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HOOFDSTUK I. PROBLEEMSTELLING 

 GRONDPERCELEN WORDEN STEEDS VAKER OP MEERVOUDIGE WIJZE GEBRUIKT – De ruimte boven 1.

en onder de grond wordt vandaag de dag steeds intensiever gebruikt. Constructies waarin o.a. 

winkelpanden, woongelegenheden en kantoorruimtes worden gecombineerd, zijn niet langer 

een uitzondering. Delen van dergelijke gebouwen kunnen overigens deel uitmaken van het 

openbaar domein. Ook het gebruik van de ondergrond wordt geoptimaliseerd door leidingen en 

tunnels aan te brengen met oog op het vervoer van mensen, goederen of nutsvoorzieningen.  

Meervoudig grondgebruik kan omschreven worden als “het vervullen van meer functies in een 

bepaalde ruimte en in een bepaalde tijd”.1 Indien de grond op meervoudige wijze gebruikt wordt, 

wordt het ruimtegebruik met andere woorden in meerdere dimensies geïntensiveerd.  

In eerste instantie kan de derde dimensie van het ruimtegebruik geoptimaliseerd worden. Deze 

derde dimensie slaat op het gebruik van de boven- en ondergrond. Indien daarentegen enkel het 

grondoppervlak gebruikt wordt, worden slechts twee dimensies van de grondeigendom benut. 

Wanneer de intensiteit van het grondgebruik verhoogd wordt, worden in de eerste plaats meerdere 

functies gecombineerd op eenzelfde perceel.2 De gedifferentieerde exploitatie van een constructie, 
door deze functies horizontaal te stapelen, laat toe de klassieke bestemmingen van de ruimte binnen 
een stad – zoals huisvesting, werkgelegenheid, ontspanning en transport – op eenzelfde perceel te 

combineren.3 Naast een multifunctioneel ruimtegebruik, kan er ook sprake zijn van een flexibel 
ruimtegebruik. Het gebruik van de ruimte wordt hierdoor als het ware moduleerbaar, waardoor 
ingespeeld kan worden op gewijzigde maatschappelijke omstandigheden en praktische behoeftes. 

Hiernaast kan ook de vierde dimensie van het ruimtegebruik gebruikt worden. Deze vierde 

dimensie heeft betrekking op de volgtijdelijkheid van het gebruik van eenzelfde ruimte door 

meerdere personen.4 Het eigendomsrecht ten aanzien van deze grond wordt hierdoor niet 

                                                           

1  H. PRIEMUS, P. NIJKAMP, F. DIELEMAN, Meervoudig ruimtegebruik, stimulansen en belemmeringen, Delft, Delft 
University Press, 2000, 5. Zie ook: H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 375 
p.; V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 
114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3, nr. 3. 

2  E. LOUW en F. BRUINSMA, "From mixed to multiple land use", Journal of Housing and the Built Environment 2006, 
21, 2. 

3  E. LOUW en F. BRUINSMA, "From mixed to multiple land use", Journal of Housing and the Built Environment 2006, 
21, 1; V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van 
het 114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3, nr. 3. 

4  R. CARTON DE TOURNAI en A. CHARLIER, “Renaissance de l’emphythéose et de la superficie”, in Renaissance du 
phénomène contractuel, Luik, Faculté de droit, 1971, 141; D.A. GROETELAERS en H.D. PLOEGER, “Juritecture of the 
built environment: a different view on legal design for multiple use of land”, Structural survey, 2007, 25 (3/4), 
297. 
Deze dimensie van het eigendomsrecht speelt een centrale rol in het kader van timesharing. Bij timesharing 
schaft persoon X zich bijvoorbeeld een appartement aan voor de periode A (bijvoorbeeld de maanden juni en 
juli), persoon Y gebruikt hetzelfde onroerend goed in periode B (bv. de maand augustus) en zo verder het hele 
jaar rond. Deze dimensie van het eigendomsrecht wordt verder niet behandeld in dit proefschrift. Zie voor een 
uitvoerige bespreking: J. VAN DE VELDE, Timesharing van onroerend goed: een rechtsvergelijkende en 
rechtseconomische analyse, Antwerpen, Intersentia, 2000, 923 p. Voor een bespreking van de mogelijkheid om 
deze vierde dimensie van het eigendomsrecht weer te geven in het Kadaster, zie F. DÖNER, R.J. THOMPSON, J.E. 
STOTER, C.H.J. LEMMEN, H.D. PLOEGER, P.J.M. VAN OOSTEROM en S. ZLATANOVA, “Solutions for 4D cadastre - with a case 
study on utility networks”, International Journal of Geographical Information Science 2011, 25, 1173-1189; P.J.M. 
VAN OOSTEROM, H.D. PLOEGER, J.E. STOTER, R.J. THOMPSON en C.H.J. LEMMEN, “Aspects of a 4D cadastre: a first 
exploration”, in M. VILLIKKA (ed.), Shaping the Change, XXIII international FIG congress, 1-23. 
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(alleen) in de ruimte, maar (eveneens) in de tijd opgesplitst. Een voorloper van deze vorm van 

multi-eigendom werd reeds in de 19de eeuw erkend door de Franse Cour de cassation.  

Het Hof oordeelde dat er een onverdeeldheid bestond tussen vissers en landbouwers ten aanzien van 
grond die opeenvolgend onder water werd gezet en weer werd drooggelegd: “une semblable 
exploitation, résultait nécessairement une espèce de communion, conséquemment, l’état d’indivision 

entre les propriétaires de l’évolage et les propriétaires du sol”.5  

Vaak gaat dit meervoudig grondgebruik gepaard met de toekenning van een eigendomsrecht aan 

de verschillende gebruikers van het perceel. Het meervoudig grondgebruik heeft hierdoor 

betrekking op de derde dimensie van het eigendomsrecht. Meerdere personen laten immers 

eigendomsaanspraken gelden op verschillende volumes boven, op en onder eenzelfde stuk 

grond. Aangezien eigendomsrechten boven en onder elkaar worden geplaatst, spreekt men van 

een horizontale splitsing van eigendomsrechten.6 Men spreekt hierbij eveneens van gestapeld 

bouwen, verdichting in de derde dimensie of splitsing in volumes.7  

De derde dimensie van het eigendomsrecht – ook wel “volume-eigendom” genoemd – krijgt 

hierdoor een steeds belangrijkere rol toebedeeld. Vooraleer we dieper ingaan op deze derde 

dimensie van het eigendomsrecht, zetten we in wat volgt de oorzaken van het meervoudig 

grondgebruik uiteen. Zoals uit onderstaande analyse blijkt, overschrijden deze het juridische 

domein. 

 OORZAKEN VAN MEERVOUDIG GRONDGEBRUIK. GRONDSCHAARSTE – Bij het begin van de 21ste 2.

eeuw is in bepaalde delen van de wereld de grondvoorraad bijna uitgeput.8 Het wordt dan ook 

steeds moeilijker om het hoofd te bieden aan de toenemende grondschaarste.9 Twee elementen 

liggen daaraan ten grondslag: enerzijds de bevolkingsgroei en anderzijds de groeiende behoefte 

aan woonruimte per persoon door de toenemende levensstandaard. België heeft een 

                                                           

5  Cass. fr. 5 juli 1848, D. 1848, I, 137. 
6  J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 

200, nr. 191; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 3, nr. 4; V. SAGAERT, De 
vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 114e werkjaar 
van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3, nr. 3. 

7  R. TIMMERMANS, “Horizontale eigendomssplitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement van 
appartementseigendom”, NFM 2005, 205. 

8  D.V. COWEN, “The South African Sectional Titles Act in historical perspective: an analysis and evolution”, CILSA 
1973, 2; D.A. GROETELAERS en H.D. PLOEGER, “Juritecture of the built environment: a different view on legal design 
for multiple use of land”, Structural survey, 2007, 25 (3/4), 293; E. LOUW en F. BRUINSMA, "From mixed to multiple 
land use", Journal of Housing and the Built Environment 2006, 21, 3; G. PIENAAR, “Die ruimtelike aspek van 
eiendomsreg op onroerende goed – die cuius est solum beginsel”, THRHR 1989, 52, 217; J.A. VAN DEN BROS, “Niet 
gesplitst, maar toch gescheiden: de zelfstandigheid van grond en opstal”, BR 2004, nr. 7, 584. 

9  D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 16; M.-C. DE 

LAMBERTYE-AUTRAND, “Biens. – Classification tripartite des immeubles. – Immeubles par nature”, Jcl. Civ. 03, 2007, 
fasc. Unique, nr. 37; P. GILLI, Redéfinir le droit de propriété, Parijs, Centre de recherche urbanisme, 1975, 19; A. 
HANSELAER, “Ruimtelijke ordening en wonen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 1035, nr. 1; J. HANSENNE, “L’évolution contemporaine de la 
propriété immobilière et du régime foncier”, in KFBN. (ed.), Le notariat, source de droit et de sécurité juridique, 
1973, 85, nr. 21; J.M. PIENAAR, “The housing crisis in South Africa: Will the plethora of politics and legislation have 
a positive impact?”, SAPR 2002, 17, 337; H. PRIEMUS, P. NIJKAMP, F. DIELEMAN, Meervoudig ruimtegebruik, 
stimulansen en belemmeringen, Delft, Delft University Press, 2000, 93; J.E. STOTER, 3D Cadastre, Delft, Publications 
on Geodesy 57, 2004, 3; C.G. VAN DER MERWE, International Encyclopedia of Comparative Law. Property and Trust, 
V. Apartment ownership, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 16, nr. 25. 
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bevolkingsdichtheid van 349 inwoners per vierkante kilometer en behoort daarmee tot de 

dichtstbevolkte landen van Europa.10 Renovatie van bestaande woningen volstaat niet om aan de 

actuele woonbehoeften te voldoen, ook het kwantitatieve aanbod aan woningen moet 

toenemen.11 Aangezien de Vlaamse overheid ernaar streeft de totaal bebouwde oppervlakte niet 

meer te laten toenemen,12 wordt noodgedwongen de toevlucht genomen tot verticale 

verstedelijking. 13 

Het sociale, economische en psychologische belang van eigendom (the psychological urge to own 

property14) mag echter niet worden onderschat.15 Onze levenskwaliteit is in eerste instantie nauw 
verweven met de kwaliteit en de beschikbaarheid van huisvestigingsmogelijkheden. Vastgoed speelt 

daarenboven een niet te verwaarlozen rol in de vermogensopbouw van de bevolking.16 

                                                           

10  V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 
114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3, nr. 3; 
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/bevolking. 

11  A. HANSELAER, “Ruimtelijke ordening en wonen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 1038, nr. 10; E. VIEUJEAN, C. MARGREVE, Y. HANNEQUART, J. 
HANSENNE en P. DELNOY, “Rapport sur les formes récentes de propriété et de location immobilières urbaines en 
droit belge”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence sur le régime juridique de la propriété immobilière: 
journées de Liège, 25-28 mai 1965, Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française, Luik, Université de Liège. Faculté de droit, 1966, 327. 

12  Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 21. 
13  M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, RDI 1993, 313; R. CARTON DE TOURNAI 

en A. CHARLIER, “Quelques considérations d’actualité sur l’emphythéose et la superficie”, JT 1971, 69; R. CARTON DE 

TOURNAI en A. CHARLIER, “Renaissance de l’emphythéose et de la superficie”, in Renaissance du phénomène 
contractuel, Luik, Faculté de droit, 1971, 143; J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de 
l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 
septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 448, nr. 2255; C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de 
l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 2; G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 
1969, 509, nr. 373; V.G. MARTIN, Aspects juridiques de l’urbanisme vertical, mémoire pour les D.E.S. de droit public, 
Rennes, 1973, 9; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van 
onroerende eigendom”, TPR 2009, 25, nr. 3; R. TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van 
eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 
1-2, 37; RPDB, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1129, nr. 51; G. VAN WALLE en H. ELIAERTS, “De verkoop van 
de ondergrond en andere wijzen van tegeldemaking”, TVV 2011, afl. 1, 30, nr. 1; N. VERHEYDEN-JEANMART en P.P. 
RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques du troisième millénaire. La propriété des volumes.”, in A. 
WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit privé européen, Brussel, Bruylant, 2005, 333. 

14  D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 21; Th. F. DE 

JONG, De structuur van het Goederenrecht: over het afschaffen van het begrip van de onlichamelijke zaak, het 
onderscheid tussen rechten en hun voorwerpen en een opening in het systeem, Deventer, Kluwer, 2006, 134, nr. 
145; G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 9; C.G. VAN DER 

MERWE, International Encyclopedia of Comparative Law. Property and Trust, V. Apartment ownership, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 1994, 16, nr. 27. 

15   N. BERNARD, Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis: un essai d’évaluation législative, Brussel, 
Bruylant, 2006, 16; N. BERNARD, “L’emphytéose et la superficie comme pistes de solustiun à la crise du logement 
ou ‘c’est dans des vieilles casseroles…’”, Les Échos du Logement 2010, afl. 1, 1, nr. 1; D.V. COWEN, “The South 
African Sectional Titles Act in historical perspective: an analysis and evolution”, CILSA 1973, 3; E. INGEVELD en A. 
HILBERT, La propriété des appartements et la copropriété, Tamines, Duculot-Ruolin, 1937, 5; J.-G. LOCRE, Législation 
civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, Brussel, Librairie de 
jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 76, nr. 3; G.J. PIENAAR, “Ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse eiendomsbegrip in 
perspektief”, TSAR 1986, 308; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 
Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 1-11; X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e 
congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, IX. 

16  België scoort op dit vlak goed met een percentage van 74% eigenaar-bewoners. J. ALBRECHT en R. VAN HOOFSTAT, 
Huisvesting in tijden van schaarste. Naar een renovatie van het woonbeleid, Brussel, Roularta, 2011, 9. 
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 TECHNISCHE EVOLUTIES – In tweede instantie zijn de bouwtechnische mogelijkheden de 3.

laatste jaren enorm toegenomen. Deze mogelijkheden werden geenszins voorzien bij de 

uitvaardiging van ons huidig Burgerlijk Wetboek. Tunnelboren hebben grotere diameters en 

worden krachtiger. Meetinstrumenten worden betrouwbaarder. De mogelijkheden om onder- en 

bovengrondse volumes te creëren nemen hierdoor aanzienlijk toe. 17  

 ECONOMISCHE EVOLUTIES – De tweedimensionale visie, waarin grondeigendom betrekking 4.

heeft op een grondoppervlak, beantwoordt niet langer aan de economische realiteit.18 

Voor verschillende functies die concurreren op de schaars geworden ruimte, is het 

grondoppervlak niet langer van belang, maar wel de potentieel bebouwbare ruimte boven en 

onder het grondoppervlak.19 De waarde van een perceel is hierdoor in zeer belangrijke mate 

afhankelijk van de mogelijkheid om de ruimte boven en onder dit perceel te exploiteren.20 Bij 

vastgoedprojecten spelen met andere woorden de beschikbare bouwvolumes – en niet langer 

oppervlaktes – de belangrijkste economische rol.21 De vraag die hierbij rijst is of het recht deze 

ontwikkelingen volgt. 

                                                           

17  F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation 
combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, 
Larcier, 2003, 5, nr. 8; G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 510, nr. 374; V.G. 
MARTIN, Aspects juridiques de l’urbanisme vertical, mémoire pour les D.E.S. de droit public, Rennes, 1973, 7; H.D. 
PLOEGER, “Tot de poorten van de hel”, in X. (ed.), Van Beheering: Goederenrechtelijke beschouwingen, Deventer, 
Gouda Quint, 1998, 129; H.D. PLOEGER en J.J.M. STOLKER, “De ondertunneling van de HSL Boortunnels en de 
rechten van de grondeigenaren”, WPNR 1997, 6286, 656; H. PRIEMUS, P. NIJKAMP, F. DIELEMAN, Meervoudig 
ruimtegebruik, stimulansen en belemmeringen, Delft, Delft University Press, 2000, 35; RPDB, Brussel, Bruylant, 
1929-1967, t. VII/2, 1129, nr. 51; V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de 
Plechtige Openingszitting van het 114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3, nr. 4; 
R. SAVATIER, “Communication sur la propriété de l’espace”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence sur le 
régime juridique de la propriété, Travaux de l’Association H. Capitant, Luik, 1966, 382; N. VERHEYDEN-JEANMART en 
P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques du troisième millénaire. La propriété des volumes.”, in A. 
WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit privé européen, Brussel, Bruylant, 2005, 358; E. VIEUJEAN, C. 
MARGREVE, Y. HANNEQUART, J. HANSENNE en P. DELNOY, “Rapport sur les formes récentes de propriété et de location 
immobilières urbaines en droit belge”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence sur le régime juridique 
de la propriété immobilière: journées de Liège, 25-28 mai 1965, Travaux de l’Association Henri Capitant des amis 
de la culture juridique française, Luik, Université de Liège. Faculté de droit, 1966, 328; P. WALET en P. 
CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 4, nr. 1. 

18  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 91, nr. 83. 

 In dezelfde zin: “it is a global phenomenon that fragmented tenure of urban property is an economic necessity” G.J. 
PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 8. 

19  L.-L. GUÉRIN, Droit Romain: du droit de superficie, Parijs, Rousseau, 1893, 141; R. TIMMERMANS, “Enkele 
bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid en het 
verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 36; F. ZÉNATI, “Le droit des biens dans l’œuvre de Doyen 
Savatier”, in X. (ed.), L’évolution contemporaine du droit des biens, Parijs, Presses Universitaires, 1991, 19. 

20  P. WALET, “Construction en volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 1994, 5, nr. 40. 
21  J.-L. BERGEL, “Divisibilité du tréfonds et du droit de superficie”, RDI 1998, 65; J.-M. CHANDELLE, “La copropriété par 

appartement: histoire et devenir”, Rev. Dr. ULB 1992, 149; “A la vérité, ce que s’approprie, dans la pratique, le 
propriétaire, c’est précisément ce ‘dessus’ et ce ‘dessous’, car le surface idéale de la parcelle n’a aucune épaisseur 
utilisable” H. HEUGAS-DARRASPEN en P. PETOLAT, “La méthode d'estimation du tréfonds. Vers une rationalisation de 
l'évaluation”, AJDI 1996, 15; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale 
eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 91, nr. 83; R. SAVATIER, “La propriété des volumes 
dans l’espace et la technique juridique des grands ensembles immobiliers”, D. chron. 1976, 103, nr. 1; N. 
VERHEYDEN-JEANMART en P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques du troisième millénaire. La 
propriété des volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit privé européen, Brussel, 
Bruylant, 2005, 358. 
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 SOCIALE EVOLUTIES – Toenemende gezinsverdunning en vergrijzing hebben er ten slotte 5.

toe geleid dat het huidige woonpatrimonium niet meer is afgestemd op de bestaande 

woonbehoeften.22 Gebouwen opsplitsen in meerdere woongelegenheden komt tegemoet aan de 

behoefte aan kleinere woongelegenheden, waardoor de toegang tot onroerende eigendom 

vergroot wordt. Het sociale aspect van het eigendomsrecht komt hierdoor sterker op de 

voorgrond te staan.23  

Het belang van huisvestiging heeft tot een institutionalisering van het recht op wonen geleid, dat 
zelfs grondwettelijk verankerd wordt (art. 23, 3° GW). Het onroerend eigendomsrecht wordt, ten 
einde aan die sociale behoefte te kunnen beantwoorden, inhoudelijk steeds meer aan 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke beperkingen onderworpen (zie ook infra, nr. 64).24  

In dit kader werden de Huisvestingscode25, het Decreet houdende maatregelen voor een sociaal 

grondbeleid26 en de Vlaamse Wooncode27 uitgevaardigd.28 Ook het Decreet Grond- en Pandenbeleid 

streeft een maatschappelijk gewenst en kwaliteitsvol ruimtegebruik na.29  

                                                           

22  Het aantal huishoudens stijgt in België jaarlijks met ongeveer 50000 eenheden, terwijl de jaarlijkse 
nieuwbouwactiviteit na 2005 is afgenomen van 60000 nieuwe woningen tot 45000 in 2010. De groei van het 
woningpark loopt duidelijk niet in lijn met de groei van het aantal huishoudens. J. ALBRECHT en R. VAN HOOFSTAT, 
Huisvesting in tijden van schaarste. Naar een renovatie van het woonbeleid, Brussel, Roularta, 2011, 19; H. 
PRIEMUS, P. NIJKAMP, F. DIELEMAN, Meervoudig ruimtegebruik, stimulansen en belemmeringen, Delft, Delft University 
Press, 2000, 31. 

23  “The excessive need for privacy and individualised property rights of the twentieth century has to a large extent 
been replaced by a need to exercise property rights within suitable community structures” G.J. PIENAAR, Sectional 
Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 11. 

 Ook over de grenzen heen groeit de behoefte naar een ‘municipalisation’ of ‘socialisation’ van de grond. Zie 
hiervoor  P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé 
et Cie, 1926, 67. 

24  J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, Bordeaux, 1929, 29; A. COLIN, H. CAPITANT en J. DE LA 

MORANDIERE, Cours élémentaire de droit civil français, t. II, Parijs, Dalloz, 1959, 31, nr. 29; D.V. COWEN, New patterns 
of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 10; O. DUPEYROUX, “La puissance 
publique, la propriété privée et l’urbanisation”, D. chron. 1967, 85 e.v.; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif 
français, Parijs, Librairie du recueil Sirev, 1932, 761, nr. 1774 e.v.; G. MORIN, “Le sens de l'évolution 
contemporaine du droit de propriété”, in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du XXe siècle, Etudes offertes à 
G. Ripert, Parijs, LGDJ, 1950, 7; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en 
bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 55, nr. 107; J.C. SONNEKUS en J.L. NEELS, Sakereg 
Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 250; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 176; A.J.  
VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 47; A.J. VAN DER WALT, “The 
fragmentation of land rights”, SAJHR 1992, 8, 3, 440; VAREILLES-SOMMIERES, “Définition et notion juridique de la 
propriété”, RTD Civ. 1905, 460, nr. 31; F. ZENATI, “Le droit des biens dans l’œuvre de Doyen Savatier”, in X. (ed.), 
L’évolution contemporaine du droit des biens, Parijs, Presses Universitaires, 1991, 22. 

25  Huisvestingscode van 10 december 1970, B.S. 17 december 1970. 
26  Decreet van 16 juni 1982 houdende maatregelen voor een sociaal grondbeleid, B.S. 5 augustus 1982, 08901. 

Gewijzigd door het Decreet van 23 oktober 1991 houdende wijziging van het decreet van 16 juni 1982 houdende 
maatregelen voor een sociaal grondbeleid, B.S. 7 december 1991, 27668; het Decreet van 23 maart 1994 
houdende wijziging van het decreet van 16 juni 1982 houdende maatregelen voor een sociaal grondbeleid, B.S. 
27 april 1994,  11209; het Decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke 
ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid, B.S. 7 juni 2006, 29255. 

27  Decreet van 5 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, B.S. 19 augustus 1997, 21110. 
28  A. HANSELAER, “Bouwen en administratief recht. Sociale huisvesting”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE 

(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 228, nr. II.73; B. HUBEAU, “Grondbeleid en 
ontwikkelingsbeleid”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 
Brugge, Die Keure, 2004, 360, nr. 10. 

29  Decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en pandenbeleid, B.S. 15 mei 2009; E. EMPEREUR en K. 
HECTORS, “De stedenbouwkundige lasten inzake sociaal en bescheiden woonaanbod in het Decreet Grond- en 
Pandenbeleid: een haalbare uitdaging?”, TBO 2010, 138, nr. 1. 
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Deze regelgeving tracht de naleving van artikel 23 GW te garanderen, waarin het recht op een 

behoorlijke huisvesting als sociaal grondrecht gewaarborgd wordt.30 

 HET TOENEMEND BELANG VAN DE DERDE DIMENSIE VAN HET EIGENDOMSRECHT – Uit het 6.

voorgaande volgt dat de toenemende urbanisatie tot een wijziging van het klassieke 

eigendomsconcept leidt (zie ook infra, nr. 355).31 Het grondeigendomsrecht blijft immers niet 

beperkt tot het grondoppervlak, maar strekt zich uit tot een volume, dat begrensd wordt in de 

lengte, breedte én hoogte.32 

Steeds vaker laten verschillende personen eigendomsrechten gelden ten aanzien van deze 

ruimte boven en onder de grond. 

Hierbij kan gedacht worden aan eenvoudige voorbeelden zoals de stapeling van eigendomsrechten 
binnen een appartementsgebouw, of complexe gevallen waarbij een ringweg wordt overkapt om 
hierna openbare infrastructuur – zoals openbare zwembaden en sportinfrastructuur – en private 
woningen aan te brengen op de gewonnen ruimte.   

De onderzochte rechtsstelsels vertrekken echter allen van het beginsel dat de constructies op en 

onder de grond, tot de grond nagetrokken worden. Dit beginsel vindt zijn oorsprong in het 

Romeinsrechtelijke superficies solo cedit-beginsel (zie infra, nr. 164). In tegenstelling tot het 

Romeinse recht, heeft dit beginsel naar het Belgisch, Frans en Nederlands recht niet langer een 

absoluut karakter, waardoor het vatbaar is voor weerlegging (zie infra, nr. 32). Het Belgische 

Hof van Cassatie oordeelde in een principe-arrest van 19 mei 1988 dat een dergelijke 

weerlegging steeds de vestiging van een recht van opstal inhoudt (zie infra, nr. 216). Het hoogste 

gerechtshof predikt aldus een monistische visie, en beëindigde met dit arrest een reeds lang 

bestaande discussie in de rechtsleer en rechtspraak met betrekking tot de juridische kwalificatie 

van een afstand van natrekking (zie infra, nr. 210). Deze visie heeft tot gevolg dat de Opstalwet 

van 10 januari 1824 – naast het appartementsrecht – het enige juridische instrument uitmaakt 

waarmee eigendomsrechten gestapeld kunnen worden (zie infra, nr. 159). De vestiging van dit 

opstalrecht schakelt de natrekking ten voordele van de grondeigenaar uit, waardoor zijn 

grondeigendomsrecht zich niet langer uitstrekt tot hetgeen op en onder zijn grond gebouwd 

wordt. Aangezien artikel 4 van de Opstalwet op dwingende wijze een maximumtermijn van 

vijftig jaar vooropstelt, kan de horizontale eigendomssplitsing gebaseerd op een opstalrecht 

naar Belgisch recht slechts gedurende deze beperkte termijn standhouden (zie infra, nr. 245). 

Dit maakt een belangrijke belemmering uit voor de praktijk, die dagelijks geconfronteerd wordt 

                                                           

30  Over de landsgrenzen kunnen de Wet op die Fisiese Beplanning 125 van 1991 en de Groepsgebiedewet 36 van 
1996 als voorbeelden worden aangehaald. Aan de hand van deze eerste wet kan de Zuid-Afrikaanse overheid 
aan de hand van Ontwerpplannen het gebruik van grond regelen in het belang van de gehele gemeenschap. In 
Frankrijk werd een regelgeving uitgevaardigd waardoor de beschikbare bouwgrond optimaal benut wordt (Loi 
n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, JORF 16 juillet 2006.) 

31  P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 
1976, 552 en 564.  

32  J.-L. BERGEL, “Divisibilité du tréfonds et du droit de superficie”, RDI 1998, 65; D.A. GROETELAERS en H.D. PLOEGER, 
“Juritecture of the built environment: a different view on legal design for multiple use of land”, Structural survey, 
2007, 25(3/4), 293; Ch.-L. JULLIOT, Traité-formulaire de la division des maisons par étages et par appartements, 
Parijs, 1922, 69; H.D. PLOEGER, “Modern vastgoed: De vastgoedjurist in de eenentwintigste eeuw”, WPNR 2009, 
nr. 6781, 16; V. SAGAERT, “Verticale eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. GHYSELS, V. 
SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 1, nr. 1. 
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met de behoefte meerdere zakelijke rechten op eenzelfde onroerend goed te cumuleren (zie 

infra, nr. 246). 

Ook het appartementsrecht biedt niet voor alle situaties een pasklaar juridisch antwoord. Deze 

wet bevat immers een groot aantal dwingende bepalingen die praktische regelingen in verband 

met de volumes en een efficiënt beheer kunnen belemmeren. Het risico op verlammende 

onenigheden neemt toe indien het gebouw uiteenlopende functies vervult. Hieronder 

onderzoeken we de draagwijdte van de Appartementswet in het licht van deze beperkingen (zie 

infra, nr. 311). 

HOOFDSTUK II. RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK  

 RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK – De relevantie van het onderzoek situeert zich in eerste 7.

instantie op theoretisch vlak.  

Het onderzoek vangt aan met een grondige analyse van (de werking van) de regels met 

betrekking tot onroerende natrekking. Deze regels spelen immers een centrale rol in de 

verhouding tussen de opstallen en de grond. Ook de juridische instrumenten om deze 

verhouding te doorbreken worden onderzocht. Dit gedeelte van het onderzoek laat ons toe om 

het bestaande juridische kader inzake meervoudig grondgebruik te beoordelen in het licht van 

het toenemende belang dat de derde dimensie van het eigendomsrecht vervult. 

Een adequaat juridisch instrumentarium is immers essentieel voor een efficiënte 
vastgoedontwikkeling, waarin meervoudig en multifunctioneel grondgebruik mogelijk is. Momenteel 
worstelt de praktijk met vele onopgeloste vragen. Deze zijn gedeeltelijk te wijten aan tekortkomingen 
van het bestaande juridische kader. Deze vragen leiden tot rechtsonzekerheid en bemoeilijken de 
kredietverkrijging. 

Naast een theoretische meerwaarde ten aanzien van de status quaestionis in de rechtspraktijk, 

biedt het onderzoek eveneens een praktische meerwaarde. Het beoogt namelijk een juridisch 

kader uit te werken dat toelaat eigendomsrechten te stapelen binnen een juridisch kader dat 

voldoende flexibel is om te beantwoorden aan specifieke noden van ieder project. Voor het 

welslagen van meervoudig grondgebruik op lange termijn is naast bouwkundige degelijkheid, 

evenzeer nood aan hechte juridische bouwwerken. De uitwerking van een juritectuur – waarin 

eigendomsrechten op een rechtszekere manier gestapeld kunnen worden, waardoor een 

permanente situatie van volume-eigendom gecreëerd wordt – maakt het welslagen van 

meervoudig grondgebruik mogelijk (zie infra, nr. 380).33 

HOOFDSTUK III. ONDERZOEKSVRAGEN EN STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEK 

 ONDERZOEKSVRAAG EN SUB ONDERZOEKSVRAGEN – In het onderzoek staat de volgende 8.

onderzoeksvraag centraal:  

Is volume-eigendom verzoenbaar met het bestaande Belgische juridische kader en de paradigma’s 

waarop dit gebaseerd is?  

                                                           

33  D.A. GROETELAERS en H.D. PLOEGER, “Juritecture of the built environment: a different view on legal design for 
multiple use of land”, Structural survey, 2007, 25(3/4), 295. 
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Deze centrale onderzoeksvraag valt uiteen in vier sub onderzoeksvragen: 

 Wat is de actuele draagwijdte van de traditionele invulling van de onroerende 
natrekkingsregels? 

Om deze vraag te beantwoorden, worden de regels met betrekking tot onroerende 
natrekking in eerste instantie op functionele wijze geanalyseerd, waarna de traditionele 
uitgangspunten met betrekking tot deze regels uiteengezet worden, om ten slotte een 
besluit te formuleren met betrekking tot de actuele waarde van deze traditionele 
uitgangspunten. 

 Volstaat het huidige juridische kader om eigendomsrechten op horizontale wijze te 
stapelen? 

Vooraleer een antwoord te formuleren op deze tweede sub onderzoeksvraag, 
onderzoeken we de horizontale stapeling van eigendomsrechten in een rechtshistorisch 
perspectief. Hierna bespreken we de bestaande juridische kaders waarbinnen 
eigendomsrechten in de onderzochte rechtsstelsels gestapeld worden. Voornamelijk het 
(zelfstandig en accessoir) opstalrecht en het appartementsrecht spelen hierbij een 
belangrijke rol. Hiernaast komen ook enkele bijzondere uitsluitingen van de 
natrekkingsregels aan bod.  

 Kan de huidige invulling van de onroerende natrekkingsregels herijkt worden om tegemoet 
te komen aan het toenemende belang van de derde dimensie van het 
grondeigendomsrecht? 

In dit deel onderzoeken we of de traditionele invulling van de onroerende 
natrekkingsregels herijkt kan worden, om op deze manier meervoudig grondgebruik te 
faciliteren binnen het bestaande juridische kader.  

 Wat dient te worden verstaan onder het concept volume-eigendom?  

In een laatste deel wordt het concept volume-eigendom en de splitsing van de ruimte in 
drie dimensies goederenrechtelijk besproken. Hierbij wordt tevens de weerslag 
onderzocht die een stapeling van eigendomsrechten heeft op de bestaande regelgeving 
en andere rechtstakken. 

 DE STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEK – In een eerste fase van het onderzoek staat de 9.

onroerende natrekking centraal. We analyseren deze onroerende natrekking in een eerste luik 

op functionele wijze, waaruit zal blijken dat de natrekking een wijze van eigendomsuitbreiding 

uitmaakt, die in bepaalde gevallen tevens aanleiding geeft tot een eigendomsverlies (zie infra, nr. 

27). Hiernaast onderscheiden we de goederenrechtelijke functie van de natrekking van de 

verbintenisrechtelijke functie ervan (zie infra, nr. 38). Ten slotte staan we stil bij het gedwongen 

dan wel vrijwillig karakter van de natrekking (zie infra, nr. 43).  

In een tweede luik bespreken we op rechtsvergelijkende wijze de traditionele uitgangspunten 

omtrent de werking van de goederenrechtelijke (zie infra, nr. 55) en verbintenisrechtelijke 

onroerende natrekkingsregels (zie infra, nr. 108), wat toelaat om de actuele houdbaarheid van 

de huidige invulling van de onroerende natrekkingsregels te beoordelen (zie infra, nr. 157). 

In een tweede fase van het onderzoek bespreken we de huidige mogelijkheden om het 

eigendomsrecht van de grondeigenaar horizontaal te splitsen en op deze manier af te wijken van 

de verticale natrekking van de opstallen door de grond. We vertrekken hierbij van een historisch 
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overzicht van de splitsingsmogelijkheden (zie infra, nr. 161), waarna we het opstalrecht (zie 

infra, nr. 186) en appartementsrecht (zie infra, nr. 295) als algemene splitsingsmogelijkheden op 

rechtsvergelijkende wijze bespreken. Ook bijzonder afwijkingen van het superficies solo cedit-

beginsel komen in dit deel aan bod (zie infra, nr. 325). 

Hieruit zal blijken dat het belang van de derde dimensie van het grondeigendomsrecht en het 

toenemende gebruik van juridische instrumenten om horizontale eigendomssplitsingen teweeg 

te brengen, ertoe noopt om de klassieke uitgangspunten met betrekking tot de werking van de 

onroerende natrekking te herijken. De gebruiker van de grond neemt hierbij een steeds 

centralere plaats in, zodat de vraag aan de orde komt of dat gebruiksrecht niet het natrekkende 

bestanddeel moet zijn (zie infra, nr. 352). 

In een vierde fase wordt het concept volume-eigendom geanalyseerd (zie infra, nr. 374). Hierbij 

wordt een juridisch kader voorgesteld om meervoudig grondgebruik juridisch vorm te geven.  

Volume-eigendom vereist naast een juridische analyse, ook een praktische omkadering. Op het 

vlak van de publiciteit zouden eigendomsrechten bijvoorbeeld in driedimensionale kadasters 

omschreven moeten worden, waardoor de werking van de kadastrale registers aangepast moet 

worden. Het nieuwe concept volume-eigendom heeft ook een weerslag op andere rechtstakken. 

Zo rijst de vraag naar de plaats van volumes in de kadastrale registers, stedenbouwkundige 

regelgeving, enz. Dergelijke vragen komen in het laatste deel van dit proefschrift aan bod. 

HOOFDSTUK IV. ONDERZOEKSMETHODE 

 ONDERZOEKSMETHODE – Het onderzoek gebeurde op een thematisch geïntegreerde 10.

rechtsvergelijkende wijze. Het Belgische recht wordt op substantiële wijze vergeleken met het 

Franse, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht. Hiernaast behandelen we met betrekking tot 

bepaalde aspecten het Duitse recht, wanneer dit rechtsvergelijkend een meerwaarde biedt voor 

het door ons gevoerde onderzoek. 

Deze rechtsstelsels zijn geselecteerd omdat ze de uiteenlopende uitgangspunten met betrekking 

tot onroerende natrekking vertegenwoordigen. Ondanks het feit dat al deze rechtsstelsels de 

superficies solo cedit-regel als uitgangspunt hanteren, behandelen zij de verhouding tussen de 

opstallen en de grond op een andere manier.  

In het Belgische recht zijn de afwijkingen op de natrekkingsregel, namelijk de Opstalwet en de 

Appartementswet, van wetgevende aard. Het Franse recht kent daarentegen geen specifieke 

wettelijke regeling met betrekking tot het opstalrecht. Desalniettemin wordt dit recht unaniem 

erkend in de rechtspraak en rechtsleer. Ook in de Franse Code Civil wordt het opstalrecht 

impliciet erkend als afwijking van de natrekkingsregels, zoals omschreven in de artikelen 552 en 

553 Code Civil. De Franse Cour de cassation oordeelde namelijk dat deze bepalingen niet van 

openbare orde zijn en slechts een weerlegbaar vermoeden bevatten. In tegenstelling tot het 

Belgische recht, kent het Franse recht dus geen wettelijke termijnbeperking die aan een 

eeuwigdurende horizontale splitsing van het eigendomsrecht in de weg staat.  
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Ook het Nederlandse Burgerlijk Wetboek staat een eeuwigdurende horizontale 

eigendomssplitsing toe, zij het binnen een wettelijk voorzien kader.  

In tegenstelling tot de andere onderzochte rechtsstelsels, heeft het superficies solo cedit-beginsel 

naar Zuid-Afrikaans recht nog steeds een absoluut karakter, waardoor het grondeigendomsrecht 

(buiten het kader van de Sectional Titles Act) niet op horizontale wijze kan worden gesplitst.  

Ondanks hun analoge uitgangspunt, bevinden de onderzochte rechtsstelsels zich met andere 

woorden op zeer verschillende plaatsen van een breed spectrum aangaande de verhouding 

tussen de opstallen en de grond. 

De onderzoeksmethode is eveneens historisch geïnspireerd. Historisch onderzoek laat ons in 

eerste instantie toe de geschiedenis van de stapeling van eigendomsrechten te schetsen. Hieruit 

zal blijken dat het concept ‘grondeigendom’ doorheen de jaren geen vaststaand gegeven was. Dit 

onderzoek toont eveneens aan dat de rol van het superficies solo cedit-beginsel aan evolutie 

onderhevig is, waardoor ook de verhouding tussen opstallen en de grond in belangrijke mate 

wijzigde. Het superficies solo cedit-beginsel is met andere woorden geen vaststaand gegeven, 

maar wijzigt in functie van de maatschappelijke noden. 

Een onderzoek naar de onroerende natrekking heeft een weerslag op andere rechtstakken, zoals 

het publiek recht, zekerhedenrecht en administratief recht. Het onderzoek is hierdoor eveneens 

interdisciplinair van aard. Een fiscale analyse van de eigendomstoekenning ten gevolge van de 

onroerende natrekkingsregels valt echter buiten het bestek van dit proefschrift. 
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 DE ROL VAN DE ONROERENDE NATREKKING – In de verhouding tussen de grond en de 11.

opstallen die zich op deze grond bevinden, speelt de onroerende natrekking een allesbepalende 

rol. De vraag of de opstallen nagetrokken worden tot de grond en of deze in een tweede stadium 

juridisch afgescheiden kunnen worden van de grond, wordt volledig bepaald door de invulling 

die aan de onroerende natrekkingsregels gegeven wordt.  

Indien een rechtssysteem de ruimte laat voor afwijkingen van de natrekkingsregels, rijst de 

vraag naar de reikwijdte van deze afwijkingen. Kan enkel op de door de wet voorziene wijzen 

van de natrekkingsregels afgeweken worden of zijn partijen vrij om contractueel de onroerende 

natrekking te moduleren? Met andere woorden: in welke mate kunnen de natrekkingsregels 

geconventionaliseerd worden? 

In wat volgt geven we een inleiding op de onroerende natrekking (zie infra, nr. 12), waarin de 

vormen (zie infra, nr. 17) en de ratio legis (zie infra, nr. 19) van de natrekkingsregels uiteengezet 

worden en waarin we het wetgevend kader omtrent de onroerende natrekking bespreken (zie 

infra, nr. 26).  

In Hoofdstuk II analyseren we de onroerende natrekking op functionele wijze (zie infra, nr. 27). 

Hieruit zal blijken dat de onroerende natrekking een oorspronkelijke wijze van 

eigendomsuitbreiding uitmaakt (zie infra, nr. 36), die van rechtswege intreedt wanneer aan de 

toepassingsvereisten is voldaan (zie infra, nr. 47). In dit hoofdstuk wordt daarenboven een 

onderscheid gemaakt tussen de goederenrechtelijke (zie infra, nr. 38) en verbintenisrechtelijke 

functie (zie infra, nr. 41) van de onroerende natrekking. 

Zoals gezegd bepaalt de inhoud van deze regels de verhouding tussen de opstallen en de grond. 

Hoe vandaag de dag invulling wordt gegeven aan deze verhouding, wordt in Hoofdstuk III 

uiteengezet (zie infra, nr. 55). We analyseren hierbij voornamelijk de verticale natrekking van de 

opstallen door de grond (zie infra, nr. 56), maar bespreken eveneens de verticale natrekking van 

de grond door de opstallen (zie infra, nr. 145) en de horizontale natrekking (zie infra, nr. 147). 
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HOOFDSTUK I. ALGEMENE INLEIDING TOT ONROERENDE NATREKKING 

AFDELING I. DE TOEBEDELING VAN EIGENDOMSRECHTEN NAAR AANLEIDING VAN DE 
VERBINDING VAN GOEDEREN  

 PROBLEEMSTELLING – Wanneer twee goederen zich met elkaar verenigen, waardoor deze 12.

goederen of één van deze goederen zijn autonoom goederenrechtelijk bestaan verliest, rijst de 

vraag welk gevolg die verbinding heeft voor de eigendomsrechten die rustten op deze goederen.  

In sommige gevallen behoren de verenigde goederen aan eenzelfde eigenaar toe, in welk geval 

er geen eigendomsconflict rijst, maar dit is niet noodzakelijk het geval. Van zodra de goederen 

aan verschillende personen toebehoorden voordat ze met elkaar verenigd werden, komen de 

oorspronkelijke eigendomsrechten met elkaar in conflict. Het gerezen eigendomsconflict kan in 

theorie op verschillende manieren beslecht worden: (1) Beide eigenaars kunnen hun 

eigendomsrecht behouden en een revindicatierecht uitoefenen, waardoor de goederen 

gescheiden moeten worden, (2) de wetgever kan een onverdeeldheid tussen beide eigenaars in 

het leven roepen of (3) het eengemaakte goed kan aan één van de betrokken eigenaars 

toebedeeld worden.34 

 (1) REVINDICATIE VAN HET EIGENDOMSRECHT – Een eerste mogelijkheid om het gerezen 13.

eigendomsconflict te beslechten, bestaat erin dat iedere eigenaar zijn goed terugvordert door op 

grond van zijn revindicatierecht de splitsing van de goederen te vorderen. 

Van deze situatie maakt artikel 568 BW een toepassingsgeval uit.35 Op grond van deze bepaling kan 
de eigenaar van het nagetrokken goed, dit goed revindiceren indien de waarde ervan de waarde van 
het natrekkende goed aanzienlijk overschrijdt. Dat de scheiding tussen beide goederen eventueel 
schade berokkent, vormt hierbij geen beletsel. Gelet op het feit dat deze bepaling deel uitmaakt van 
de regels betreffende roerende natrekking, blijft deze mogelijk beperkt tot gevallen waarin de 
natrekking betrekking heeft op roerende goederen. 

Dergelijke opsplitsing is overigens niet steeds mogelijk of wenselijk. Deze onwenselijkheid heeft 

een rechtseconomische grondslag en wordt hieronder nader besproken (zie infra, nr. 21). Deze 

mogelijkheid wordt dan ook slechts uitzonderlijk toegepast.  

 (2) RECHT VAN MEDE-EIGENDOM – Indien twee goederen zich met elkaar verenigen en geen 14.

van deze goederen als natrekkend goed gekwalificeerd kan worden, bestaat een tweede 

mogelijkheid erin een onverdeeldheid in het leven te roepen (zie infra, nr. 100).  

                                                           

34  J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière - contribution à la définition de la nature juridique du droit de 
superficie”, RTD Civ 1994, 739; G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, thèse Nancy, LGDJ, 1969, 304, 
nr. 221. 

35  Artikel 568 BW luidt “Wanneer echter de verenigde zaak veel kostbaarder is dan de hoofdzaak en wanneer zij 
buiten weten van de eigenaar is gebruikt, kan deze vorderen dat de verenigde zaak wordt afgescheiden om hem 
teruggegeven te worden, zelfs indien enige beschadiging van de zaak waarmee zij verenigd is, daarvan het gevolg 
zou kunnen zijn”. 
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Het intreden van zaakvermenging is hiervan een voorbeeld.36 Wanneer meerdere goederen van 

dezelfde soort zich met elkaar verenigen, kunnen zij niet langer geïndividualiseerd worden, 

waardoor niet langer is voldaan aan het specialiteitsbeginsel. Traditioneel wordt geoordeeld dat 

de persoon in wiens handen de zaakvermenging plaatsvindt, een eigendomsrecht verkrijgt op de 

gehele zaak, terwijl het eigendomsrecht van de oorspronkelijke eigenaar(s) van de andere 

vermengde goederen verloren gaat. 

Volgens een modernere opvatting kan echter bij eigenlijke vermenging een mede-

eigendomsrecht toegekend worden ten aanzien van het eengemaakte goed.37 Zaakvermenging 

leidt in deze opvatting niet tot een eigendomsverkrijging of eigendomsverlies. Het 

eigendomsrecht gaat immers niet teloor, maar wordt getransformeerd naar een mede-

eigendomsrecht in hoofde van de oorspronkelijke exclusieve eigenaars.38 Deze modernere 

opvatting vindt met betrekking tot roerende goederen steun in artikel 573, tweede lid BW, 

waarin bepaald wordt dat een goed – dat is vervaardigd door vermenging van aan verschillende 

eigenaars toebehorende stoffen – in onverdeeldheid aan deze eigenaars toebehoort van zodra 

een scheiding van deze goederen niet mogelijk is.39 

Ook het Nederlandse recht schrijft een dergelijke oplossing voor (artt. 5:14, lid 2 en 5:15 NBW). In 
een geval waarin het schilderij “de huwelijksnacht van Tobias en Sara” van Jan Steen versneden 
werd, waarna de delen aan verschillende eigenaars toekwamen, werd de vraag welk van deze delen 
als natrekkend goed moest beschouwd worden door de rechtbank niet beantwoord. Volgens de 
rechtbank verkregen beide eigenaars een mede-eigendomsrecht ten aanzien van het herstelde 

schilderij.40 Deze bepaling heeft enkel betrekking op eigenlijke vormen van vermenging. Ten aanzien 
van oneigenlijke vermenging – waarbij de oorspronkelijke zaken hun zelfstandigheid behouden maar 
niet langer individualiseerbaar zijn – is art. 5:14 NBW niet van toepassing, maar moet diegene die 
beweert eigenaar te zijn van deze zaken hiervan het bewijs leveren. 

Aangezien de Napoleontische wetgever vanuit het perspectief van de exclusiviteit van eigendom 

weigerachtig stond ten opzichte van onverdeelde eigendom vond deze oplossing met betrekking 

tot onroerende goederen geen weerslag in de Code civil: “Il en est qui ont voulu établier une sorte 

de société entre le constructeur et le propriétaire foncière […] Cette opinion est celle de Grotius et 

                                                           

36  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 39, nr. 41; V. SAGAERT, Goederenrecht, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 77, nr. 86; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 
Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 235, nr. 281; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, 
Durban, LexisNexis, 1989, 231; J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de 
algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 173 e.v. 

37  J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens: monnaie, immeubles, meubles, T. III, Parijs, P.U.F., 2000, 339, nr. 217; J.-P. 
DELMAS-SAINT-HILAIRE, “De l'application de l'article 555 du code civil dans les rapports des personnes tenues à un 
lien d'obligation”, RTD civ. 1959, 412, nr. 2; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2014, 78, nr. 87. 

38  V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 398, nr. 431; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. 
VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2013, 9, nr. 14. 

39  Artikel 573 BW luidt “Wanneer een zaak vervaardigd is door vermenging van verscheidene aan verschillende 
eigenaars toebehorende stoffen, waarvan echter geen enkele als de hoofdstof kan worden beschouwd, kan hij buiten 
wiens weten de stoffen vermengd werden, daarvan de verdeling vorderen, indien zij gescheiden kunnen worden.  
Indien de stoffen niet meer zonder bezwaar gescheiden kunnen worden, verkrijgen de eigenaars gemeenschappelijk 
de eigendom van de zaak, naar evenredigheid van de hoeveelheid, de hoedanigheid en de waarde van de stoffen die 
aan ieder van hen toebehoorden” 

40  Rb. ’s-Gravenhage 5 februari 2010, NJ 2010, 364. 
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de quelques autres publicistes. Grotius a été réfuté par Pufendorf. Ce dernier a fait sentir avec 

raison tous les inconvénients qu’il y aurait à établir une société forcée […]”.41  

 (3) NATREKKING – Indien het eigendomsrecht ten aanzien van de verenigde goederen aan 15.

één eigenaar wordt toebedeeld, wordt het gerezen eigendomsconflict beslecht aan de hand van 

de regels inzake natrekking.42 Aan welke eigenaar beide zaken toebedeeld worden, is afhankelijk 

van de vraag wie onder hen eigenaar is van het goed dat het andere goed natrekt en hierdoor als 

hoofdbestanddeel beschouwd wordt (zie infra, nr. 101). Indien beide goederen aan 

verschillende eigenaars toebehoorden, verliest de eigenaar van het nagetrokken goed zijn 

eigendomsrecht ten aanzien van het nagetrokken goed (zie infra, nr. 37).  

In de verhouding tussen de opstallen en de grond vond deze derde oplossing zijn weerslag in 

ons Burgerlijk Wetboek. De reden daarvoor is historisch: deze oplossing strookt namelijk met 

het aloude superficies solo cedit-beginsel (zie infra, nr. 163).43  

Aangezien de natrekkingsregel van toepassing is op een onbeperkt aantal gevallen – en dus een 

algemene regel uitmaakt – spreekt men van het principe van natrekking.44 

 TERMINOLOGISCHE VERDUIDELIJKING – Traditioneel worden de natrekkingsregels gegrond 16.

op het accessorium sequitur principale beginsel, op grond waarvan de bijzaak (res accessoria) de 

hoofdzaak (res principalis) volgt.45 In het recente proefschrift van SWINNEN wordt betoogd dat 

deze zienswijze niet bijgetreden kan worden: “natrekking heeft geen uitstaans met 

accessoriteit”.46  

Zoals hieronder (zie infra, nr. 37) nog zal blijken, leidt natrekking er immers toe dat het 

nagetrokken goed zijn zelfstandig goederenrechtelijk bestaan verliest. In het geval van 

accessoriteit verliest de bijzaak echter niet zijn zelfstandig juridisch bestaan. Terwijl een bijzaak 

– die een hoofdzaak volgt op grond van het accessorium sequitur principale beginsel – zijn 

goederenrechtelijke zelfstandigheid behoudt, gaat deze goederenrechtelijke zelfstandigheid 

teloor wanneer de natrekking intreedt. Dit leidt ertoe dat het eigendomsrecht ten aanzien van 

                                                           

41  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 81, nr. 20. 

 Zie ook J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière - contribution à la définition de la nature juridique du 
droit de superficie”, RTD Civ 1994, 739; M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 115, nr. 105; F. GRIVEL, Des 
constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le droit 
français, thèse, Donnaud, 1871, 87; J.-E.-M. PORTALIS, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, Parijs, 
Joubert, 1844, 224. 

42  C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 377; F. GRIVEL, Des constructions élevées 
sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le droit français, Parijs, Donnaud, 
1871, 3. 

43  Hoewel het oude Nederlandse Burgerlijk Wetboek specifieke regels bevatte omtrent de gevolgen van het 
bouwen op andermans grond (artt. 658-660 BW), zijn deze niet overgenomen in het NBW. De gerezen 
eigendomsconflicten worden bijgevolg beslecht aan de hand van het gemeen recht. 

44  G. GOUBEAUX , La règle de l’accessoire  en droit privé, Nancy, LDGJ, 1969, 16, nr. 6. 
45  M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 256, nr. 256. 
46  K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 381, nr. 375. In tegenstelling tot 

het accessorium sequitur principale beginsel, zouden de natrekkingsregels gebaseerd kunnen worden op het 
Romeinse adagium maior pars trahit ad se minerem. 
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een bijzaak blijft bestaan wanneer dit goed als bijzaak een hoofdzaak volgt, maar dat dit 

eigendomsrecht ten aanzien van een nagetrokken goed teloorgaat wanneer dit goed 

nagetrokken wordt tot een ander goed.  

Op grond van het voorgaande, verdient het aanbeveling om de begrippen ‘hoofdzaak’ en ‘bijzaak’ 

niet te gebruiken in het kader van (onroerende) natrekking. Deze begrippen hebben immers 

betrekking op de accessoriteitsregel op grond waarvan ‘de bijzaak de hoofdzaak volgt’, zonder 

hierbij in deze hoofdzaak op te gaan.47 

Indien een goed tot een ander goed nagetrokken wordt, wordt een eenheidszaak gevormd (zie 

infra, nr. 19). Om het onderscheid te maken tussen het accessoriteitsbeginsel en de 

natrekkingsregels, worden in dit proefschrift de termen ‘natrekkende goed’ en ‘nagetrokken 

goed’ gebruikt. 

AFDELING II. VORMEN VAN NATREKKING: KUNSTMATIGE VERSUS NATUURLIJKE 
NATREKKING 

 NATUURLIJKE NATREKKING – Men onderscheidt de natuurlijke natrekking (accession 17.

naturelle) van de kunstmatige natrekking (accession artificielle, accession industrielle, industriële 

aanhegting). Van de eerste vorm van natrekking is sprake indien de materiële vereniging 

optreedt zonder menselijke tussenkomst.48  

Het wetboek geeft enkel archaïsch aandoende voorbeelden van natuurlijke natrekking: indien een 
perceel begrensd wordt door een waterloop strekt het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich uit 
tot langzame en onopgemerkte uitbreidingen van zijn perceel (art. 556 BW). Ook de drooggelegde 
stukken grond ten gevolge van de verplaatsing van de waterloop worden tot zijn perceel nagetrokken 
(art. 557 BW). Indien dieren op een ander perceel terechtkomen zonder dat ze hierbij werden gelokt, 
komen ze op grond van natuurlijke natrekking eveneens toe aan de eigenaar van dit perceel (art. 564 

BW).49  

Deze vormen van natuurlijke natrekking (artt. 556 – 563 BW) vinden steeds plaats ten kosteloze 

titel.50  

 KUNSTMATIGE NATREKKING – Kunstmatige natrekking heeft daarentegen betrekking op 18.

goederen die door een goed voortgebracht worden, of op goederen die door handelen van een 

                                                           

47  K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 381, nr. 375. 
48  C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 377; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 

CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 234, nr. 330; C. BEUDANT, Cours de droit 
civil français, t. V Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 367, nr. 346; F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 
8, nr. 55; M. DE JUGLART, A. PIEDELIEVRE en S. PIEDELIEVRE, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examen, 
13e éd., Parijs, Montchrestien, 1997, 10, nr. 421; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, 
Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 85, nr. 182; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, D., 
1995, 172, nr. 121; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-
Boekhandel, 1946, 143, nr. 124; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, 
LGDJ, 1958, 875, nr. 2490; Ch. B. TOULLIER, Le droit civil français, suivant l’ordre du Code, ouvrage dans lequel on a 
taché de réunir la théorie a la pratique, Brussel, Société typographique belge, t. III, 1852, 45, nr. 106. 

49  Antwerpen 7 april 2003, TMR 2004, afl. 3, 336. 
50  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 45, nr. 49. 
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mens met een ander goed verenigd worden.51 Enkel deze tweede vorm van onroerende 

natrekking maakt het voorwerp uit van dit proefschrift. 

AFDELING III. RATIO LEGIS VAN ONROERENDE NATREKKING 

§1. Juridische ratio van de onroerende natrekking 

 DE VORMING VAN EEN EENHEIDSZAAK – De regels met betrekking tot onroerende natrekking 19.

streven meerdere doelstellingen na. In eerste instantie doet de natrekking het natrekkende en 

het nagetrokken goed samensmelten tot een eenheidszaak.52 Wanneer een goed verenigd wordt 

met een andere goed, zijn de bestanddelen van dit geheel niet langer goederen in de zin van het 

recht omdat ze geen zelfstandig juridisch bestaan kunnen leiden. Hieruit volgt dat enkel het 

samengestelde geheel – en niet langer de samengesmolten onzelfstandige delen – het onderpand 

kan uitmaken van een zakelijk recht. De rechten die op het nagetrokken goed rustten gaan 

hierdoor teniet. Ten gevolge van het eenheidsbeginsel komt enkel aan deze nieuwe 

eenheidszaak een eigen goederenrechtelijke identiteit toe, waardoor enkel deze eenheid het 

voorwerp kan uitmaken van zakelijke rechten. Dit geldt niet enkel voor persoonlijke of beperkt 

zakelijke rechten, maar eveneens voor het eigendomsrecht dat rustte op het nagetrokken goed. 

Het eigendomsrecht ten aanzien van het natrekkende goed strekt zich bijgevolg 

noodzakelijkerwijze uit tot de gevormde eenheidszaak.53 

                                                           

51  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 42, nr. 45. 
52  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 23, nr. 27; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-

BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 234, nr. 280. 
53  HR 29 mei 1985, NJ 1986, 274 (In casu maken twee gebouwen – ondanks het feit dat ze aan dezelfde eigenaar 

toebehoren en dat ze verbonden zijn met een tussendeur – afzonderlijke zaken uit. Volgens de 
verkeersopvatting kunnen de twee gebouwen immers verticaal worden gescheiden); HR 19 juni 1981, NJ 1982, 
11, RvdW 1981, 94; HR 26 maart 1936, NJ 1936, 757; Hof ’s-Hertogenbosch 7 mei 1996, BR 197, 163; N.E. ALGRA, 
Inleiding tot het Nederlands privaatrecht, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989, 81; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 
CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 245, nr. 349; J. CARBONNIER, Droit civil, 
Les biens: monnaie, immeubles, meubles, T. III, Parijs, P.U.F. 2000, 339, nr. 217; G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch 
burgerlijk regt, Groningen, Wolters, 1885-1890, 424; M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 115 en 117, 
nr. 105 en 106; S.C.J.J. KORTMANN, “Hulpzaken exit?”, WPNR 1988, 5855, 710; N.K.F. LAND, Verklaring van het 
Burgerlijk Wetboek, Haarlem, Bohn, 1932, 149; V. MARCADÉ, Explication du Code civil contenant l’analyse critique 
des auteurs et de la jurisprudence et un traité résumé après le commentaire de chaque titre, Parijs, Cotillon, 1859, 
t. II, 407, nr. 424; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le code civil contenant l’exposé des principes généraux, leurs 
motifs et la solution des questions théoriques, t. IV, Parijs, Garnier, 1880, 736, nr. 1459; C.W. OPZOOMER, 
Aanteekening op de wet, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het koninkrijk (Burgerlijk Wetboek), 
Amsterdam, Gebhard, 1857, 187; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 29, 
nr. 34; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, 
deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 9, nr. 13; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le 
traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 831, nr. 2368; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 75, nr. 82; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort 
bestek: goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 9, nr. 14; J.C. SONNEKUS, 
“Aanhegting – altyd nagelvast?”, TSAR 1984, 320; J.C. SONNEKUS, “Estoppel, natrekking en die presendenteleer”, 
TSAR 2007, 597, noot onder Konstanz Properties (Pty) Ltd v. Wm Spilhaus en Kie (WP) Bpk; M.E. STORME, 
Handboek Vermogensrecht, Goederen- en insolventierecht, Verkrijging en verlies van goederen, Gent, 2010, 251; 
A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 55; L.P.W. VAN VLIET, 
“Accession of movables of land”, in E. COOKE (ed.), Modern Studies in Property Law, volume 1: Property 2000, Hart 
publishing, Oxford, 2001, 321; R. WESTRIK, “Wie is eigenaar van deze (on)roerende zaak?”, WPNR 2005, 120. 
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verhouding van opstallen tot de grond echter niet zo absoluut als het op het eerste zicht lijkt. 

In eerste instantie leidt de feitelijke en juridische eenheid tussen de opstallen en de grond, er 

niet noodzakelijk toe dat de opstallen vanuit materieel oogpunt niet langer individualiseerbaar 

zijn (zie infra, nr. 191).  

Deze individualiseerbaarheid maakt dat de opstallen juridisch afgescheiden kunnen worden van 

de grond, zonder dat hierdoor de feitelijke eenheid tussen de opstallen en de grond doorbroken 

wordt. De grondeigenaar kan bijvoorbeeld een opstalrecht toekennen ten aanzien van de 

opstallen, waardoor een derde een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van opstallen die zich 

op andermans grond bevinden (zie hiervoor uitgebreid infra, nr. 186). Van zodra de 

grondeigenaar aan een derde de bevoegdheid toekent om opstallen op te richten op zijn grond, 

wordt deze derde overigens op grond van een accessoir opstalrecht eigenaar van de constructies 

die hij in het kader van zijn bevoegdheid opricht (zie hiervoor uitgebreid infra, nr. 262). Deze 

mogelijkheden tonen aan dat het uitgangspunt dat de grond en de opstallen een eenheid 

vormen, vatbaar is voor wettelijke en conventionele uitzonderingen.  

De toenemende splitsingsmogelijkheden tonen daarenboven aan dat de juridische eenheid 

tussen de opstallen en de grond steeds meer aan draagkracht inboet. 

Het eenheidsbeginsel kan er overigens paradoxaal genoeg toe leiden dat de eenheid tussen de 

opstal en de grond doorbroken wordt. Een voorbeeld hiervan is de horizontale natrekking (zie 

hiervoor uitgebreid infra, nr. 147). Indien een deel van een opstal zich uitstrekt tot een naburig 

perceel, kan zowel de eigenaar van dit perceelsoverschrijdende gebouw het eenheidsbeginsel 

inroepen (eenheid van zijn gebouw), als de grondeigenaar op wiens perceel een deel van dit 

gebouw zich bevindt (eenheid tussen grond en gebouw). Naar Nederlands recht primeert de 

eenheid binnen de opstal boven de verticale natrekking van het grensoverschrijdende deel tot 

de grond waarop of waaronder dit bestanddeel zich bevindt (zie supra, nr. 148). Dat de eenheid 

binnen de opstal in een dergelijk geval primeert boven de eenheid tussen de 

(grensoverschrijdende) opstal en de grond, toont aan dat de natrekkingsregels zelf afwijken van 

het eenheidsbeginsel met betrekking tot de opstal en de grond.54 

Uit het voorgaande volgt dat het eenheidsbeginsel de eenheid binnen een opstal beschermt, 

maar dat dit beginsel niet noodzakelijk een gelijkaardige rol speelt in de verhouding tussen deze 

opstal en de grond.55 Naar Nederlands recht leidt deze opvatting ertoe dat het eenheidsbeginsel 

(zoals bepaald in art. 3:4 NBW) moet onderscheiden worden van de superficies solo cedit-regel 

(art. 5:20 NBW).56  

                                                           

54  H.D. PLOEGER, “Verticale natrekking: superficies-regel en eenheidsbeginsel sinds de codificatie”, Groninger 
Opmerkingen en Mededelingen XII, 1996, 20, nr. 22. 

55  H.D. PLOEGER, “Verticale natrekking: superficies-regel en eenheidsbeginsel sinds de codificatie”, Groninger 
Opmerkingen en Mededelingen XII, 1996, 18, nr. 19. 

56  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 128, nr. 123. 
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Hieronder zal overigens nog blijken dat bepaalde auteurs hierin een stap verder gaan en 

oordelen dat de opstallen geen bestanddeel van de grond uitmaken, maar er een bijzaak van 

uitmaken, die zijn goederenrechtelijke zelfstandigheid behoudt (zie infra, nr. 94). 

§2. Economische ratio van onroerende natrekking 

 HET NASTREVEN VAN EEN ECONOMISCH WAARDEBEHOUD – De natrekkingsregels zouden 21.

eveneens een economisch waardebehoud nastreven. Hiervoor (zie supra, nr. 13) is gebleken dat 

de oorspronkelijke eigenaars, indien de natrekking niet zou intreden, hun bestanddeel van de 

verenigde goederen zouden kunnen revindiceren.57 De grondslag voor natrekking is dan ook 

rechtseconomisch van aard: aangezien een scheiding van beide goederen een groot economisch 

waardeverlies of aanzienlijke waardevermindering teweeg zou kunnen brengen, is deze 

scheiding niet steeds mogelijk of wenselijk.58 De gerevindiceerde goederen zouden immers na de 

scheiding slechts een relatief geringe waarde vertegenwoordigen, waardoor het waardeverlies 

voor de eigenaar van het natrekkende goed onevenredig groter zou zijn dan het voordeel dat de 

eigenaar van het nagetrokken goed haalt uit de revindicatie van zijn goed.59 

Bovendien doet de samensmelting van beide zaken een meerwaarde ontstaan. De regels met 

betrekking tot natrekking pogen de vernietiging van die economische meerwaarde tegen te 

gaan.60   

Het voorkomen van een economisch waardeverlies, is in eerste instantie ingegeven ter bescherming 
van het algemeen belang. De wetgever offert het individueel belang van de oorspronkelijke eigenaar 

                                                           

57  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 38, nr. 40. 
58  J.H. BEEKHUIS, “Zaaksbestanddelen naar bestaand en komend recht”, in S.N. VAN OPSTALL (ed.), Van Opstall-bundel: 

opstellen aangeboden aan Prof. mr. S.N. van Opstall, Deventer, Kluwer, 1972, 14, nr. 3; J. BRISSE SAINT MACARY, De 
l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 19; R. D'AIGNEAUX, De l'accession à Rome et en France, 
thèse Caen, 1978, 40; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 151, nr. 377; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 
VIII, 41, nr. 43; W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, 
thèse Nancy, 2000, 24, nr. 17; H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, 
in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, 102; A. LEPAGE, “Propriété. – 
Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières. – Constructions, plantations et 
ouvrages”, Jcl. Not. 08, 2004, Fasc. 95, nr. 15; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 
1997, 55 en 121, nr. 46 en 114; J.C. SONNEKUS, “Aanhegting – altyd nagelvast?”, TSAR 1984, 327; C.G. VAN DER 

MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig van ons gemeenregtelike saak- en eiendomsbergip”, THRHR 1974, 117; 
A.J. VAN DER WALT, “Replacing property rules with liability rules: encroachment by building”, SALJ 2008, 603. 

59  C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 3: 
Vermogensrecht in het algemeen, Deventer, Kluwer, 1981, 76. 

60  J.H. BEEKHUIS, “Zaaksbestanddelen naar bestaand en komend recht”, in S.N. VAN OPSTALL (ed.), Van Opstall-bundel: 
opstellen aangeboden aan Prof. mr. S.N. van Opstall, Deventer, Kluwer, 1972, p. 14, nr. 3; G. GOUBEAUX, 
“Abstraction et réalisme dans la détermination de l’objet de la propriété immobilière (à propos du découpage de 
l’espace en volumes cessibles)”, in X. (ed.), Etudes dédiées à Alex Weill, Parijs, Dalloz-Litec, 1983, 291, nr. 20; H. 
HEYMAN, “De natrekkingscriteria naar huidig en toekomstig recht”, WPNR 1974, 5270, 474; S. VAN ERP en B. 
AKKERMANS, Cases, materials and text on property law, Oxford, Hart, 2012, 619; F.J. VONCK, De flexibiliteit van het 
recht van erfpacht, Boom, Juridische uitgevers, 2013, 61; R. ZWITSER, “Accessie hier en in het buitenland”, WPNR 
1996, 6210, 90. 

 Deze overweging vloeit niet voort uit een actuele bekommernis, in rechtsleer uit de 18de eeuw leest men reeds: 
“De tweede naeste oorsaek is, het gevolg van aenhangsel, zijnde bij de Wet alsoo goedtgevonde, dat de eygendom 
van een aanhangsel soude volgen sijn hooftstuk, en sulks om te vermijden ongerief van te moeten scheiden dingen 
die aen malkanderen vast zijn”. (U. HUBER, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt 
gebruikelijk, Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1726, 109). 
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van het nagetrokken goed op aan het algemene belang om maatschappelijke verspilling tegen te 

gaan.61   

Naast dit publiekrechtelijke motief, wordt in de rechtsleer soms een privaatrechtelijke invulling 
gegeven aan deze ratio legis van de natrekking. Een revindicatierecht zou bijvoorbeeld economisch 
nadelig zijn in een samenloopsituatie. Bij een beslag of faillissement zou de tegeldemaking van 
goederen belemmerd worden indien een goed niet als één geheel, maar als verzameling van 

verschillende onderdelen wordt gezien.62 Een tenuitvoerlegging op een goed waarop verschillende 

personen eigendomsaanspraken kunnen laten gelden, is immers moeilijk realiseerbaar.63  

 HET NASTREVEN VAN EEN ECONOMISCH WAARDEBEHOUD, GENUANCEERD – Toch moet ook deze 22.

ratio legis van de onroerende natrekking genuanceerd worden. In tegenstelling tot wat het 

voorgaande doet vermoeden, voorzien de natrekkingsregels in bepaalde gevallen zelf in de 

scheiding van de nagetrokken goederen: telkens wanneer een derde te kwader trouw een 

constructie opricht op andermans grond, strekt het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich 

uit tot deze constructie, maar kan de grondeigenaar de afbraak van deze constructie vorderen. 

Dat hierdoor eventueel één van de bestanddelen van de gevormde eenheidszaak vernield wordt 

doet hieraan geen afbreuk (zie infra, nr. 126). De vergoedingsregels met betrekking tot 

onroerende natrekking zijn hierdoor in bepaalde gevallen onverzoenbaar met de doelstelling 

ervan. De opvatting dat natrekkingsregels beogen een economisch waardeverlies tegen te gaan, 

heeft dan ook geen absolute gelding.64   

In tweede instantie moet opgemerkt worden dat de afzonderlijke exploitatie van een opstal, of 

van een individualiseerbaar volume binnen deze opstal, niet noodzakelijk tot een economisch 

waardeverlies leidt. Het tegenovergestelde kan zelfs waar zijn: de afzonderlijke exploitatie van 

(een gedeelte binnen) een opstal kan immers leiden tot een economische meerwaarde. Dat de 

onroerende natrekking een economisch waardeverlies poogt te vermijden, aangezien de 

afzonderlijke delen van een goed een lagere (exploitatie)waarde zouden hebben, gaat met 

andere woorden niet noodzakelijk op in de verhouding tussen de opstallen en de grond.65 

§3. Maatschappelijke ratio van de onroerende natrekking 

 DE BESCHERMING VAN DERDEN – In de bespreking van de ratio legis van de onroerende 23.

natrekking wordt traditioneel een belangrijke rol toebedeeld aan de derdenbescherming. 

Wanneer twee goederen met elkaar verenigd worden, mogen derden erop vertrouwen dat het 

                                                           

61  J.H. BEEKHUIS, “Het bouwen, planten en zaaien op eens anders grond”, R.M. Themis 1960, 465, nr. 1; J.E. WICHERS, 
Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het 
Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 9 en 18. 

62  J.H. BEEKHUIS, “Zaaksbestanddelen naar bestaand en komend recht”, in S.N. VAN OPSTALL (ed.), Van Opstall-bundel: 
opstellen aangeboden aan Prof. mr. S.N. van Opstall, Deventer, Kluwer, 1972, 13, nr. 4; H.D.J.W. RUTGERS, 
“Natrekking van roerende zaken. Een leerstuk met een verleden”, NTBR 1993, 10, 256. 

 De nieuwe Pandwet maakt evenwel een  uitzondering op deze regel door het recht van de pandhouder om bij 
voorrang uit de opbrengst van deze goederen te worden voldaan, onverlet te laten wanneer de goederen waarop 
een pand rust worden geïncorporeerd in de grond (art. 19 Pandwet). 

63  R. ZWITSER, “Accessie hier en in het buitenland”, WPNR 1996, 6210, 89. 
64  J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 32. 
65  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 121, nr. 114; H.D. PLOEGER, “Verticale 

natrekking: superficies-regel en eenheidsbeginsel sinds de codificatie”, Groninger Opmerkingen en Mededelingen 
XII, 1996, 17, nr. 18. 



 

28 

eigendomsrecht van de eigenaar van het natrekkende goed zich uitstrekt tot het geheel.66 Dat de 

natrekking gevolgen teweegbrengt die aan iedereen tegenstelbaar zijn, maakt dat de 

natrekkingsregels a priori zekerheid moeten verschaffen en dus op dat vertrouwen moeten 

voortbouwen.67  

Zo kan de derde aan de hand van objectieve standaarden zijn eventuele verhaalsmogelijkheden 

inschatten.68 Hypothecaire schuldeisers mogen er bijvoorbeeld op vertrouwen dat de door hen 
gevestigde hypotheek zich eveneens uitstrekt tot goederen die geïncorporeerd worden in het 

voorwerp van deze hypotheek (art. 45, lid 2 Hyp.W.).69 Een koper van een perceel grond mag ervan 
uitgaan dat de aanwezige gebouwen deel uitmaken van de koop. 

Naar Nederlands recht wordt deze derdenbescherming expliciet erkend in de wet en de 

rechtspraak. De ‘verkeersopvatting’ speelt een belangrijke rol in artikel 3:4, eerste lid NBW, op 

grond waarvan “al hetgeen volgens de verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt” een 

bestanddeel van deze zaak is (zie uitgebreider infra, nr. 57 en 79).70 Bij twijfel omtrent de vraag 

of de natrekking al dan niet is ingetreden, is de verkeersopvatting doorslaggevend.71 De vraag of 

er sprake is van een eenheid wordt met andere woorden mede beoordeeld vanuit het 

perspectief van een derde: wat door de buitenwereld als één goed beschouwd wordt, wordt ook 

in rechte als één goed aangemerkt en is hierdoor het object van één eigendomsrecht.72 

 DE BESCHERMING VAN DERDEN, GENUANCEERD – Dit neemt niet weg dat ook de opvatting dat 24.

natrekking is ingegeven met het oog op derdenbescherming niet onverkort bijgetreden kan 

worden. Hieronder zal nog blijken dat de natrekking een oorspronkelijke wijze van 

eigendomsuitbreiding uitmaakt (zie infra, nr. 36). Deze eigendomsuitbreiding op grond van het 

intreden van de natrekking gaat niet met enige vorm van publiciteit gepaard (zie infra, nr. 48 en 

104). De eigendomsuitbreiding ten voordele van de eigenaar van het natrekkende goed, is met 

andere woorden aan iedereen tegenstelbaar zonder dat hieraan enige publiciteit gegeven wordt. 

Hierbij kunnen we reeds opmerken dat derden eveneens niet langer kunnen vertrouwen op  het 
uitgangspunt dat alles op en onder de grond aan de grondeigenaar toebehoort, wanneer de juridische 
eenheid tussen de opstallen en de grond doorknipt wordt (zie infra, nr. 158). Hoewel de meeste 
splitsingsmogelijkheden onderworpen zijn aan een vorm van hypothecaire publiciteit opdat ze 
tegenstelbaar zouden zijn aan derden (zie infra, nr. 186 en 295), is dit niet noodzakelijk het geval 

                                                           

66  K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 395, nr. 388; S. VAN ERP en B. 
AKKERMANS, Cases, materials and text on property law, Oxford, Hart, 2012, 620; L.P.W. VAN VLIET, “Accession of 
movables to land: I”, The Edinburgh Law Review 2002, 71; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, 
Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen, 
Deventer, Kluwer, 1981, 78; J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene 
regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 7. 

67  H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (ed.) 
Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, p. 102. 

68  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 
in het Burgerlijk Wetboek, 2002, p. 11 en 16. 

69  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 
in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 11 en 16. 

70  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 35, nr. 40; W.C.L. VAN DER GRINTEN, 
“Natrekking, vermenging en zaaksvorming”, WPNR 1961, 4701, 521. 

71  HR 26 maart 1936, NJ 1936, 757. 
72  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 

in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 20. 
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voor iedere vorm van horizontale eigendomssplitsing (zie infra, nr. 288). Zo is de publiciteit van een 
accessoir opstalrecht afhankelijk van het hoofdrecht waar het uit voortvloeit. 

§4. Functionele ratio van de natrekking: exploitatie van het onroerend goed 

 DE NATREKKING VERVOLLEDIGT DE BEVOEGDHEID OM TE BOUWEN – Op grond van het superficies 25.

solo cedit-beginsel treedt de onroerende natrekking in beginsel in ten gunste van de 

grondeigenaar. Het grondeigendomsrecht strekt zich hierdoor uit tot de constructies die in de 

grond geïncorporeerd worden (zie infra, nr. 57). De onroerende natrekkingsregels hebben 

hierdoor een eigendomstoebedelende functie en gaan uit van een vooroordeel ten gunste van de 

grondeigenaar (zie infra, nr. 58). Dit uitgangspunt is logisch, aangezien de grondeigenaar op 

grond van artikel 552 BW bevoegd is om de ruimte boven, op en onder zijn grond te exploiteren 

(zie infra, nr. 57). Indien de constructies die in een perceel geïncorporeerd worden niet zouden 

nagetrokken worden tot de grondeigendom, zou deze bevoegdheid om de ruimte boven en 

onder het perceel te exploiteren zinloos zijn.73 De natrekking vervolledigt met andere woorden 

de bevoegdheid om te bouwen op een perceel, door een eigendomsrecht toe te kennen aan 

diegene die de bouwbevoegdheid heeft. 

Uit de bespreking van de onroerende natrekkingsregels in dit proefschrift zal blijken dat deze 

opvatting beter standhoudt. Hieronder zal immers blijken dat de onroerende natrekking 

inherent is aan de bevoegdheid om bouwwerken op te richten (zie infra, nr. 357). De natrekking 

vervolmaakt hierdoor de exploitatiebevoegdheid door aan de exploitant een eigendomsrecht te 

verlenen ten aanzien van de gebouwen die in de uitoefening van deze bevoegdheid opgericht 

worden. In de rechtsleer wordt gesproken van een “vervolmaking van het 

exploitatiemonopolie”.74 De natrekkingsregels vereisen met andere woorden een materieel 

verband opdat ze kunnen intreden (zie infra, nr. 77), maar beschermen eerder dit economische, 

in plaats van het materiële verband (zie infra, nr. 76). 

Op grond van de onroerende natrekking strekt het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich in 

beginsel uit tot alles wat in deze grond geïncorporeerd wordt. De bevoegdheid om de ruimte 

boven, op en onder een perceel te exploiteren komt immers in beginsel toe aan de 

grondeigenaar op grond van artikel 552 BW (zie infra, nr. 57), maar overgedragen kan worden. 

Wanneer de grondeigenaar aan een derde de bevoegdheid verleent om constructies op te 

richten op zijn grond, verkrijgt deze derde in beginsel een eigendomsrecht ten aanzien van de 

constructies die hij opricht.75 Zo verkrijgt de huurder op grond van een accessoir opstalrecht een 

eigendomsrecht ten aanzien van de constructies die hij binnen het kader van deze 

huurovereenkomst opricht (zie infra, nr. 262). Dit maakt de band tussen natrekking en 

                                                           

73  J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière - contribution à la définition de la nature juridique du droit de 
superficie”, RTD Civ. 1994, 754. 

74  “Nous dirons en effet, à propos de l’accession, qu’il s’agit là d’un mode d’acquérir qui a pour but de protéger la 
propriété foncière, ou plus précisément, le monopole d’exploitation du propriétaire foncier. C’est en quelque sorte 
son prolongement indispensable sans lequel ce monopole d’exploitation n’aurait pas de sens.” J.-P. BERTREL, Le bail à 
construction, titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 175; J.P. BERTREL, “L’accession artificielle 
immobilière - contribution à la définition de la nature juridique du droit de superficie”, RTD Civ 1994, 755. 

75  J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 181. 
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exploitatie van een onroerend goed prominent en concretiseert zich zelfs op dogmatisch vlak 

onder de vorm van de herijking van de natrekkingsregels, zie hiervoor uitgebreid infra, nr. 352. 

AFDELING IV. WETGEVEND KADER INZAKE ONROERENDE NATREKKING 

 SAMENHANG IN HET SYSTEEM VAN NATREKKING? – Natrekking wordt in artikel 546 BW 26.

omschreven als “het recht verkregen door de eigendom van een zaak op al wat zij voortbrengt en 

op hetgeen, hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig als bijzaak ermee verenigd wordt”. Eigendom van 

een goed impliceert dat men tevens eigenaar wordt van de vruchten76 en bijzaken van dit goed:  

“Non seulement le droit de propriété s’étend sur tout ce qui est produit par la chose dont on est 
propriétaire, mais il s’étend sur tout ce qui s’y unit et s’y incorpore, soit naturellement, soit 
artificiellement. C’est ce qu’on appelle droit d’accession”.77 

Een goed maakt op grond van artikel 551 BW een bijzaak van een goed uit, indien deze met een 

zaak wordt verenigd en er één lichaam mee uitmaakt.78 De kwalificatie als bijzaak steunt niet op 

een zuiver kwantitatief criterium, maar vereist eveneens een band (zie infra, nr. 77) en 

hiërarchie (zie infra, nr. 100) tussen beide goederen.79 

In de uiteenzetting van de theorie rond de natrekking hebben de ontwerpers van het Burgerlijk 

Wetboek een tweeledige structuur gevolgd. 80 Na de omschrijving van het begrip, wordt in een 

eerste hoofdstuk de natrekking besproken op hetgeen door een goed voortgebracht wordt (artt. 

547-550 BW) en in een tweede hoofdstuk de natrekking op hetgeen met het goed verenigd 

wordt en er één lichaam mee uitmaakt (artt. 551-557 BW).81 De wetgever behandelt in deze 

hoofdstukken dus zowel de natrekking van vruchten als de natrekking van bijzaken. 

                                                           

76  Hieronder verstaat men al hetgeen uit een zaak op periodieke wijze wordt geboren en herboren (vruchten) en 
alle andere inkomsten die door een zaak worden voortgebracht, maar die niet op periodieke wijze worden 
gewonnen (buitengewone voortbrengsels). Zie hiervoor A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, 
Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 140, nr. 119. 
DALLOZ spreekt van accessoires par leur origine. Zie hiervoor D. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de 
législation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des 
gens et de droit public, Parijs, Bureau de la jurisprudence générale, 1845, 221, nr. 6. 

77  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 98, nr. 16.  

78  J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 55; F. LAURENT, Principes 
de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 251, nr. 183; Pand. b., “Accession”, Brussel, Larcier, 1882-
1900, 10, nr. 1;. 
Zaken die niet zonder een andere zaak kunnen bestaan, worden door DALLOZ omschreven als accessoires par leur 
nature. Bijzaken die enkel ten dienste staan van een ander goed maken accessoires par leur destinantion uit. Zie 
hiervoor D. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence en 
matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, Parijs, Bureau de la 
jurisprudence générale, 1845, 222, nr. 10.  

79  G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 26, nr. 14. Hierboven (zie supra, nr. 16) 
hebben we reeds aangegeven dat het in werkelijkheid niet zozeer om een bijzaak, maar wel om een bestanddeel 
gaat. 

80  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, 
Standaard, 1984, 1018, nr. 689; J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et 
complément des codes français, t. IV, Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 98, nr. 8; F. VAN 

NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-
Scientia, 1990, 348, nr. 189. 

81  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 81, nr. 7. 
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Toch heeft de natrekking in beide gevallen een geheel andere betekenis.82 In het eerste geval 

blijft de eigenaar van de hoofdzaak eigenaar van een ‘bijzaak’, ook na de afscheiding ervan, in het 

tweede geval wordt de eigenaar van de hoofdzaak tevens eigenaar van een ‘bijzaak’ die zich met 

deze hoofdzaak verenigt. Uit het voorgaande bleek dat de natrekking in het tweede geval ertoe 

leidt dat het nagetrokken goed zijn autonoom goederenrechtelijk bestaan verliest en als 

bestanddeel opgaat in het natrekkende goed. Omdat het begrip ‘bijzaak’ in dit kader tot 

verwarring kan leiden, wordt in dit proefschrift steeds van het nagetrokken goed gesproken (zie 

supra, nr. 16).83  

Indien de natrekking betrekking heeft op vruchten van een goed, definieert de natrekking het 

object van het eigendomsrecht. De natrekking heeft hierbij als het ware enkel een declaratieve 

functie op het niveau van het voorwerp van het eigendomsrecht. Natrekking kan echter ook 

leiden tot een eigendomsuitbreiding. Door het intreden van de natrekking breidt het 

eigendomsrecht van de grondeigenaar zich immers uit tot een goed dat voorheen het voorwerp 

uitmaakte van een afzonderlijk eigendomsrecht, dat eventueel aan een andere persoon 

toekwam. Aangezien de natrekking in dit geval het object van het eigendomsrecht niet louter 

omschrijft maar wijzigt, kan men in dit geval een constitutieve functie toekennen aan de 

natrekking.  

Terwijl de bijzaak in het eerste geval zijn bestaan aan de hoofdzaak ontleent, staat de bijzaak in 

het tweede geval ten dienste van deze hoofdzaak en wordt er zelfs bestanddeel van.84 Enkel in 

dit laatste geval is er sprake van natrekking sensu stricto.85  

Volgens bepaalde auteurs vloeit het eigendomsrecht ten aanzien van de vruchten van een goed 

overigens niet voort uit de werking van de natrekking.86 Van deze vruchten was de eigenaar van de 
hoofdzaak inderdaad steeds eigenaar op grond van zijn eigendomsrecht op de hoofdzaak. Wanneer 
deze vruchten zich afscheiden – dan wel afgescheiden worden – van de hoofdzaak, zou de eigenaar 
van deze hoofdzaak zijn eigendomsrecht ten aanzien van de vruchten niet ontlenen aan de 
natrekkingsregels. Deze vaststelling doet echter geen afbreuk aan het feit dat de eigenaar na deze 
afscheiding zijn eigendomsrecht op deze vruchten behoudt op grond van de natrekkingsregels.  

                                                           

82  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, 
Standaard, 1974, 1024, nr 692; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, 
bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 355, nr. 194. 

83  G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 43, nr. 23. 
84  G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 44, nr. 24. 
85  F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 8, nr. 56; H., L. en J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, 

Parijs, Montchrestien, 1994-1998, IV dln, 324, nr. 1588; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 
2008, 211, nr. 138. 

86  J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 56. 
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HOOFDSTUK II. FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE REGELS MET BETREKKING TOT 
NATREKKING  

 PROBLEEMSTELLING – Omtrent de precieze functie van natrekking – en meer bepaald 27.

onroerende natrekking – bestond en bestaat tot op heden veel discussie. Dit gebrek aan 

eensgezindheid in de rechtspraak en rechtsleer omtrent de precieze draagwijdte en werking van 

de (onroerende) natrekking, leidt ertoe dat natrekking bestempeld wordt als “un des 

phénomènes les plus obscurs et les plus discutés de notre droit […] Suit alors une série de textes 

d’application dont l’obscurité et le manque d’unité sont à l’origine des controverses innommables 

qu’a fait naître l’accession”.87  

De uiteenlopende standpunten omtrent de functies van natrekking wekken geen verwondering 

aangezien zelfs het Burgerlijk Wetboek de precieze de rol van onroerende natrekking niet 

eenduidig omschrijft.88 Zo bestempelt artikel 546 BW de natrekking als een attribuut van het 

eigendomsrecht, terwijl artikel 712 BW de natrekking als een vorm van eigendomsverkrijging 

ziet (zie infra, nr. 104).  

In het Burgerlijk Wetboek heeft de natrekking enerzijds betrekking op de hypothese waarin de 

eigenaar van de hoofdzaak eigenaar is van de nagetrokken goederen, en anderzijds op de 

hypothese waarin de eigenaar van de hoofdzaak ook eigenaar wordt van de nagetrokken 

goederen (zie supra, nr. 26). Deze hypothesen moeten echter duidelijk van elkaar onderscheiden 

worden.89 In het eerste geval is natrekking het gevolg van een eigendomsrecht, in de tweede 

hypothese maakt de natrekking de oorzaak van een eigendomsrecht uit.90 Reeds bij de redactie 

van de Code civil werd de situatie waarin een bestaand eigendomsrecht wijzigt, waarvan sprake 

is wanneer een goed zich in een ander goed incorporeert, onderscheiden van de situatie waarin 

een nieuw eigendomsrecht ontstaat: “Certaines propriétés on peut regarder comme naissantes, et 

certaines autres se modifient par la réunion ou l’incorporation”.91  

In het eerste geval definieert de natrekking het object van het eigendomsrecht, de natrekking 

heeft hierbij als het ware enkel een declaratieve functie op het niveau van het onderpand. In de 

tweede situatie daarentegen leidt de natrekking tot eigendomsuitbreiding die eventueel gepaard 

gaat met een eigendomsverlies in hoofde van de eigenaar van de nagetrokken zaak. Door het 

intreden van de natrekking breidt het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich uit tot een 

goed dat voorheen aan een andere persoon toekwam. Aangezien de natrekking in dit geval het 

object van het eigendomsrecht niet louter omschrijft maar wijzigt, kan men een constitutieve 

functie toekennen aan de natrekking. 

                                                           

87  M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 107 en 115, nr. 99 en 105. 
88  W. DROSS, “Art. 551 à 553, Propriété - Acquisition de la propriété par union ou incorporation. - Propriété du 

dessus et du dessous du sol”, Jcl. Civ. 04, 2010, 9, nr. 28 ; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 
2008, 211, nr. 138. 

89  F.L. ISTAS, “Propriété horizontale et accession”, in X. (ed.), En hommages à Victor Gothot, Luik, Faculté de Droit, 
1962, 404; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952,  
256, nr. 256. 

90  J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 10. 
91  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 

Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 98, nr. 6. 
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 PLAN VAN BEHANDELING – In wat volgt analyseren we de uiteenlopende functies die de 28.

onroerende natrekkingsregels vervullen. We staan in deze functionele analyse in eerste instantie 

stil bij de eigendomstoebedelende functie van de natrekking, waarbij we een onderscheid maken 

tussen de natrekking als oorzaak (zie infra, nr. 36) en de natrekking als gevolg van eigendom (zie 

infra, nr. 104). In het eerste geval maakt natrekking een wijze van eigendomsverkrijging uit, in 

het tweede geval is natrekking een wijze van eigendomsuitbreiding. 

Verder in dit deel (zie infra, nr. 103) zal blijken dat aan deze kwalificatie belangrijke gevolgen 

verbonden zijn. De wijze waarop de natrekking intreedt wordt er namelijk in grote mate door 

beïnvloed. Indien men natrekking bijvoorbeeld beschouwt als een wijze van 

eigendomsverkrijging zou het intreden van de natrekking uitgesteld kunnen worden, op 

voorwaarde dat men aan deze vorm van eigendomsverkrijging een conventioneel element 

koppelt. 

In Afdeling II wordt de goederenrechtelijke functie van de natrekking (zie infra, nr. 38) 

onderscheiden van de verbintenisrechtelijke functie ervan (zie infra, nr. 41). Terwijl de regels 

met betrekking tot de onroerende natrekking enerzijds pogen eigendomsconflicten te 

voorkomen door ordeningsregels voor te schrijven, beslechten ze anderzijds – onder de vorm 

van vergoedingsaanspraken – eigendomsconflicten die zich voordoen wanneer deze 

ordeningsregels genegeerd of overtreden worden. De regels met betrekking tot natrekking 

hebben bijgevolg niet enkel een ordenend karakter, maar schrijven eveneens vergoedingsregels 

voor om een einde te maken aan het gerezen eigendomsconflict wanneer deze ordeningsregels 

worden geschonden. 

Ook omtrent de rol van de wilsuiting in het kader van onroerende natrekking is de voorbije 

decennia al veel inkt gevloeid. In Afdeling III gaan we in op de vraag of natrekking van 

rechtswege intreedt, dan wel berust op een wilsuiting van de grondeigenaar (zie infra, nr. 43). 

AFDELING I. NATREKKING ALS EIGENDOMSUITBREIDING VERSUS 
EIGENDOMSVERLIES 

 NATREKKING EN EIGENDOM – In de functionele analyse van de onroerende natrekking, komt 29.

in eerste instantie het verband tussen natrekking en eigendom aan bod. Het merendeel van de 

bepalingen in het Belgische en Franse Burgerlijk Wetboek die handelen over eigendom, hebben 

betrekking op natrekking (artt. 546-577 BW). Tussen natrekking en eigendom bestaat met 

andere woorden een prominente band.92 

                                                           

92  A. LEPAGE, “Propriété. – Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières. – 
Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Not. 08, 2004, Fasc. 95, nr. 1. 
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 Natrekking als oorzaak versus gevolg van eigendom §1.

A. Natrekking als oorzaak van eigendom  

1. Natrekking als vorm van oorspronkelijke eigendomsverkrijging 

 OORSPRONKELIJKE WIJZE VAN EIGENDOMSVERKRIJGING – Volgens de meerderheid van de 30.

rechtsleer ontleent de eigenaar van het natrekkende goed zijn eigendomsrecht ten aanzien van 

het nagetrokken goed niet aan een rechtsvoorganger. Hieronder zal nog blijken dat de 

eigendomsverkrijging daarenboven plaats vindt zonder dat hiervoor enige wilsuiting van de 

betrokken partijen vereist is (zie infra, nr. 43 en 104). Hieruit volgt dat de natrekking een 

oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging uitmaakt.93 Hieronder zal echter nog blijken dat 

de natrekking eerder een oorspronkelijke wijze van eigendomsuitbreiding uitmaakt, dan een 

oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging (zie infra, nr. 36). 

Het onderscheid tussen oorspronkelijke en afgeleide wijzen van eigendomsverkrijging is niet 

zonder belang.  

Terwijl de zakelijke rechten die op een goed rusten blijven bestaan wanneer dit goed het voorwerp 
uitmaakt van een afgeleide wijze van eigendomsverkrijging, wordt een goed dat op oorspronkelijke 
wijze wordt verkregen, vrij van zakelijke rechten verkregen. Beperkte rechten die op het 
nagetrokken goed rustten gaan teniet, terwijl beperkte rechten ten aanzien van het natrekkende 
goed zich eveneens uitstrekken tot het nagetrokken goed. Indien een eigendomsverschuiving 
intreedt ten gevolge van de natrekking, verliest een schuldeiser van de eigenaar van het nagetrokken 
goed bijgevolg zijn eventuele goederenrechtelijke aanspraak, maar kan hij nog aanspraak maken op 

een verbintenisrechtelijke remedie.94  

                                                           

93  Ch. ATIAS, Droit civil des biens, Parijs, Litec, 2007, 219, nr. 312; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de 
Liège, Faculté de droit, 1996, 423, nr. 507; J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands 
vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 67 en 145, nr. 100 en 226; J. KOKELENBERG, “Eigendomsoverdracht en 
eigendomstitel”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, I.E.1-3; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits 
réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 369, nr. 654; A. POPE, “Encroachment or accession? The importance of 
the extent of encroachment in light of South African constitutional principles?”, SALJ 2007, 124, 543; W.H.M. 
REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 64, nr. 94; J.B. SPATH, “Een gesloten systeem van originaire verkrijging?”, 
Vermogensrechtelijke Analyses 2011, 1, 13; K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 343, nr. 332; V. VAN DEN HASELKAMP-HANSENNE, “La propriété immobilière. Généralités ”, in X. (ed.), 
Guide de droit immobilier, Brussel, Kluwer, I.4.4.-2; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 230; 
A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 113; F. VAN NESTE en S. SNAET, 
“Natrekking”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, I.G.1-1 en I.G.1-3; J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging 
en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, 
Kluwer, 2002, 5; R. ZWITSER, “Accessie hier en in het buitenland”, WPNR 1996, 6210, 87.  
Contra: F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 3, nr. 5; R. SAVATIER, Cours de droit civil, Parijs, Pichon, 
1942, 417 en 451, nr. 775 en 337. Volgens deze auteur is er enkel sprake van een oorspronkelijke wijze van 
eigendomsverkrijging wanneer de vruchten van een zaak worden nagetrokken, in het geval de natrekking 
betrekking heeft op bijzaken van een goed zou er sprake zijn van een eigendomsoverdracht, waarbij het 
eigendomsrecht op een derivatieve wijze wordt verkregen. 

94  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 745, nr. 972; J.B. SPATH, 
“Afscheiding van bestanddelen en splitsing”, ArsAequi 2004, 2, 99. 

 Hiervoor met evenwel een voorbehoud worden gemaakt voor de situaties waarvoor de nieuwe Pandwet een 
uitzondering voorschrijft: wanneer de goederen waarop een pandrecht (art. 19 Pandwet) of een 
eigendomsvoorbehoud (art. 71 Pandwet) rust worden geïncorporeerd worden, blijft het zekerheidsrecht 
immers gelden na de incorporatie. 
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De persoon die een goed op afgeleide wijze verkrijgt, is overigens afhankelijk van de 
beschikkingsbevoegdheid van de persoon van wie hij het goed verkreeg (Nemo plus iura transferre 

potest quam ipse habet).95  

Ook met betrekking tot het bewijs van het eigendomsrecht bestaan er verschillen tussen beide wijzen 
van eigendomsverkrijging. Terwijl het bewijs van een oorspronkelijke eigendomsverkrijging met alle 
middelen van recht kan gebeuren, vereist het bewijs van een afgeleide wijze van 
eigendomsverkrijging een geschrift indien de waarde van het goed 375 euro overschrijdt. 
Daarenboven volstaat het om in het kader van een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging 
aan te tonen dat deze verkrijging heeft plaatsgehad, terwijl een afgeleide wijze van 
eigendomsverkrijging in beginsel veronderstelt dat het eigendomsrecht en de 
beschikkingsbevoegdheid van iedere opeenvolgende eigenaar, minstens gedurende de 

verjaringsperiode, wordt aangetoond.96 

2. Natrekking als eigendomsvermoeden 

 WETTELIJK EIGENDOMSVERMOEDEN – Naast de materieelrechtelijke functie, op grond 31.

waarvan natrekking een eigendomsrecht verleent aan de begunstigde ervan (zie supra, nr. 30), 

vervult de natrekking eveneens een bewijsfunctie.97 Het principe van onroerende natrekking 

steunt namelijk grotendeels op het weerlegbare eigendomsvermoeden waarin artikel 553 BW 

voorziet.98 

Deze bepaling luidt: “Alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond van een erf, worden 
vermoed door de eigenaar, op zijn kosten, te zijn tot stand gebracht en hem toe te behoren, tenzij het 
tegenovergestelde bewezen is; onverminderd de eigendom die een derde door verjaring mocht 
verkrijgen of hebben verkregen, hetzij van een ondergrondse ruimte onder eens anders gebouw, hetzij 
van enig ander gedeelte van het gebouw.” 

Vooraleer we de draagwijdte van dit vermoeden bespreken, moet eerst het ruimere kader van 

artikel 553 BW worden geanalyseerd.  

Artikel 553 BW bevat een drievoudig weerlegbaar wettelijk vermoeden dat de constructies die 

worden opgericht boven, op of onder de grond (1) door de grondeigenaar (2) en op zijn kosten 

werden aangebracht en (3) dat deze hem in eigendom toebehoren.  

                                                           

95  M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht, Goederen- en insolventierecht, Verkrijging en verlies van goederen, Gent, 
2010, 262. 

96  P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. 1. Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 104. 
97  G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 204, nr. 

282; J.-L. BERGEL, “Divisibilité du tréfonds et du droit de superficie”, Revue de droit immobilier 1998, 65; J.-L. 
BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 197, nr. 185; F. 
COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 2, nr. 1; G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, Groningen, 
Wolters, 1886, XI, 36; A. LEPAGE, “Propriété. – Acquisition de la propriété par union ou incorporation. – Propriété 
du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Not. 11, 2006, Fasc. 90, nr. 8; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, Les biens, 
Parijs, Sirey, 1980, 167, nr. 121; J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – 
Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. Constr. 04, 2007, nr. 2; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 348, nr. 190; F. ZENATI-CASTAING en 
F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 219, nr. 142. 

98  F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 9, nr. 59; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 358, nr. 196. 
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Op grond van dit laatste vermoeden moet de grondeigenaar zijn eigendomsrecht op de 

gebouwen en beplantingen die zich op zijn grond bevinden niet bewijzen.99 Het eigendomsrecht 

van de grondeigenaar strekt zich bijvoorbeeld automatisch uit tot de constructies die door een 

aannemer op zijn grond worden opgericht, ongeacht of dat gebouw al dan niet reeds is voltooid 

en of er reeds een oplevering van de werken heeft plaatsgevonden.100 

De eerste twee vermoedens, op grond waarvan de grondeigenaar wordt geacht de constructies 

zelf en op eigen kosten te hebben opgericht, betreffen feitenkwesties die met alle middelen van 

recht weerlegd kunnen worden, getuigen en vermoedens inbegrepen.101  

Indien een derde aantoont dat hij op zijn kosten en met zijn materiaal bouwde op andermans 

grond, doorkruisen de eigendomsrechten van de grondeigenaar en de bouwer elkaar. Op grond 

van het eigendomsvermoeden waarin artikel 553 BW voorziet, verkrijgt de grondeigenaar de 

voorkeur bij de beslechting van het gerezen eigendomsconflict, onder voorbehoud van de 

vergoedingsregeling waarin artikel 555 BW voorziet (zie hierover uitgebreid infra, nr. 125). 

Indien de grondeigenaar bouwt met materiaal van een derde is er eveneens sprake van een 

eigendomsconflict en zal artikel 554 BW een oplossing bieden voor het eigendomsconflict (zie 

infra, nr. 122). Een weerlegging van deze eerste vermoedens doet met andere woorden geen 

afbreuk aan het derde vermoeden, op grond waarvan de natrekking intreedt ten gunste van de 

grondeigenaar. In wat volgt bespreken we op welke wijze dit derde vermoeden dan wel kan 

worden weerlegd. 

 WEERLEGGING VAN HET EIGENDOMSVERMOEDEN OP GROND VAN EEN TITEL OF VERJARING - BELGISCH 32.

EN FRANS RECHT – In het Romeinse recht had de superficies solo cedit-regel een absolute strekking 

(zie voor een uitgebreid historisch overzicht infra, nr. 163).102 Contractuele of wettelijke 

afwijkingen op de regel dat de opstallen door de grond werden nagetrokken, waren bijgevolg 

uitgesloten.  

                                                           

99  HR 11 april 1913, NJ 1913, 682; Rb. Gent 9 mei 2003, TGR 2003, 254, met noot; F. BAUDONCQ en V. GUFFENS, 
“Bouwen op andermans grond in het specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, afl. 6, 325, nr. 15; A. 
KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 148-149, 
nr. 128; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le premier examen de Code Napoléon contenant l’exposé des principes 
généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques, Parijs, Marescq, 1854, 661; R. SAVATIER, Cours de 
droit civil, Parijs, Pichon, 1942, 351, nr. 661. 

100  Cass. 16 juni 1995, Arr.Cass. 1995, 621, Bull. 1995, 643, Pas. 1995, I, 643, RW 1996-97, 1428, T.Aann. 1997, 30. 
101  Cass. 7 juli 1924, DH 1924, 559; Cass. fr. 8 november 1911, D.P. 1912, I, 484; Cass. fr. 20 mei 1860, D.P. 1860, I, 

384; Cass. fr. 27 juli 1859, D. 1859, I, 398; Cass. fr. 16 februari 1857, D.P. 1857, 1, 120; J. BRISSE SAINT MACARY, De 
l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 88; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 
Brussel, Bruylant, VIII, 69, nr. 80; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 
642, nr. 692; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 
1934, 118, nr. 257; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 333, nr. 254; A. 
LEPAGE, “Propriété. – Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières. – Constructions, 
plantations et ouvrages”, Jcl. Not. 08, 2004, Fasc. 95, nr. 10; Pand. b., “Accession”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 53, 
nr. 189; P.P. RENSON, “Le point sur l'accession immobilière et la mitoyenneté”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de 
jurisprudence en droit des biens, 167, nr. 20; J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. 
– Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. Constr. 04, 2007, nr. 27. 

102  “Seper enim superficies solo cedit. In tradendo si quis dixerit se solim sine superficie tradere, nihil proficit qouminus 
et superficies transeat, quoe naturaliter solo cohaeret” Dig. Lib. XLIII, tit. XVII, 3, 7 en Dig. XLIV, tit. VII, 44, 1; F. 
GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le 
droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 4; L.-L. GUERIN, Droit Romain: du droit de superficie, Parijs, Rousseau, 1893, 
3. 
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Het superficies solo cedit-beginsel wordt vandaag de dag binnen de onderzochte rechtsstelsels 

enkel naar Zuid-Afrikaans recht nog steeds op absolute wijze ingevuld (zie infra, nr. 34). Naar 

Belgisch, Frans en Nederlands recht maakt deze regel slechts een weerlegbaar vermoeden uit 

(zie infra, nr. 32 en 33).103 

Het weerlegbaar karakter van de superficies solo cedit-regel lag reeds voor de Napoleontische 

codificatie vervat in artikel 187 van de Coutume van Parijs.  

Deze bepaling luidde “Quiconque a le sol, appelé l’étage du rez-de-chaussée, d’aucun héritage, il peut 
et doit avoir le dessus et y faire puits, aisément, et autres choses licites, s’il n’y a titre au contraire” 
(eigen onderlijning). Commentatoren van deze bepaling benadrukken eveneens het weerlegbaar 
karakter van dit vermoeden, door te oordelen dat “lorsqu’il y a titres au contraire, cette disposition 
cesse; come il arrive quelquefois que tel a le dessus qui n’a pas le dessous, même que l’un n’a le 
dessus que jusqu’à une certaine hauteur, et un autre a depuis cet hauteur en amont”.104 

Het is duidelijk dat deze bepaling aan de oorsprong lag van ons huidig artikel 553 BW. 

Dat de superficies solo cedit-regel niet langer een absoluut karakter heeft naar Belgisch, 

Nederlands en Frans recht, maakt dat het eigendomsvermoeden – op grond waarvan de 

grondeigenaar vermoed wordt eigenaar te zijn van de constructies die zich op zijn perceel 

bevinden – weerlegbaar is. Het vermoeden van natrekking is eveneens weerlegbaar ten aanzien 

van constructies die zich in de ondergrond bevinden. Hierdoor kan een deel van de ondergrond 

                                                           

103  Cass. fr. 27 september 2006, D. 2007, 1189, noot V. TELLIER, AJDI 2007, 34, noot J.-P. BLATTER; Cass. fr. 6 november 
1970, Bull. Civ. 1970, III, nr. 592; Cass. 28 november 1969, Arr. Cass. 1969-70, 314, Pas. 1970, I, 294, T. Aann. 
1972, 75, noot M. HANOTIAU; Cass. fr. 18 december 1967, D. 1968, 244; Cass. fr. 28 november 1922, S. 1923, 1, 
121, noot P. ESMEIN; HR 11 april 1913, NJ 1913, 682; Cass. 8 mei 1886, Pas. 1886, I, 193; Gent 9 december 1992, 
RW 1994-95, 96; Gent 29 mei 1895, B.J. 1895, 689; Gent 24 februari 1877, Pas. 1877, 158; F. AEBY, “Une 
controverse au sujet du rôle de l’accession dans la propriété horizontale”, Rev. prat. not. b. 1961, 39, nr. 3; E.R.N. 
ARNTZ, Cours de droit civil français: comprenant l’explication des lois qui ont modifié la législation civile France et 
en Belgique, Parijs, Durand, 1879-80, 549, nr. 946; J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, 
thèse, Bordeaux, 1929, 81; P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, 
Imprimerie moderne, A. Destout Ainé et Cie, 1926, 7; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, 
Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 157, nr. 394; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, 
“Biens. – Classification tripartite des immeubles. – Immeubles par nature”, Jcl. Civ. 03, 2007, fasc. Unique, nr. 55; 
Ph. DELEBECQUE, “Constructions sur le terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, 
Dalloz, 2007, 233, nr. 210.280; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 41, nr. 
44; M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 152, nr. 131; F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain 
d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 4; J. 
HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 442, nr. 523; J. HANSENNE en L. 
ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 106; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. 
Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 371, nr. 658; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, 
Brussel, Bruylant, 1878, 252, nr. 184; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 
329, nr. 250; A. LEPAGE, “Propriété. – Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières. – 
Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Not. 08, 2004, Fasc. 95, nr. 36; P. LEVIE, Traité théorique et pratique 
des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 127, nr. 47; 
Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 281, nr. 900; J.P. MARTY, La dissociation juridique de 
l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 119, nr. 104; Pand. b., “Accession”, 
Brussel, Larcier, 1882-1900, 45, nr. 165; C. RENARD en J. HANSENNE, “Examen de jurisprudence 1966 à 1969, Les 
Biens”,  RCJB 1971, 314, nr. 61; R. SAVATIER, “La propriété des volumes dans l’espace et la technique juridique des 
grands ensembles immobiliers”, D. chron. 1976, 105, nr. 5; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 360, nr. 198; K. VERHEYDEN, De 
rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 7, nr. 9. 

104  A.B. DESGODETS, Les lois des bâtiments: suivant la coutume de Paris, traitant de ce qui concerne les servitudes réelles, 
les rapports des jurés-experts, les réparations locatives, douairières, usufruitiers, bénéficiales, etc., Parijs, Chez 
Nyon, 1766, 61. 
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– zoals een kelderverdieping – in eigendom toebehoren aan een andere persoon dan de 

grondeigenaar.105 

Dit eigendomsvermoeden heeft – in tegenstelling tot de eerste twee vermoedens – niet enkel 

betrekking op een eenvoudig rechtsfeit, maar is gesteund op de verwerving van een 

eigendomsrecht.106 Dit vermoeden kan hierdoor slechts aan de hand van juridische elementen 

worden weerlegd.107 Zo kan men aantonen dat een andere dan de grondeigenaar een 

eigendomsrecht over de opstallen heeft verkregen uit overeenkomst, door verkrijgende 

verjaring of op grond van de wet.108  

Indien het eigendomsvermoeden ten voordele van de grondeigenaar wordt weerlegd, is het 

vermoeden dat de natrekking intreedt ten gunste van de grondeigenaar niet langer van tel. De 

grondeigenaar kan zich bovendien niet langer op de eerste twee vermoedens beroepen (zie 

supra, nr. 31). De grondeigenaar wordt, indien het eigendomsvermoeden weerlegd wordt, met 

andere woorden niet langer geacht de constructies zelf te hebben opgericht en de kosten te 

hebben gedragen voor de oprichting.109 

De weerlegging van dit derde vermoeden wordt door het Belgische Hof van Cassatie 

gelijkgesteld met de vestiging van een recht van opstal. Deze monistische visie ten aanzien van 

de weerlegging van het eigendomsvermoeden wordt uitvoerig geanalyseerd in het tweede deel 

van dit proefschrift (zie infra, nr. 215).  

In de rechtspraak wordt soms een brede invulling gegeven aan het begrip ‘titel’, op grond waarvan 
het eigendomsvermoeden weerlegd wordt. 

Zo werd de weerlegging van het eigendomsvermoeden aanvaard in een situatie waarin een 
ongehuwd koppel een gebouw oprichtte op grond die exclusief aan de man toebehoorde. Het mede-
eigendomsrecht van de vrouw ten aanzien van het gebouw werd in casu afgeleid uit het feit dat beide 

                                                           

105  Cass. 28 november 1969, Arr. Cass. 1969-70, 314, Pas. 1970, I, 294 en T. Aann. 1972, 75, noot M. HANOTIAU. 
106  Cass. 7 juni 1974, Rec. gén. enr. not. 1975, nr. 21894, JT 1974, 675; Gent 6 december 1844, Pas. 1845, 2, 9; J. 

HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 107 ; F. LAURENT, Principes 
de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 333, nr. 254; A. LEPAGE, “Propriété. – Acquisition de la 
propriété par union ou incorporation. – Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Not. 11, 2006, Fasc. 90, nr. 
25; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 
1979, 121, nr. 106; Pand. b., “Accession”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 54, nr. 190. 

107  Cass. fr. 5 januari 2012, nr. 10-26.965, Bull. Civ. 2012, 5; Cass. fr. 12 juli 2000, Defr. 2001, 37341, 451, noot Ch. 
ATIAS, RTD civ. 2002, 539, noot Th. REVET; Cass. fr. 24 juni 1998, nr. 96-16.707, Rép. Civ. 1999, nr. 79, Rép. immo. 
1999, nr. 79; C.A. Grenoble 3 februari 2009, nr. 07/04589; C.A. Aix-en-Provence 19 maart 1996, Bull. Aix 1996-1, 
7, noot M. BRUSCHI; J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 88; P. 
CHAMBELLAND, Y. ROUSSEAU en A. HALOCHE, “La construction en volumes: Aspects juridique et technique”, AJDI 
1981, 691; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 69, nr. 80; F. ZENATI, “Etendue 
de la propriété foncière”, RTD Civ. 1999, 142, noot onder Cass. fr. 7 oktober 1998. 

108  Cass. fr. 26 mei 1992, Bull. civ. 1992, III, nr. 17, RDI 1993, 483, noot J.-P. BERGEL, AJDI 1993, 269, AJDI 1993, 269, 
noot A. ROBERT; Cass. 2 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 623; Cass. fr. 13 februari 1973, nr. 72-10.680, Bull. 
Civ.1973 III, nr. 121; Cass. 13 mei 1970, Arr. Cass. 1970, 854, Pas. 1970, I, 801, T.Not. 1971, 134, RCJB 1980, 13, 
noot C. RENARD; Cass. fr. 14 november 1888, D. 1889, I, 469; Cass. 8 december 1870, Pas. 1871, 48; Cass. 21 april 
1866, Pas. 1866, I, 130; Cass. fr. 30 november 1853, D. 1854, I, 17; Brussel 23 november 2012, onuitg.; Gent 27 
september 1988, A.F.T. 1989, noot L. MAES en Rec. gén. enr. not. 1989, nr. 23.761, 381; Gent 6 december 1844, 
Pas. 1845, 2, 9; J.-L. BERGEL, “ Le propriétaire du sol est également propriétaire du dessus et du dessous ”, RDI 
1998, 605, noot onder Cass. fr. 7 oktober 1998; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de 
droit, 1996, 643, nr. 693; J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions 
naturelle et artificielle”, Jcl. Constr. 04, 2007, nr. 2; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, 
Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 365, nr. 203. 

109  Cass. fr. 7 juli 1924, DH 1924, 559. 
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partijen gezamenlijk een hypothecaire lening aangingen en de onderhandse verkoopakte sloten met 
betrekking tot het gebouw. Volgens het hof van beroep leiden deze elementen tot “ernstige en 
overeenstemmende vermoedens waaruit met zekerheid kan worden afgeleid dat, in de onderlinge 

verhouding tussen partijen, geïntimeerde mede-eigenaar was van de woning”.110  

Het eigendomsvermoeden ten gunste van de grondeigenaar kan eveneens worden weerlegd wanneer 
de grondeigenaar het eigendomsrecht van een derde ten aanzien van de constructies opgericht op 
zijn grond niet ontkent. Zo oordeelde het Franse hof van beroep van Douai: “ce texte édicte une simple 
présomption, qui est combattue en l'espèce puisque la commune propriétaire du sol ne conteste pas le 

droit de propriété des auteurs des constructions”.111  

De Franse Cour de Cassation lijkt minder snel het vereiste tegenbewijs te aanvaarden. In een zaak 
waarin een kelder zich onder twee aangrenzende percelen uitstrekte, en waarin de eigenaar (A) van 
één van deze percelen een scheidingsmuur in de kelder aanbracht, vorderde de eigenaar van het 
naburige perceel (B) de afbraak van deze muur. Zijn inziens behoorde de gehele kelder immers aan 
hem toe. Zijn inziens kon A zich niet op het eigendomsvermoeden beroepen op grond waarvan hij 
werd geacht eigenaar te zijn van het gedeelte van de kelder dat zich onder diens grond bevond. Het 
hof van beroep oordeelde dat het eigendomsvermoeden ten voordele van A inderdaad werd 
weerlegd en baseerde zich hiervoor o.a. op het feit dat de kelder niet in de aankoopakte van het 
perceel van A werd vermeld: “que ce local n'est pas mentionné dans le titre de M. Florini [A] et qu'il 
résulte d'un faisceau de présomptions concordantes que les époux Terreno et Mme Terrier [B] en sont 
bien propriétaires, ainsi que cela ressort de la combinaison de leur titre, de la configuration des lieux, 
pièce d'un seul tenant avec voûte unique, et de la possession qu'ils avaient de l'ensemble du local 
préalablement à l'édification du mur litigieux”. Deze uitspraak werd echter gecasseerd : “Qu'en 
statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessous au profit de M. Florini, propriétaire du 
sol, n'était susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la 

prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé”.112  

In het verleden werd het eigendomsvermoeden echter weerlegd aan de hand van facturen. Hieronder 
zal nog blijken dat uit extrinsieke elementen – waaronder bijvoorbeeld aan factuur – kan worden 
afgeleid dat partijen stilzwijgend een opstalrecht vestigden (zie infra, nr. 228). Deze stilzwijgende 
vestiging van een opstalrecht maakt een titel uit op grond waarvan het eigendomsvermoeden ten 
gunste van de grondeigenaar kan worden weerlegd.  

In een zaak waarin een vader op eigen kosten en voor eigen rekening en met instemming van zijn 
dochter een huis bouwde op de grond van deze laatste, werd geoordeeld de vader eigenaar is van de 
constructie die hij oprichtte. Hij had immers de bouwvergunning aangevraagd en kon aantonen dat 

de constructie op zijn kosten werd opgericht.113  

In een andere zaak, waarin een grondeigenaar zijn perceel verkocht, maar in bezit bleef van zeven 
garageboxen die zich op deze grond bevonden, werd eveneens geoordeeld dat artikel 553 C.c. niet 
door de koper van dit perceel kon worden ingeroepen. Dat de oorspronkelijke eigenaar zijn perceel 
verkoopt zonder dat de verkoopakte melding maakt van deze garageboxen en dat de verkoper in het 
bezit blijft van deze garages, volstond volgens de Cour de cassation om een weerlegging van het 

vermoeden van artikel 553 C.c. wettig vast te stellen.114  

Deze rechtspraak lijkt sneller een weerlegging van artikel 553 C.c. te aanvaarden en verkleint de 

discrepantie tussen het Belgische en Franse recht met betrekking tot de weerlegging van het 

eigendomsvermoeden van artikel 553 BW. Dat de weerlegging van het eigendomsvermoeden 

sneller aanvaard wordt, leidt er binnen een monistisch systeem met betrekking tot de verzaking 

                                                           

110  Antwerpen 6 maart 2002, NJW 2002, afl. 1, 25, noot, T.Not. 2002, afl. 9, 563.  
111  C.A. Douai 27 november 2007, nr. 06/03484, J.D. 2007-360386. 
112  Cass. fr. 12 juli 2000, Defrénois 2001, 37341, 451, noot Ch. ATIAS, RTD civ. 2002, 539, noot Th. REVET. 
113  Cass. fr. 7 november 1978, Bull. Civ. 1978, III, 258. 
114  Cass. fr. 15 november 1977, Bull. civ. 1977, III, 297. 
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aan natrekking (zie infra, nr. 216) toe dat de vestigingswijzen van het opstalrecht uitdeinen (zie 

infra, nr. 230). 

 WEERLEGGING VAN HET EIGENDOMSVERMOEDEN OP GROND VAN DE WET - NEDERLANDS RECHT – 33.

Terwijl het superficies solo cedit-beginsel naar Belgisch en Frans recht weerlegd kan worden 

door middel van een titel of verjaring (zie supra, nr. 32), kan de regel dat de grondeigenaar een 

eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van de duurzaam met de grond verenigde gebouwen, naar 

Nederlands recht niet worden doorbroken door een louter obligatoire overeenkomst. Artikel 

5:20 NBW luidt immers “De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt 

[…]”. Hieruit volgt dat een afwijking van dit beginsel een wettelijke grondslag vereist.115  

Het oude Burgerlijk Wetboek was op dit vlak minder strikt: de oude natrekkingsbepaling (art. 

626 BW) bevatte een regel die gelijkaardig was aan de Franse en Belgische bepaling 

hieromtrent. Na de invoering van dit wetboek in 1838 rees de vraag naar het al dan niet absolute 

karakter van het superficies solo cedit-beginsel.  

Bepaalde auteurs oordeelden dat deze verticale natrekkingsregel op absolute wijze moest 

worden ingevuld. Grond en opstal vormden in hun ogen een eenheidszaak, waarbij het bestaan 

van twee eigendomsrechten ten aanzien van een deel van deze eenheidszaak onmogelijk was.116  

Deze opvatting werd echter niet unaniem verdedigd. Andere auteurs waren van mening dat de 

verticale natrekkingsregels vatbaar waren voor tegenbewijs. Zo lezen we bij DIEPHUIS dat het 

superficies solo cedit-beginsel geen “beginsel [is], gegrond in hetgeen de aard der zaak met 

noodwendigheid medebrengt, en in de physieke of juridieke onmogelijkheid van een anderen 

toestand, maar eenvoudig een regel [is] die niet belet dat het ook anders zijn kan, en waar het 

anders is, zijne kracht moet missen”.117 

Ook de Hoge Raad oordeelde dat partijen kunnen afwijken van het uitgangspunt dat de opstallen 

worden nagetrokken door de grond.118  

Zo oordeelde de Hoge Raad reeds in 1860 dat “den regel, in het eerste lid van artikel 626 BW vervat, 
dat namelijk de eigendom van den grond in zich bevat den eigendom van hetgeen op en in den grond 
is; dat echter die regel geene praesumtio juris et de jure oplevert, maar alleszins toelaat, dat bij aan 
elkander belendende gebouwen, tengevolge van een overeenkomst of van welken anderen titel ook, 
een deel van het ééne gebouw in het andere, en dus ook boven des anderen grond, kan ingrijpen, 

zonder daarom tot dien anderen grond te behooren […]”.119 Het geschil betrof de situatie waarin de 
zolder van een pakhuis gedeeltelijk boven een naburig gebouw was gebouwd. De eigenaar van dit 
gebouw beweerde op grond van de verticale natrekkingsregel tevens eigenaar te zijn van het 

                                                           

115  Hof Amsterdam 6 juli 2006, NJF 2006, 485; Rb. Zwolle-Lelystad 18 maart 2009, NJF 2009, 438; Rb. Maastricht 25 
maart 1999, Belastingblad 2000, 1181, NJK 2000, 48; C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, 
Deventer, Kluwer, 2008, 115; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 184, nr. 
186; R. ZWITSER, “Accessie hier en in het buitenland”, WPNR 1996, 6210, 87. 

116  C.W. OPZOOMER, Het burgerlijk Wetboek verklaard door Mr. C.W. Opzoomer, ’s Gravenhage, Belinfante, 1911, 110. 
In dezelfde zin Conclusie van procureur-generaal T.J. NOYON onder HR 11 april 1913, NJ 1913, 682. 

117  G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, Groningen, Wolters, 1886, XI, 36. 
118  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 102, nr. 96. 
119  HR 7 februari 1860, W. 2143. 
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gedeelte van de zolder dat zich boven zijn perceel bevond, maar de Hoge Raad trad dit oordeel dus 
niet bij.  

De verticale natrekking werd in casu volgens de Raad buiten werking gesteld op grond van de 
overweging dat “de eigenaar van het aan het perceel des requirants belendende pakhuis reeds tijdens 
den aankoop door den requirants van dat perceel was en verder tot aan het feit, den requirants ten 
laste gelegd, is gebleven in het bezit van den boven een gedeelte van des requirants perceel zich 
uitstrekkende zolder, en welke zolder aan die zijde den thans doorgebroken muur tot afsluiting en 
afscheiding had. Dat dit bezit, […] tot aan het tijdstip der geregtelijke terugvordering, een wettelijk 
vermoeden van eigendom oplevert, tegenover hetwelk de regter, zonder eenige wetsbepaling te 
schenden, heeft kunnen beslissen, dat de koopacte zelve, waarop de reguirants zich beroept, wel 
verre van zijn beweerd regt te staven, hem alle aanspraak daarop ontzegt”. 

Dat het eigendomsvermoeden ten voordele van de grondeigenaar niet enkel kan weerlegd 

worden ten aanzien van een overbouw, maar ook ten aanzien van constructies die zich volledig 

op andermans grond bevinden, werd door de Hoge Raad in een arrest van 1884 erkend.120 

In dit arrest deed de Raad uitspraak in een zaak waarin verweerders een bouwterrein verkochten 

waarop zich reeds half afgewerkte constructies bevonden.121 Tussen partijen ontstond een geschil 
over het bedrag van de verschuldigde koopprijs. Deze koopprijs was afhankelijk van het antwoord op 
de vraag of de constructies al dan niet deel uitmaakten van de koopakte. De Hoge Raad oordeelt dat 
het beginsel dat de natrekking intreedt ten gunste van de grondeigenaar niet van openbare orde is, 
maar slechts een weerlegbaar vermoeden uitmaakt: “het staat den grondeigenaar volkomen vrij om 
aan een andere vergunning te verleenen om op zijn grond te bouwen of te planten, met dat gevolg dat 

die andere eigenaar wordt van het door hem gebouwde op geplante”.122 

Wie met toestemming van de grondeigenaar op een erf een bouwwerk ‘sticht’ wordt op grond 

van deze rechtspraak eigenaar van het resultaat. Men spreekt hierbij van de 

(Germaansrechtelijke) ‘stichtingsleer’.123 

Bij een arrest van de Hoge Raad uit 1891 – waarin het weerlegbaar karakter van het 
eigendomsvermoeden wederom erkend werd – lezen we in de conclusie van de advocaat-generaal 
dat het vermoeden geen dwingende regel uitmaakt, maar slechts “als aanduiding van den gewonen, 
den normalen toestand”. Uit het feit dat de Nederlandse wetgever niet expliciet de mogelijkheid 
erkende om eigendomsrechten horizontaal te stapelen – in tegenstelling tot artikel 664 C.c. – kon niet 
worden afgeleid dat de wetgever weigerachtig stond tegen dergelijke eigendomssplitsingen. Gelet op 
het weinig voorkomende karakter ervan, achtte de wetgever het echter wenselijk deze aan de in 

concreto beoordeling van rechter over te laten (zie supra, nr. 180). 124 

                                                           

120  HR 16 mei 1884, W. 5035. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat “er geen de minste grond is om aan te nemen, 
dat het beginsel, uitgedrukt in artt. 626 en 656 BW, tot de openbare orde zou behooren, zoodat daarvan bij 
overeenkomst niet zou mogen worden afgeweken”. 

121  HR 16 mei 1884, W. 5035. In dezelfde zin: HR 1 februari 1901, W. 7559. 
122  De Hoge Raad treedt hiermee het advies van de procureur-generaal bij: “Ik kan echter het gevoelen niet deelen 

dat art. 626 BW eene praesumtio jiuris et de jure bevat, zoodat ieder tegenbewijs zou zijn uitgesloten. […] Al blijkt 
nu niet duidelijk, waarom de artt. 664 en 553 C.c. niet zijn overgenomen, zoo schijnt toch de bedoeling van den 
wetgever niet zijn geweest te zijn om aan den eigenaar van den grond de bevoegdheid te ontzeggen, om afstand te 
doen van het regt, hem bij de artt. 626 en 656 voornoemd toegekend. Bij gerezen geschil ontheffen zij hem van den 
bewijslast tegenover degene die op zijn erf heeft gebouwd, maar ik kan niet aannemen, dat de wet, die aan den 
eigenaar toelaat over zijn eigendom op volstrekte wijze te beschikken, de bevoegdheid zou hebben ontzegd aan een 
ander de vergunning te verleenen op zijn grond eenig gebouw op te rigten.” 

123  Zie, na de totstandkoming van het NBW: C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Handleiding 
tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zekerheidsrechten, III, Deventer, Kluwer, 2010, 272; H.D. 
PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte rechten, 
Deventer, Kluwer, 2005, 49. 

124  HR 13 februari 1891, W. 5993. 
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Enkele jaren later deed de Hoge Raad in het Arena-arrest echter afstand van deze rechtspraak 

waarin de mogelijkheid werd erkend om aan de hand van een overeenkomst af te wijken van de 

natrekkingsregels.125 Een afwijking van de natrekkingsregels kan ten gevolge van deze 

rechtspraak enkel gebaseerd zijn op de toekenning van een zakelijk recht.  

In casu bouwde het bedrijf Arena op een door haar gehuurd perceel, waarna ze een hypotheek 
vestigde op deze constructie. Het bedrijf ging echter failliet, waarna bleek dat haar hypothecaire 
schuldeisers met lege handen achterbleven: aangezien er geen opstalrecht werd toegekend aan 
Arena, kon het bedrijf geen eigendomsrecht laten gelden ten aanzien van de door haar opgerichte 
constructie en was het bedrijf dus niet beschikkingsbevoegd om hierop een hypotheek toe te kennen. 
De Raad overwoog dat: “alleen dan, wanneer blijkt dat de gefailleerde had wat zij blijkt te missen – n.l. 
een zakelijk recht, als dat van opstal, door hetwelk eene uitzondering op den rechtsregel van art. 656 
voormeld kan worden geschapen – het eigendomsrecht van den grondeigenaar op hetgeen hij Arena 

had veroorloofd te bouwen zou zijn uitgesloten geworden”.126 

Deze rechtspraak werd door de Nederlandse wetgever gecodificeerd bij de uitvaardiging van het 

nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek, waardoor naar huidig recht enkel op grond van een 

wettelijke bepaling kan worden afgeweken van de natrekkingsregels (art. 5:20 NBW).127 

Hieruit volgt dat enkel een formele wet een uitzondering kan maken op de regel dat 

bestanddelen van een zaak aan de eigenaar van die zaak toekomt.128 Verordeningen of lagere 

regelgeving kunnen de natrekkingsregel niet doorbreken.129 

In het graftekenarrest (zie supra, nr. 57 hieronder en 92) oordeelde de Hoge Raad dan ook dat deze 
graftekens door de grond worden nagetrokken aangezien “de regel van art. 5:20 BW, […], geldt "voor 
zover de wet niet anders bepaalt". Van deze natrekkingsregel kan derhalve alleen bij wet in formele zin 
worden afgeweken, maar, in de Wet op de lijkbezorging wordt noch ten aanzien van het eigen graf, noch 
ten aanzien van de daarop geplaatste graftekens van deze regel afgeweken. Dat de nadere invulling van 
het grafrecht is overgelaten aan de praktijk, brengt niet mee dat de in het Reglement opgenomen 

uitzondering op die regel kan gelden als een in genoemde wet zelf voorziene uitzondering .”130 Zoals 
hieronder nog zal blijken (zie infra, nr. 333) werd bij een recente wetswijziging een bepaling aan de 
Wet op de Lijkbezorging toegevoegd, op grond waarvan de natrekking wordt uitgeschakeld 
gedurende de periode dat een graf niet mag worden geruimd.  

 ONWEERLEGBAAR KARAKTER VAN HET EIGENDOMSVERMOEDEN - ZUID-AFRIKAANS RECHT – Het 34.

superficies solo cedit-beginsel is naar Zuid-Afrikaans recht eveneens van toepassing (zie hiervoor 

infra, nr. 57). In tegenstelling tot de hiervoor besproken rechtsstelsels (zie supra, nr. 32 en 33), 

heeft het beginsel naar Zuid-Afrikaans recht zijn absoluut karakter behouden. In Zuid-Afrikaanse 

rechtspraak, lezen we dan ook: “In terms of our law, it is thus not possible to divide the ownership 

                                                           

125  HR 4 december 1903, W. 8004. In dezelfde zin: HR 22 december 1911, W. 9290; W. LOUWMAN, “De bijhouding van 
de kadastrale registratie inzake verdiepingseigendom”, WPNR 1999, 6342, 61; B.C. MOUTHAAN, “Het opstalrecht 
en erfpachtrecht als instrumenten voor meervoudig ruimtegebruik”, Vastgoed fiscaal & civiel, 2012, 9; H.D. 
PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte rechten, 
Deventer, Kluwer, 2005, 39. 

126  HR 4 december 1903, W. 8004. 
127  R. ZWITSER, “Accessie hier en in het buitenland”, WPNR 1996, 6210, 88. 
128  C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 

5: Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 72. 
129  H.D. PLOEGER, “De eigendom van grafmonumenten”, WPNR 1999, 6395, 424. 
130  HR 25 oktober 2002, RvdW 2002, 170. 
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in separate layers”.131 De grondeigenaar wordt hierdoor onweerlegbaar vermoed eigenaar te zijn 

van de constructies die in zijn grond worden geïncorporeerd. De Sectional Titles Act – het 

functionele equivalent van onze appartementswetgeving – maakt hierop een belangrijke 

uitzondering (zie hiervoor infra, nr. 296). 

3. Natrekking als eigendomsbescherming 

 PROCEDURELE FUNCTIE ALS UITZONDERING OP REVINDICATIE IN NATURA – Bepaalde auteurs 35.

kennen ten slotte een procedurele functie toe aan de natrekking. De eigendomsbeschermende 

functie van de natrekking zou erin bestaan dat deze regels de eigenaar van het natrekkende 

goed beschermen tegen een revindicatievordering van de eigenaar van het nagetrokken goed.132 

De regels met betrekking tot de natrekking maken binnen deze zienswijze een wettelijke 

uitzondering uit op het revindicatierecht in natura van de eigenaar van het nagetrokken goed.133 

De eigenaar van het nagetrokken goed kan evenwel op verbintenisrechtelijk vlak aanspraak 

maken op een vergoeding van de waarde van het goed waarvan hij het eigendomsrecht verloor 

(zie infra, nr. 42).  

Wanneer de natrekking intreedt ten gunste van de eigenaar van het natrekkende goed, belet het 

eigendomsrecht van de eigenaar van het natrekkende goed inderdaad dat de oorspronkelijke 

eigenaar zijn goed revindiceert. De functionele omschrijving van de natrekkingsregels kan hier 

echter niet toe beperkt worden: de bescherming is niet zuiver procedureel, maar substantieel. 

B. Natrekking als gevolg van eigendom: eigendomsuitbreiding 

 UITBREIDING VAN HET OBJECT VAN HET EIGENDOMSRECHT – Hierboven (zie supra, nr. 30) bleek 36.

reeds dat de meerderheid van de rechtsleer de natrekking beschouwt als een oorzaak van een 

eigendomsrecht, waardoor het intreden ervan aanleiding geeft tot de verkrijging van een nieuw 

recht.  

Het uitgangspunt met betrekking tot onroerende natrekking is dat de opstallen nagetrokken 

worden door de grond (zie infra, nr. 57). Van zodra een opstal wordt geïncorporeerd in de 

grond, strekt het grondeigendomsrecht zich uit tot de opstal. Als nagetrokken goed kan de opstal 

immers niet langer het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk eigendomsrecht (zie supra, nr. 

19). Dat het nagetrokken goed zijn eigen juridisch bestaan verliest, neemt echter niet weg dat 

het goed deel kan uitmaken van een groter geheel. Deze eenheid kan wel het voorwerp van een 

eigendomsrecht uitmaken.134 Aangezien het nagetrokken goed juridisch ophoudt te bestaan als 

                                                           

131  Anglo Operations Ltd v Sandhurst Estates (Pty) Ltd, 2007, (2), A, 363, (SCA). In dezelfde zin: Trojan Exploration Co 
(Pty) Ltd and Another v. Rustenburg Platinum Mines Ltd and Others, 1996, 4, SA, 499. 

132  W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, Nancy, 
2000, 257. 

133  W. DROSS, “Art. 551 à 553, Propriété - Acquisition de la propriété par union ou incorporation. - Propriété du 
dessus et du dessous du sol”, Jcl. Civ. 04, 2010, 12, nr. 38. 

134  “In hierdie verband moet opgelet word dat dit foutief is om te stel dat die eienaar van grond eiendomsreg van ’n 
roerende saak verkry wanneer de roerende saak aan grond aangeheg wordt, omdat daar ’n meer subtiele proces 
plaatsvind […]” A.J. VAN DER WALT, Vonnisbundel vir studente, Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 92 en 103. In 
dezelfde zin: J.C. SONNEKUS, “Regsgevolge van natrekking en die formulering van aanhegtingsmaatstawwe”, SALJ 
1990, 327. 
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zelfstandig vermogensbestanddeel, verkrijgt de grondeigenaar geen nieuw goed.135 De 

natrekking breidt aldus één recht uit (1 + 1 = 1), in plaats van twee eigendomsrechten te doen 

samensmelten (1 + 1 = 2).136 

Bij nader inzien is er geen sprake van een eigendomsverwerving of eigendomsoverdracht, maar 

enkel van een eigendomsuitbreiding van een bestaand grondeigendomsrecht, eventueel 

gecombineerd met een eigendomsverlies voor de eigenaar van het nagetrokken goed.137 Indien 

de onroerende natrekking intreedt ten voordele van de grondeigenaar, is het met andere 

woorden terminologisch correcter om de natrekking te bestempelen als een oorspronkelijke 

wijze van eigendomsuitbreiding, in plaats van een oorspronkelijke wijze van 

eigendomsverkrijging. De grondslag voor die eigendomsuitbreiding is te vinden in de elasticiteit 

van het eigendomsrecht, die ertoe leidt dat het recht van de grondeigenaar zich uitstrekt tot 

voorwerpen die zich met het voorwerp van zijn eigendomsrecht verenigen.138 De wijziging 

situeert zich dus op het niveau van het onderpand van het recht, dat in omvang toeneemt, maar 

niet op het niveau van het recht zelf. 

Voor deze opvatting kan op rechtsvergelijkend vlak steun worden gevonden. Ook naar 

Nederlands recht wordt geoordeeld dat het eigendomsrecht ten aanzien van het nagetrokken 

goed verloren gaat en dat de eigendom ten aanzien van het natrekkende goed zich uitstrekt tot 

                                                           

135  R. D'AIGNEAUX, De l'accession à Rome et en France, thèse, Caen, 1978, 54; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code 
civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 107, nr. 235; F. LAURENT, Principes de droit civil 
français, VIII, Brussel, Bruylant, 1871, 251, nr. 182; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BANDENHORST, W. FREEDMAN, J.M. 
PIENAAR en J. VAN WYK, The principles of the law of property in South Africa, Oxford University Press South Africa, 
Cape Town, 2010, 164; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le code civil contenant l’exposé des principes généraux, 
leurs motifs et la solution des questions théoriques, t. IV, Parijs, Garnier, 1880, 734, nr. 1442; G. RIPERT en J. 
BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 831, nr. 2368; J.C. SONNEKUS en J.L. 
NEELS, Sakereg Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 44; A.J.  VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die 
Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 113. 

136  O.K. BRAHN en W. REEHUIS, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, nr. 261; F. GRIVEL, Des 
constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le droit 
français, Parijs, Donnaud, 1871, 90; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, 
Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 18 en 84, nr. 31 en 179; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 744, nr. 971. 

137  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 251, nr. 182; F. WERDEFROY, 
“Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van opstal en het verlof tot 
bouwen”, TPR 1983, 297, nr. 3; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 230; A.J. VAN DER WALT en 

G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 113. 
138  C. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. V Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 358, nr. 337; J. BRISSÉ SAINT MACARY, 

De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 35; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, Standaard, 1974, 1023, nr. 692; W. DROSS, Le 
mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, Nancy, 2000, 18, nr. 10; 
M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 108, nr. 99; A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, 
1943, 69 en 116, nr. 73 en 106; G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 273, nr. 
188; A. HEYVAERT, “Beschouwingen over de afstand van het recht van natrekking en de horizontaal gescheiden 
onroerende eigendom”, TPR 1964, 336, nr. 5; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, 
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de nagetrokken bestanddelen.139 Het voorwerp van het eigendomsrecht ten aanzien van het 

natrekkende goed neemt toe, zonder dat het recht zelf wijzigt.140 De verhouding van het 

natrekkende goed tegenover het nagetrokken goed wordt hierdoor vervangen door de 

verhouding van eenheidszaak ten opzichte van haar onzelfstandige delen.141 Dezelfde opvatting 

vindt men in het Zuid-Afrikaanse recht.142  

§2. Natrekking als eigendomsverlies 

 EIGENDOMSVERLIES – Indien de nagetrokken goederen aan een andere persoon dan de 37.

eigenaar van het nagetrokken goed toebehoorden, leidt de natrekking tot een eigendomsverlies 

in hoofde van de voormalige eigenaar van het nagetrokken goed.143 Hieronder (zie infra, nr. 43 

en 104) zal nog blijken dat dit eigendomsverlies intreedt buiten de wil en het weten van de 

eigenaar van het goed.144 

Opdat de oorspronkelijke eigenaar van de materialen zijn eigendomsrecht verliest wanneer deze 

in andermans grond worden geïncorporeerd, is niet vereist dat de eigenaar zelf de materialen 

incorporeerde. Ook wanneer een persoon andermans materialen in eigen of andermans grond 

incorporeert, strekt het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich uit tot deze materialen. Het 

nemo plus iuris-beginsel belet bijgevolg niet dat de grondeigenaar eveneens eigenaar wordt van 

materialen die door een persoon die hierop geen eigendomsrecht kon laten gelden, in zijn grond 

werden geïncorporeerd.145 Het eigendomsverlies ten aanzien van de geïncorporeerde 

materialen doet zich met andere woorden niet noodzakelijk voor in hoofde van de bouwer. Dat 

is een gevolg van het oorspronkelijke karakter van de eigendomsuitbreiding. 

                                                           

139  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
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bestaan nie. Die gaan dus nooit by natrekking oor ’n wyse van eiendomsverkrygng nie aangesien daar na voltooide 
natrekking nie langer enige eiendomsreg verkry kan word op die entiteit wat nie meer ’n saak is nie” J.C. SONNEKUS 

en J.L. NEELS, Sakereg Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 45, 47 en 299; J.C. SONNEKUS, “Aanhegting – altyd 
nagelvast?”, TSAR 1984, 323. 

143  H. HEYMAN, “De natrekkingscriteria naar huidig en toekomstig recht”, WPNR 1974, 5270, 474; F.L. ISTAS, 
“Réflexions sur le droit d’accession”, Rev. prat. not. b. 1967, 271; N.K.F. LAND, Verklaring van het Burgerlijk 
Wetboek, Haarlem, Bohn, 1932, 150; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le code civil contenant l’exposé des 
principes généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques, t. IV, Parijs, Garnier, 1880, 734, nr. 1442; G. 
RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 831 en 875, nr. 2368 en 
2490; J.C. SONNEKUS en J.L. NEELS, Sakereg Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 45 en 300; J.B. SPATH, “Een 
gesloten systeem van originaire verkrijging?”, Vermogensrechtelijke Analyses 2011, 1, 17; L.P.W. VAN VLIET, 
“Accession of movables to land: I”, The Edinburgh Law Review 2002, 70. 

 In de rechtsleer wordt de rol van de natrekking soms beperkt tot dit eigendomsverlies: V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 744, nr. 971. 

144  J.C. SONNEKUS en J.L. NEELS, Sakereg Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 47. 
145  Dat een eigendomsuitbreiding op grond van de natrekking kan intreden, zonder hierbij het nemo plus iuris-

beginsel wordt in acht te nemen, is het gevolg van het feit dat de onroerende natrekking een oorspronkelijke 
wijze van eigendomsuitbreiding uitmaakt (zie hiervoor supra, nr. 36). 
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AFDELING II. DE GOEDERENRECHTELIJKE VERSUS VERBINTENISRECHTELIJKE 
DIMENSIE VAN DE REGELS MET BETREKKING TOT ONROERENDE NATREKKING  

 De goederenrechtelijke dimensie van onroerende natrekking §1.

 PREVENTIEVE FUNCTIE VAN DE ONROERENDE NATREKKINGSREGELS – De natrekkingsregels 38.

beslechten niet enkel een gerezen eigendomsconflict (zie infra, nr. 41), ze spelen eveneens een 

belangrijke rol in de voorkoming van dergelijke conflicten. De regels met betrekking tot de 

onroerende natrekking vervullen hierdoor niet alleen een curatieve, maar ook een preventieve 

rol.  

Zoals nog zal blijken (zie infra, nr. 57), strekt het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich uit 

tot de ruimte boven, op en onder het grondoppervlak. De natrekkingsregels definiëren hiermee 

de uitgestrektheid van het eigendomsrecht van de grondeigenaar. Door uit te gaan van het 

vermoeden dat de grondeigendom zich uitstrekt tot hetgeen zich in, boven en op zijn grond 

bevindt (zie supra, nr. 31), kent de wetgever in beginsel een monopolie toe aan de 

grondeigenaar om deze ruimte te exploiteren. De onroerende natrekkingsregels maken dan ook 

in eerste instantie bepalingen uit die erop gericht zijn eigendomsconflicten te voorkomen, door 

de bevoegdheid om de ruimte te exploiteren in beginsel toe te kennen aan de grondeigenaar. 

 GOEDERENRECHTELIJKE AARD VAN NATREKKINGSREGELS (“SOURCE DE PROPRIÉTÉ”) – Wanneer een 39.

derde de ordeningsregels (artt. 552 en 553 BW) overtreedt door constructies op te richten  

boven, op of onder andermans perceel, zonder dat hij hiertoe bevoegd was, strekt de 

grondeigendom zich op grond van deze bepalingen uit tot de constructies die door deze derde 

werden opgericht. Hierin schuilt de goederenrechtelijke werking van de onroerende 

natrekkingsregels.  

Van zodra deze eigendomsuitbreiding gepaard gaat met een eigendomsverlies in hoofde van een 

derde (die bouwde op andermans grond of wiens materialen werden gebruikt), worden deze 

goederenrechtelijke ordeningsregels aangevuld met verbintenisrechtelijke vergoedingsregels 

(zie infra, nr. 41).  

 GOEDERENRECHTELIJKE DIMENSIE VAN NATREKKING VEREIST GEEN EIGENDOMSCONFLICT – Volgens 40.

bepaalde auteurs kan er van natrekking slechts sprake zijn wanneer de natrekking betrekking 

heeft op goederen die voordien aan verschillende eigenaars toebehoorden.146 De 

natrekkingsregels zouden dan ook te ruim omschreven zijn: van natrekking sensu stricto zou 

                                                           

146  W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse Nancy, 2000, 
23, 69 en 228, nr. 17, 63 en 224; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 
1994, 96, nr. 74; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, 
Publications universitaires de Louvain, 1951, 104, nr. 35; D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 
220, nr. 13; W. JANSSENS, “L’accession et la propriété horizontale”, Rev. prat. not. b. 1961, 47; H.J. SNIJDERS en E.B. 
RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 235, nr. 281; V.A. WEILL, 
F. TERRE en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 1985, 216, nr. 243. 
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geen sprake zijn indien de eigenaar van het natrekkende goed reeds eigenaar was van het 

nagetrokken goed.147 

Deze opvatting kan niet worden bijgetreden. Dat het nagetrokken en het natrekkende goed aan 

eenzelfde eigenaar toebehoorden, belet immers niet dat het nagetrokken goed niet langer een 

zelfstandig voorwerp van eigendom uitmaakt en dat het eigendomsrecht ten aanzien van het 

natrekkende goed zich uitstrekt tot dit nagetrokken goed. De fysieke vereniging van het 

nagetrokken en natrekkende goed leidt hierdoor steeds tot een juridisch gevolg, zonder dat 

hiervoor sprake moet zijn van een eigendomsconflict.148  

Dat deze ordeningsregels grotendeels onopgemerkt optreden wanneer er geen sprake is van een 

eigendomsconflict, belet niet dat ze ook in deze gevallen wel degelijk een rol van betekenis 

spelen. De titel van de eigenaar ten aanzien van het nagetrokken goed, wordt bijvoorbeeld – net 

zoals de titel met betrekking tot het natrekkende goed – onaantastbaar indien dit voorheen 

eventueel nog niet het geval was.  

Bovendien kan dit van belang zijn voor de rechten van derden: indien de grondeigenaar 

bijvoorbeeld ook eigenaar is van materialen die bezwaard waren met een zekerheidsrecht, 

verkrijgt hij ze onbezwaard door de natrekking wanneer ze in zijn grond worden 

geïncorporeerd. Hierbij moet evenwel een voorbehoud worden gemaakt. Wanneer de 

geïncorporeerde materialen bezwaard waren met een pandrecht, laat de incorporatie het recht 

van de pandhouder om bij voorrang uit de opbrengst van deze goederen te worden voldaan, 

onverlet (art. 19 Pandwet).  

Of er al dan niet sprake is van een eigendomsconflict naar aanleiding van het intreden van de 

natrekking, heeft enkel een weerslag op de vraag of de natrekking al dan niet gepaard gaat met 

een eigendomsverlies in hoofde van de eigenaar van het nagetrokken goed (zie supra, nr. 37) en 

is bepalend voor de toepasselijkheid van de verbintenisrechtelijke vergoedingsregels van de 

onroerende natrekking (zie infra, nr. 41 en 113). De goederenrechtelijke dimensie van 

natrekking wordt er echter niet door uitgeschakeld. 

§2. De verbintenisrechtelijke dimensie van onroerende natrekking 

 BESLECHTING VAN EEN EIGENDOMSVERLIES LEIDT TOT EIGENDOMSVERLIES – Van zodra een 41.

inbreuk wordt gemaakt op deze ordeningsregels (zie supra, nr. 38), door bijvoorbeeld met eigen 

materialen op andermans grond te bouwen (art. 555 BW, zie infra, nr. 125) of door met 

                                                           

147  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 39, nr. 41; W. DROSS, “Art. 551 à 553, 
Propriété - Acquisition de la propriété par union ou incorporation. - Propriété du essus et du dessous du sol”, Jcl. 
Civ. 04, 2010, 15, nr. 46; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 
102; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 634, nr. 683. 
Wanneer de grondeigenaar zelf constructies op of onder de grond optrekt zou hij hier, volgens deze opvatting, 
geen eigenaar van worden op grond van de onroerende natrekking. Zie hiervoor W. DROSS, “Art. 551 à 553, 
Propriété - Acquisition de la propriété par union ou incorporation. - Propriété du dessus et du dessous du sol”, 
Jcl. Civ. 04, 2010, 15, nr. 46. 

148  A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 81, nr. 
174; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 30, nr. 35. 
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andermans materialen een constructie op te richten op eigen grond (art. 554 BW, zie infra, nr. 

122), gaat de eigendomsuitbreiding ten voordele van de grondeigenaar gepaard met een 

eigendomsverlies in hoofde van de oorspronkelijke eigenaar van de materialen.  

In plaats van een eigendomsconflict te voorkomen, beslechten de natrekkingsregels in dit geval 

een gerezen eigendomsconflict. De artikelen 554 en 555 BW bevatten een verbintenisrechtelijke 

correctie op het eigendomsverlies van de oorspronkelijke eigenaar van de materialen.149  

Het is belangrijk te benadrukken dat deze verbintenisrechtelijke dimensie van de natrekking 

geen afbreuk doet aan de goederenrechtelijke dimensie ervan. De verbintenisrechtelijke 

vergoedingsregels, laten met andere woorden de goederenrechtelijke ordeningsregels van de 

onroerende natrekking onverlet.150  

Indien een grondeigenaar bijvoorbeeld op grond van artikel 555 BW de afbraak van een constructie 
vordert die een derde te kwader trouw op zijn grond oprichtte, doet dit geen afbreuk aan het feit dat 
de natrekking toch is ingetreden ten gunste van de grondeigenaar (art. 552 BW) (zie infra, nr. 126). 

Hieronder zal overigens nog blijken dat de vergoedingsregels onderworpen zijn aan enkele 

specifieke toepassingsvereisten (zie infra, nr. 110). Indien niet is voldaan aan deze vereisten, 

belet dit echter niet dat de goederenrechtelijke natrekkingsregels (artt. 552 en 553 BW, zie 

supra, nr. 40) toepassing vinden.  

Deze vaststellingen benadrukken het onderscheid tussen de goederenrechtelijke dimensie (artt. 

552 en 553 BW) en verbintenisrechtelijke dimensie (artt. 554 en 555 BW) van de onroerende 

natrekking.151 

 VERBINTENISRECHTELIJKE VERGOEDINGSREGELS (“SOURCE D’OBLIGATION”) – Het Belgische, 42.

Nederlandse en Franse recht bevatten enkele specifieke vergoedingsregels om het gerezen 

conflict tussen de grondeigenaar en de oorspronkelijke eigenaar van de materialen te 

beslechten. Hieronder worden deze vergoedingsregels gedetailleerd behandeld (zie infra, nr. 

108).  

Deze vergoedingsregels vormen een verbintenisrechtelijk correctie op de goederenrechtelijke 

toebedeling van eigendomsrechten.152 De opvatting dat deze vergoedingsregels een nadere 

                                                           

149  T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 326, nr. 11. 

150  J.H. BEEKHUIS, “Het bouwen, planten en zaaien op eens anders grond”, R.M. Themis 1960, 464, nr. 1; G. CORNU, 
“Propriété et droits réels”, RTC civ. 1963, 122. 

151  “le droit d'accession relatif aux choses immobilières est gouverné par le principe général de l'article 553 du Code 
civil, […]; que le régime de l'article 555 du Code civil, réglant les rapports du propriétaire et d'un tiers constructeur” 
Cass. fr. 1 maart 2000, nr. 98-10.383; “[…] le règle qui se rapportent aux obligations nées de l’accession, non au 
principe même de l’acquisition de la propriété des constructions et plantations par le maître du sol: ce principe – 
dont l’article 555 n’en règlemente qu’une application particulière – a sa source véritable en effet dans les articles 
552 et 553 du Code civil; et ce textes, conçus en termes très généraux, n’autorisent pas à faire la distinction 
proposée et à limiter leur application aux seuls cas de rapports entre tiers” J.-P. DELMAS-SAINT-HILAIRE, “De 
l'application de l'article 555 du code civil dans les rapports des personnes tenues à un lien d'obligation”, RTD civ. 
1959, 417, nr. 8. 



 

49 

precisering van de natrekkingsregels bevatten of uitzonderingen op deze regels vormen, kan 

dan ook niet worden bijgetreden.153  

AFDELING III. NATREKKING GEBASEERD OP EEN WILSOVEREENSTEMMING VERSUS 
NATREKKING VAN RECHTSWEGE 

 PROBLEEMSTELLING – Omtrent de vraag of de natrekking op gedwongen, dan wel op 43.

vrijwillige wijze intreedt, is reeds veel inkt gevloeid. De vraag die hierbij centraal staat is deze 

naar de rol van de wil van de betrokken partijen bij het intreden van de natrekking.  

In wat volgt komt eerst de opvatting aan bod die oordeelt dat de natrekking een wilsuiting 

veronderstelt van de eigenaar van het nagetrokken goed en/of de grondeigenaar (zie infra, nr. 

44). Hierna zal echter blijken in de hier verdedigde opvatting de natrekking intreedt van zodra 

de objectieve toepassingsvereisten hiertoe zijn vervuld, zonder dat hierbij plaats is voor 

subjectieve elementen, zoals de wil van partijen (zie infra, nr. 46). 

 Eigendomsuitbreiding gebaseerd op een wilsovereenstemming §1.

 NATREKKING VEREIST WILSUITING VAN DE GRONDEIGENAAR – Volgens bepaalde auteurs maakt 44.

de natrekking een vrijwillige wijze van eigendomsuitbreiding uit. Het uitgangspunt van deze 

strekking bestaat erin dat de grondeigenaar niet tegen zijn wil een eigendomsrecht mag 

verwerven, waardoor de eigendomsuitbreiding ten gevolge van de natrekking steeds een 

uitdrukkelijke of stilzwijgende wilsuiting van de grondeigenaar zou veronderstellen.154  

In wat volgt bespreken we de argumenten die worden ingeroepen om deze opvatting te 

ondersteunen. Daarna zal echter blijken dat deze opvatting niet kan worden bijgetreden (zie 

infra, nr. 47). 

                                                                                                                                                                                     

152  S. BOULY, “De verbintenisrechtelijke vergoedingsregels in het kader van onroerende natrekking”, RW 2013-14, 
afl. 13, 496-500, noot onder Cass. 3 februari 2011; A.J. VAN DER WALT, “Replacing property rules with liability 
rules: encroachment by building”, SALJ 2008, 593; J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: 
opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 39. 

153  “[…] Artikel 658 en 659 [oud recht], waaraan de aanbrenger van het werk slechts eene personeele vordering 
ontleent tegen den eigenaar van den grond tot betaling van een geldsom […] wijl immers die artikelen blijkens hun 
inhoud alleen beogen nader te regelen de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrijking van de grondeigenaar”, 
HR 22 december 1911, W. 9290. 

154  Cass. 8 april 2008, Pas. 2008, afl. 4, 845, TMR 2008, afl. 5, 644, noot; Cass. 7 december 1893, Pas. 1894, I, 58; 
Bergen 12 januari 2007, FJF 2009, afl. 5, 510, noot; C.A. Bordeaux 9 mei 1972, JCP 1972, II, 17258; H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 42, nr. 45; J. HANSENNE, “L'accession immobilière”, in 
X. (ed.), Guide de droit immobilier, I.8.3.-1; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, 
Brussel, Larcier, 1994, 96, nr. 74; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 
1989-1994”, TPR 1995, 549, nr. 366; H. PERINET-MARQUET, Le droit de construire, thèse, Poitiers, 1979, 37; N. 
VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, “Examen de jurisprudence (1989 à 1998). Les Biens”, RCJB 2000, 
175, nr. 75. 

 Andere auteurs oordelen dat de natrekking “latent” intreedt vanaf de incorporatie van de constructies in de 
grond, maar dat de rechtsgevolgen ervan pas intreden wanneer de grondeigenaar zijn wil heeft geuit om 
eigenaar te worden van de constructies. Terwijl de wilsuiting niet vereist is om de natrekking te doen intreden 
(virtuele natrekking), zou deze wel vereist zijn om de gevolgen ervan te laten intreden (reële natrekking). Zie 
hiervoor J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 59. Voor een 
dergelijke “natrekking in twee gradaties” bestaat echter geen enkele wettelijke grondslag. 
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Ter ondersteuning van hun zienswijze halen deze auteurs in eerste instantie het voorbeeld aan 

waarin een derde te kwader trouw een constructie opricht op andermans grond (zie infra, nr. 

126).155 In die hypothese beschikt de grondeigenaar immers over de mogelijkheid om de afbraak 

van de constructie te vorderen. Pas wanneer de grondeigenaar de wil uit om niet van deze 

mogelijkheid gebruik te maken, zou de natrekking intreden. Op dat moment beslist de 

grondeigenaar namelijk of hij eigenaar van de te kwader trouw opgetrokken constructie wil 

worden. 

Ook wanneer de vordering van de grondeigenaar om de afbraak te vorderen verjaard is, zou de 

natrekking niet op gedwongen wijze intreden.156 In dit geval is er immers nog steeds geen 

sprake van een wilsuiting van de grondeigenaar die de natrekking zou doen intreden. 

Dat artikel 555 BW in bepaalde gevallen het recht verleent om de constructies op kosten van de 

bouwer te laten afbreken, zou er eveneens op wijzen dat de bouwer het eigendomsrecht ten 

aanzien van deze constructies behoudt tot op het moment dat de natrekking intreedt door de 

wilsuiting van de grondeigenaar om de constructies te behouden.157 Dat de afbraak op kosten 

van de bouwer gebeurt, moet echter worden beschouwd als een sanctiemechanisme en kan dus 

niet als grondslag worden ingeroepen om de bouwer een eigendomsrecht toe te kennen. 

Hieronder zal overigens nog blijken dat de wilsuiting waarin de vergoedingsregeling van artikel 

555 BW in bepaalde gevallen voorziet, niet impliceert dat de goederenrechtelijke 

ordeningsregels eveneens een wilsuiting veronderstellen (zie infra, nr. 47). 

De grondeigenaar kan overigens – uitdrukkelijk of stilzwijgend – afstand doen van de natrekking 

(zie infra, nr. 185). Ook deze mogelijkheid benadrukt volgens deze opvatting eens te meer het 

conventionele karakter van de eigendomsuitbreiding die het gevolg is van onroerende 

natrekking.158 

Zo zou een accessoir opstalrecht – als horizontale eigendomssplitsing die voortvloeit uit de wettelijke 
of contractuele bevoegdheid die een derde verkrijgt om te bouwen op andermans grond (zie hiervoor 
uitgebreid infra, nr. 262) – een uiting zijn van het feit dat de wilsuiting een rol speelt bij de 

natrekking.159 Door de bevoegdheid toe te kennen om te bouwen, verleent de grondeigenaar 

                                                           

155  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 42, nr. 45; G. GOUBEAUX,  La règle de 
l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 274, nr. 189; J. HANSENNE, “L'accession immobilière”, in X. (ed.), 
Guide de droit immobilier, I.8.3.-3; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, 
Larcier, 1994, 93; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, 
Publications universitaires de Louvain, 1951, 111 en 193, nr. 39 en 66; V.A. WEILL, F. TERRE en M. SIMLER, Droit 
civil, t. II, Les biens, D., 1985, 224, nr. 252. 

156  Cass. 7 december 1893, Pas. 1894, I, 58.  
157  W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, Nancy, 

2000, 197, nr. 197. 
158  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 431, nr. 513; J. HANSENNE, “Examen 

de jurisprudence 1982 à 1988, Les Biens”, RCJB 1990, 332, nr. 32; J. HANSENNE, “Menus propos sur l'accession”, 
JLMB 1994, 330; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 95, nr. 
73; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications 
universitaires de Louvain, 1951, 155, nr. 58; N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, “Examen de 
jurisprudence (1989 à 1998). Les Biens”, RCJB 2000, 174, nr. 74. 

159  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 596, nr. 745. 
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eveneens een eigendomsrecht ten aanzien van de constructies die worden opgericht in de 
uitoefening van deze bevoegdheid, waardoor de natrekking automatisch wordt uitgeschakeld.  

Deze opvatting kan echter niet worden bijgetreden: de wilsuiting van de grondeigenaar speelt 
immers enkel een rol bij de toekenning van de bevoegdheid aan een derde om te bouwen op zijn 
grond. Deze bevoegdheid is voldoende om deze derde een eigendomsrecht te verlenen ten aanzien 
van de gebouwen die hij in het kader van deze bevoegdheid opricht. De natrekking treedt hierdoor 
niet langer in ten voordele van de grondeigenaar, zonder dat deze uitdrukkelijk of stilzwijgend de wil 
moet hebben geuit om de derde een eigendomsrecht te verlenen ten aanzien van de constructies die 
hij opricht in de uitoefening van deze bevoegdheid. De wilsuiting situeert zich met andere woorden 
bij de toekenning van de bevoegdheid om te bouwen, maar de horizontale eigendomssplitsing die 
hier automatisch uit voortvloeit, vereist geen wilsuiting van de grondeigenaar. Zoals hieronder 
immers zal worden uitgewerkt, speelt de natrekking steeds ten voordele van de exploitant van de 
grond (zie infra, nr. 352). 

Deze vaststellingen tonen, volgens die strekking, aan dat de onroerende natrekking ten voordele 

van de grondeigenaar geen zuiver objectieve regel is, maar rekening houdt met de subjectieve 

bedoeling van de partijen. 

In deze zin kwalificeerde het hof van beroep te Luik natrekking als een wijze van “vrijwillige en 

uitgestelde eigendomsverwerving”.160 Zolang een vennoot als verhuurder van een terrein niet de wil 
had geuit om eigenaar te worden van de constructies die zijn vennootschap oprichtte in het kader 
van de huurovereenkomst, kon de verhuurder niet als eigenaar worden beschouwd. 

 NATREKKING VEREIST EEN (UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE) WILSUITING VAN ALLE BETROKKEN 45.

PARTIJEN – Bepaalde auteurs gaan nog een stap verder in deze redenering: natrekking zou een 

wilsuiting van beide partijen impliceren. Binnen deze zienswijze zou de natrekking niet intreden 

wanneer de eigenaar van het nagetrokken goed niet de wil heeft het eigendomsrecht op het goed 

te verliezen of wanneer de grondeigenaar het goed niet wil verkrijgen.161 

In de Zuid-Afrikaanse rechtspraak wordt soms de zienswijze verdedigd dat zowel de eigenaar 

van het natrekkende goed, als de eigenaar van het nagetrokken goed hun wil moeten uiten opdat 

de grondeigenaar eigenaar van het gebouw zou kunnen worden.162 Deze zienswijze past binnen 

de subjectivering van het incorporatiecriterium met betrekking tot de onroerende natrekking 

(zie infra, nr. 84). 

Zoals hieronder nog zal blijken (zie infra, nr. 90) wordt deze rechtspraak echter niet unaniem 
aanvaard en kan deze subjectivering dan ook niet bijgetreden worden. Daarenboven moet het 
incorporatiecriterium met betrekking tot onroerendmaking onderscheiden worden van het 
incorporatiecriterium met betrekking tot onroerende natrekking. Hieronder gaan we verder in op dit 
onderscheid (zie infra, nr. 91). 

                                                           

160  Luik 22 september 1999, FJF 2000, 337. In gelijkaardige zin: Cass. fr. 28 november 1922, S. 1923, 1, 121, noot P. 
ESMEIN. 

161  Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and compulsory transfer of ownership, Stellenbosch, Stellenbosch 
University, 2010, 134. Deze opvatting wordt evenwel niet unaniem bijgetreden in de Zuid-Afrikaanse rechtsleer. 
Zie o.a. C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 256. 

162  Standard-Vacuum Refining Co of SA (Pty) Ltd v. Durban City Council, 1961 (2), SA 669 (A) 678; MacDonald Ltd v. 
Radin NO & The Potchefstroom Dairies & Industries Co Ltd 1915, AD 454 – 466 (waarin wordt gesteld dat de 
natrekking slecht intreedt indien de eigenaar van de nagetrokken zaak een eigendomsoverdracht beoogt).  
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§2. Natrekking van rechtswege 

 UITSCHAKELING VAN DE WILSUITING IN BEPAALDE GEVALLEN? – De meerderheid van de 46.

rechtsleer erkent dat de eigenaar van het natrekkende goed onder bepaalde omstandigheden 

geen keuze wordt gelaten met betrekking tot de uitbreiding van zijn eigendomsrecht. Meer 

bepaald kunnen drie hypothesen worden aangehaald waarin het eigendomsrecht van de 

grondeigenaar zich automatisch uitstrekt tot de opgetrokken constructies.  

In de eerste plaats strekt het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich op gedwongen wijze uit 

tot constructies die een derde te goeder trouw opricht op andermans grond (zie infra, nr. 

127).163 De bouwer – die door deze gedwongen eigendomsoverdracht als het ware wordt 

onteigend – moet door de grondeigenaar worden vergoed (zie infra, nr. 128), al staat dit in 

sommige gevallen wellicht haaks op de vrije bedoeling van de grondeigenaar.164  

Ook wanneer de grondeigenaar met andermans materiaal een constructie opricht op eigen 

grond, strekt zijn eigendomsrecht zich automatisch uit tot deze materialen en is hij voor deze 

materialen een vergoeding verschuldigd. Hij beschikt immers niet over de mogelijkheid de 

eigendomsuitbreiding ten gevolge van de natrekking uit te schakelen door de geïncorporeerde 

materialen in natura terug te bezorgen aan de oorspronkelijke eigenaar (zie infra, nr. 122).165 

Dat is ook het geval indien de grondeigenaar onwetend was over het feit dat hij geen eigenaar 

was van die goederen. 

Ten slotte wordt algemeen aanvaard dat de natuurlijke natrekking eveneens op gedwongen 

wijze intreedt (zie supra, nr. 17).166  

 ALGEMENE UITSCHAKELING VAN DE WILSUITING – De opvatting dat de natrekking van 47.

rechtswege intreedt, kan echter niet beperkt worden tot deze limitatief omschreven gevallen. De 

eigendomsuitbreiding op grond van natrekking geschiedt op grond van de wet en vereist geen 

wilsuiting, laat staan een wilsovereenstemming tussen de betrokken partijen.167  

                                                           

163  De goede trouw van de bouwer wordt beoordeeld op het moment dat hij de constructies opricht. Zie hiervoor C. 
AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 395; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction 
des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 598, nr. 677.  
Contra: J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 662, nr. 712. 

164  “Attendu que si l'appropriation est causée par le seul effet de la loi, sa gratuité en revanche ne l'est pas” C.A. 
Toulouse 23 oktober 2006, nr. 05/04839. 

165  C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 392; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 
CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 246, nr. 351; C. DEMOLOMBE, Traité de la 
distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 582, nr. 663. 

166  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 430, nr. 513. 
167  Cass. fr. 14 december 1921, D. 1925.1.111, RTD civ. 1922.194, met noot. H. SOLUS, G.P. 1922, I, 171; Hof 

Amsterdam 9 september 2008, RVR 2009, 1; F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. Dalloz 2009, 10, nr. 66; W. 
DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, Nancy, 2000, 
215, nr. 214; F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit 
romain et dans le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 70; S.C.J.J. KORTMANN, “Hulpzaken exit?”, WPNR 1988, 
5855, 711.  
Bepaalde auteurs gaan een stap verder en oordelen dat er geen sprake meer kan zijn van natrekking van zodra 
de begunstigde ervan zijn wil uit. Indien er sprake is van een overeenkomst tussen de betrokken partijen zou er 
namelijk sprake zijn van een overdracht in plaats van natrekking. Zie hiervoor A. HILBERT, L’accession 
immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 16, nr. 30 
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De meerderheid van de rechtsleer oordeelt dan ook terecht dat de natrekking van rechtswege 

intreedt van zodra aan de toepassingsvereisten (zie infra, nr. 74) is voldaan.168 De vraag door 

wie en met welke bedoeling de verbinding tussen het natrekkende en het nagetrokken goed 

gecreëerd werd, is niet relevant om aan deze feitelijke situatie het goederenrechtelijk gevolg van 

de natrekking te koppelen.169 

In deze zin oordeelde de Franse Cour de cassation dat een beslag op een constructie opgericht door 
een vrouw op de grond van haar echtgenoot, waarmee ze gehuwd was onder het stelsel van 
scheiding der goederen, niet mogelijk was omdat het eigendomsrecht van de man als grondeigenaar 
zich van rechtswege uitstrekt tot de constructie. Het arrest van het hof van beroep waarin gesteld 
werd dat het eigendomsrecht ten aanzien van deze constructies aan de vrouw toekwam omdat haar 
echtgenoot zijn recht op natrekking niet had uitgeoefend, werd dan ook gecasseerd op grond van de 
overweging dat “sauf convention contraire, l'accession opère de plein droit et que l'acquisition de la 
propriété des constructions n'est pas subordonnée à l'action du propriétaire du sol ou à celle du 

créancier poursuivant”.170  

Indien het intreden van de natrekking wel zou berusten op een wilsovereenstemming, zou de 

natrekking overigens niet langer een oorspronkelijke, maar een derivatieve wijze van 

eigendomsuitbreiding uitmaken. Een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging kan 

immers niet op een wilsuiting gebaseerd zijn (zie supra, nr. 30).  

Uit het feit dat het intreden van de natrekking aan de wil van partijen is onttrokken, volgt dat de 

eigenaar van het natrekkende goed niet noodzakelijk handelingsbekwaam dient te zijn opdat 

zijn eigendomsrecht zich zou uitstrekken tot het nagetrokken goed.171  

Dit uitgangspunt doet echter geen afbreuk aan de splitsingsmogelijkheden die hieronder 

uitvoerig worden besproken (zie supra, nr. 158).  

                                                           

168  Cass. fr. 27 maart 2002, Bull. civ. III, nr. 78; C.A. Nîmes 7 januari 2010, nr. 07/04936; Ch. ATIAS, Droit civil, Les 
biens, Parijs, Litec, 2011, 250, nr. 325; H. BEEKHUIS, “Het bouwen, planten en zaaien op eens anders grond”, R.M. 
Themis 1960, 466, nr. 2; J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 
1981, 184; J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière - contribution à la définition de la nature juridique 
du droit de superficie”, RTD Civ 1994, 756; F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 3, nr. 7; F. GRIVEL, Des 
constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le droit 
français, Parijs, Donnaud, 1871, 5; J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, 
Deventer, Kluwer, 2005, 145, nr. 226; E. LARCHER, “À qui appartiennent pendant le bail les constructions élevées 
sur le terrain d'autrui ?”, Rev. crit. lég. et jurispr. 1900, 409; A. LEPAGE, “Propriété . – Acquisition de la propriété 
par union ou incorporation. – Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Not. 11, 2006, Fasc. 90, nr. 13; M. 
PROUDHON, Traité du domaine de la propriété ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport 
au domaine privé, Brussel, Wahlen, 1841, 177, nr. 524; A.J. VAN DER WALT, “Replacing property rules with liability 
rules: encroachment by building”, SALJ 2008, 603; M.J.E.G. VAN GESSEL-DE ROO, Bronnen van de Nederlandse 
Codificatie sinds 1798. Zakenrecht 1798-1820, Zutphen, Walburg pers, 1991, 212; K. VERHEYDEN, De rechten van 
erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 3, nr. 3. 

 In het Ontwerp voor het Nederlandse Burgerlijk Wetboek uit 1820 werd bijvoorbeeld expliciet gesteld dat “de 
eigendomsvorming (ten gevolge van natrekking) stilzwijgend plaats heeft uit kracht van de wet. Er is tot dezelve 
noch toeeigening noch aanvaarding nodig” (art. 1044 Ontwerp 1820). 

169  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 152, nr. 380; H. HEYMAN, “De natrekkingscriteria naar huidig en toekomstig recht”, WPNR 1974, 5270, 474. 

170  Cass. fr. 27 maart 2002, Bull. civ. III, nr. 78. 
171  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 

in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 25 en 31. 
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 IMPLICATIES VAN HET FEIT DAT NATREKKING VAN RECHTSWEGE INTREEDT – Dat de natrekking 48.

een wijze van eigendomsuitbreiding is die op grond van de wet berust, zonder dat hierbij een 

wilsuiting is vereist, heeft belangrijke gevolgen.  

De eigendomsuitbreiding die intreedt op grond van natrekking is bijvoorbeeld niet 

onderworpen aan registratierechten.172 De natrekking is namelijk geen eigendomsoverdragende 

of eigendomsaanwijzende akte in de zin van artikel 19, 2° van het Wetboek der 

Registratierechten.173 

Aangezien deze eigendomsuitbreiding voortvloeit uit de wet, is deze eigendomsuitbreiding 

evenmin onderworpen aan artikel 1 Hyp. W. Het eigendomsrecht van de eigenaar van het 

natrekkende goed ten aanzien van het nagetrokken goed moet bijgevolg niet overgeschreven 

worden om tegenstelbaar te zijn aan derden. De tegenwerpelijkheid van het eigendomsrecht ten 

aanzien van de nagetrokken constructie, is daarentegen een gevolg van de tegenwerpelijkheid 

van de titel ten aanzien van het natrekkende goed.174 

 NATREKKING ALS RECHT OF ALS RECHTSFEIT? – De vraag of natrekking op vrijwillige wijze of 49.

van rechtswege intreedt, hangt nauw samen met de vraag of de natrekking een recht dan wel 

een rechtsfeit uitmaakt.  

In het Romeinse recht duidde het begrip accessio niet op een recht maar op een feitelijkheid, namelijk 
de fysieke incorporatie van een goed in een ander goed, waardoor het nagetrokken goed zijn 

individualiteit verliest door één te worden met een ander goed.175 Pas in een later stadium werd met 

het begrip accessio een recht, en niet langer een feitelijke wijziging van het goed zelf aangeduid.176  

Deze evolutie legt het onderscheid bloot tussen natrekking in de feitelijke en in de juridische 

betekenis van het woord.177 Natrekking in de feitelijke betekenis van het woord heeft betrekking 

op de materiële vereniging van twee goederen. Deze vereniging geeft aanleiding tot een juridisch 

gevolg. Natrekking in de juridische betekenis van het woord doelt aldus op een juridische regel 

op grond waarvan het object van een eigendomsrecht wordt uitgebreid.  

Bepaalde auteurs stellen zich vandaag dan ook terecht de vraag of natrekking niet eerder als een 

feitelijke toestand moet worden opgevat, waar goederenrechtelijke gevolgen en 

verbintenisrechtelijke correcties aan verbonden zijn. Het begrip natrekking duidt binnen deze 

                                                           

172  J. GRILLET, “Registratierechten - Grondregels van de heffing”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, XIV.U – 
107. We gaan hier op de fiscale gevolgen van de natrekking niet verder in: zie o.a. P. TRUYEN, “De fiscale gevolgen 
van de zakenrechtelijke natrekking”, AFT 2009, 6-41; A. DEMOULIN, “Accession et superficie: réflexions pour la 
perception des droits d'enregistrement”, Act. dr. 1996, 816-826. 

173  B. COOPMAN, “Verkrijging ingevolge wetsbepaling”, in X. (ed), Onroerend Goed in de Praktijk, VIII.B.7-7. 
174  K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 

1986, 55, nr. 98. 
175  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 37, nr. 40; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 

VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, Standaard, 1974, 1025, nr. 
693; SOHM, R., WENGER, L. (red.), MITTEIS, L., Institutionen: Geschichte und System des römischen,  Berlijn, Duncker 
und Humblot, 1939, 302. 

176  R.-J. POTHIER, Traité du droit du domaine de propriété, Parijs, Debure, 1772, 151, nr. 156; T.C. SANDARS, The 
institutes of Justinian, Westport Connecticut, Greenwood Press, 1970, 98. 

177  F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-
Scientia, 1990, 362, nr. 200; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 230. 
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interpretatie op een rechtsfeit in plaats van een recht.178 Van zodra de natrekking zich in feite 

voordoet, worden hieraan rechtsgevolgen verbonden. De kwalificatie van de natrekking als 

rechtsfeit strookt met de zienswijze dat de natrekking onmiddellijk en automatisch intreedt (zie 

infra, nr. 105), los van de wilsuiting van partijen.  

§3. De verzoenbaarheid van de natrekkingsregels met het fundamentele recht op 
eigendom 

 NATREKKING ALS EEN “BARBAARS FENOMEEN”? – De superficies solo cedit-regel werd in het 50.

verleden meer dan eens bestempeld als een “verouderde, simplistische en zelfs barbaarse 

regel”.179 Dat het enkele feit van de incorporatie van een goed in andermans grond tot een 

private onteigening van de eigenaar van het nagetrokken goed (zie infra, nr. 52) en een 

gedwongen eigendomsuitbreiding van de grondeigenaar leidt (zie supra, nr. 53), zou de 

onroerende natrekkingsregels herleiden tot primitieve en onbillijke regels: “dans notre droit, 

l’acquisition de propriété par accession, avec les caractères qui lui sont reconnus, n’est pas un mode 

d’acquérir qui va de soi. L’accession dans la conception traditionnelle, est désuète et primitive, 

exorbitante de nos principes d’équité et de volonté”.180 Ook in de Nederlandse rechtsleer wordt 

geoordeeld dat de natrekkingsregels tot “venijnige inbreuken van het algemeen belang op de 

zelfbeschikking van partijen” kunnen leiden.181  

Deze ‘harde’ natrekkingsregels worden echter in de eerste plaats gerechtvaardigd door hun ratio 
legis (zie supra, nr. 19). In de tweede plaats worden deze ordeningsregels gecorrigeerd door 
verbintenisrechtelijke mechanismen, nl. de specifieke vergoedingsregels waarin de natrekkingsregels 

voorzien (zie infra, nr. 108) of het verbod van verrijking zonder oorzaak.182 Daarenboven zal 
hieronder worden aangetoond dat een herijking van de regels met betrekking tot de onroerende 
natrekking zich opdringt, waardoor de natrekkingsregels niet langer een “barbaars” karakter kan 

worden verweten (zie infra, nr. 352).183 

 WETTELIJKE BESCHERMING VAN HET EIGENDOMSRECHT – Het eigendomsverlies ten gevolge van 51.

het intreden van de natrekking leidt de facto tot een onteigening van de eigenaar van het 

nagetrokken goed, ten voordele van de eigenaar van de gevormde eenheidszaak.184 In het Franse 

                                                           

178  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, 
Standaard, 1974, 1027, nr. 694; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, 
bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 349, nr. 190. 

179  J.-P. DELMAS-SAINT-HILAIRE, “De l'application de l'article 555 du code civil dans les rapports des personnes tenues 
à un lien d'obligation”, RTD civ. 1959, 412, nr. 2; M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 145, nr. 122; F. 
GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le 
droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 122; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le 
terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 106, nr. 36; W. JANSSENS, “L’accession et la 
propriété horizontale”, Rev. prat. not. b. 1961, 48. 

180  P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications 
universitaires de Louvain, 1951, 106 

181  R. ZWITSER, “Accessie hier en in het buitenland”, WPNR 1996, 6210, 87. 
182  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 

in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 39. 
183  J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière - contribution à la définition de la nature juridique du droit de 

superficie”, RTD Civ 1994, 756. 
184  A. APERS, “Afgrenzing van onroerende goederen uit hun aard”, noot onder Gent 11 januari 2011, TFR 2011, afl. 

405, nr. 12; W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, 
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recht wordt verdedigd dat een dergelijke onteigening onverzoenbaar kan zijn met artikel 545 

C.c., op grond waarvan “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause 

d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”.185  

Dat doet de vraag rijzen naar de verzoenbaarheid van de natrekkingsregels met de regels ter 

bescherming van het eigendomsrecht,186 met name artikel 1 van het Eerste aanvullende protocol 

bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens187, artikel 16 van de Belgische 

Grondwet188 en artikel 544 BW.189  

A. Gedwongen eigendomsverlies 

 GEDWONGEN EIGENDOMSVERLIES VERSUS HET FUNDAMENTELE RECHT OP EIGENDOM – Opdat het 52.

eigendomsverlies van de oorspronkelijke eigenaar van de nagetrokken goederen verzoenbaar 

zou zijn met het fundamentele recht van de mens op eigendom in de zin van artikel 16 G.W., zijn 

(1) een wettelijke grondslag, (2) een algemeen nut dat de eigendomsontneming rechtvaardigt en 

(3) een billijke en voorafgaande schadeloosstelling vereist.190  

                                                                                                                                                                                     

Nancy, 2000, 16, nr. 6; M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 117, nr. 106; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, 
Les biens, Parijs, PUF, 2008, 212, nr. 138. 

185  M. DE JUGLART, A. PIEDELIEVRE en S. PIEDELIEVRE, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examen, 13e éd., 
Parijs, Montchrestien, 1997, 9, nr. 420; W. DROSS, “Art. 551 à 553, Propriété - Acquisition de la propriété par 
union ou incorporation. - Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Civ. 04, 2010, 9, nr. 27. 

 In het Belgische Burgerlijk Wetboek komt deze bepaling niet langer voor. Deze bepaling werd opgeheven bij Wet 
van 15 december 1949, B.S. 1 januari 1950. In hetgeen volgt zal blijken dat hieruit niet kan worden afgeleid dat 
het eigendomsrecht naar Belgisch recht onbeschermd blijft tegen eigendomsontnemingen ten voordele van een 
privaat nut. 

186  J.M. MILO, “Constitutionele en rechtsvergelijkende proportionaliteit in het goederenrecht”, NTBR 2007, 6; A. POPE, 
“Encroachment or accession? The importance of the extent of encroachment in light of South African 
constitutional principles?”, SALJ 2007, 124, 541. 

187  Aanvullend protocol van 20 maart 1952 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, B.S. 19 augustus 1955. Hierna EP EVRM. 

188  Gecoördineerde Grondwet, B.S. 17 februari 1994. 
Op grond van artikel 16 van de Belgische Grondwet kan “niemand van zijn eigendom worden ontzet dan ten 
algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande 
schadeloosstelling”. 
Een gelijkaardige bescherming van het eigendomsrecht is terug te vinden in artikel 17 van de Franse Declaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en artikel 14 van de Nederlandse Grondwet. 
In het Zuid-Afrikaanse recht wordt het eigendomsrecht beschermd in artikel 25 van de Grondwet (Constitution 
of the Republic of South Africa 108 of 1996), welke bepaling luidt: “(1) No one may be deprived of property except 
in terms of law of general application, and no law may permit arbitrary deprivation of property, (2) property may 
be expropriated only in terms of law of general application (a) for a public purpose or in the public interest; and (b) 
subject to compensation, […], (4) for the purpose of this section (a) the public interest includes the nation’s 
commitment to land reform, and to reforms to bring about equitable access to all South Africa’s natural resources; 
and (b) property is not limited to land.” 

189  R. ZIMMERMAN, D. VISSER en K. REID, Mixed Legal systems in comparative perspective, Kaapstad, Juta, 2004, 678. 
 Omtrent de Europese invloed en de invloed van grondrechten op het eigendomsrecht, zie A.-F.  ZATTARA, La 

dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété, Parijs, LGDJ, 2001, 720 p. 
190  EHRM 9 juli 1997, nr. 19263/92, (Akkus/Turkije), RUDH 2002, afl. 1-4, 60, Rep. Eur. Court H.R. 1997, IV, 1300; 

EHRM 9 februari 1993 (Pine Valley Developments Ltd/Ierland), NQHR 1993, 313, Publ. Eur. Court H.R. 1993, 
Serie A, nr. 246-B; A. ALEN, “Het eigendomsrecht in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Over de 
samenlezing van de relevante grondwets- en verdragsbepalingen”, in D. D’HOOGHE, K. DEKETELAERE en A. DRAYE 

(eds.), Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 268; J.M. MILO, “Constitutionele en 
rechtsvergelijkende proportionaliteit in het goederenrecht”, NTBR 2007, 7. 
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De verplichte compensatie voor het eigendomsverlies is in beginsel niet problematisch. Om het 

verlies van de eigenaar van het nagetrokken goed te compenseren, voorzien de 

natrekkingsregels in een vergoeding (voor een nadere analyse: zie infra, nr. 108), waardoor is 

voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel. 191 

De toepasbaarheid van de bepalingen ter bescherming van het eigendomsrecht op de relatie 

tussen de eigenaars van het nagetrokken en het natrekkende goed is minder vanzelfsprekend. 

Traditioneel wordt geoordeeld dat deze bepalingen enkel gelden in verticale verhoudingen en 

dus enkel door een particulier tegen een overheid ingeroepen kunnen worden.192 Opdat er 

sprake zou kunnen zijn van een eigendomsontneming in de zin van artikel 1 EP EVRM is echter 

niet vereist dat een Lidstaat direct betrokken is bij de eigendomsontneming. Dat er sprake is van 

een eigendomsverlies die niet gerechtvaardigd is in het algemeen belang, zonder dat hier een 

proportionele vergoeding tegenover staat, volstaat om een Lidstaat te kunnen veroordelen.193  

Aangezien de natrekking intreedt ten voordele van een privaat eigendomsrecht, rijst eveneens 

de vraag of er sprake is van een algemeen nut, met andere woorden of de finaliteitsvoorwaarde 

is vervuld. Wanneer men het algemeen belang als ratio legis van de onroerende 

natrekkingsregels inroept (zie supra, nr. 21), zou aan deze voorwaarde voldaan worden. Het 

intreden van de natrekking verhindert immers een economisch verlies of een aanzienlijke 

waardevermindering, waardoor de natrekkingsregels een economisch verantwoorde transactie 

beogen.194 

Het vereiste algemeen belang wordt door het Europees Hof voor de rechten van de mens195 

overigens slechts marginaal getoetst. Gelet op de ruime appreciatiemarge die aan Lidstaten 

wordt toegekend, kunnen Lidstaten zich door politieke, sociale en economische motieven laten 

leiden.196  

                                                                                                                                                                                     

Een dergelijke vergoeding wordt niet expliciet voorgeschreven in art. 1 EP EVRM. Dit neemt niet weg dat het 
EHRM wel een vergoeding vereist indien er sprake is van een eigendomsontneming (opdat deze ontneming 
voldoet aan het proportionaliteitsbeginsel), deze vergoeding dient echter niet voorafgaand of volledig te zijn. 

191  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 48, nr. 55; J. HANSENNE, “L'accession 
immobilière”, in X. (ed.), Guide de droit immobilier, I.8.1.-1 en I.8.3. – 4; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code 
civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 109, nr. 237; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif 
français, Parijs, Librairie du recueil Sirev, 1932, 861, nr. 1660; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique 
de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 262, nr. 262; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil 
d’après le traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 878, nr. 2502; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 
1989, 256; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 220, nr. 142. 

192  J. HOWELL, “The Human Rights Act 1998: the “horizontal effect” on land law”, in E. COOKE (ed.), Modern Studies in 
Property Law, volume 1: Property 2000, Hart publishing, Oxford, 2001, 160. 

 Naar Zuid Afrikaans recht wordt daarentegen algemeen aanvaard dat de Grondwet horizontaal van toepassing is 
in de relatie tussen particulieren. A.J. VAN DER WALT, Constitutional Property Law, Kaapstad, Juta, 2011, 61. 

193  EHRM 30 augustus 2007, nr. 44302/02, (Pye / Verenigd Koninkrijk), r.o. 57, NJB 2007, afl. 37, 2377, RW 2009-
10, afl. 18, 766; W.J. ZWALVE, “Pye Limited v. United Kingdom”, WPNR 2006, 6664, 341. 

194  J.M. MILO, “Constitutionele en rechtsvergelijkende proportionaliteit in het goederenrecht”, NTBR 2007, 6. 
195  Hierna EHRM. 
196  O.a. ECRM Draon v. France, 2005,  ro. 76. Ook naar Zuid-Afrikaans recht kan een onteigening van een particulier  

ten voordele van een andere particulier verzoenbaar zijn met de finaliteitsvoorwaarde. A.J. VAN DER WALT, 
Constitutional Property Law, Kaapstad, Juta, 2011, 465. 
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Dat een eigendomsontneming in het algemeen belang moet geschieden, impliceert daarenboven 

niet dat de onteigening noodzakelijk ten gunste van een publiekrechtelijke rechtspersoon moet 

intreden.197  

Zo oordeelde het EHRM dat een eigendomsontneming ten voordele van een particulier eveneens aan 
de finaliteitsvereiste kan beantwoorden wanneer deze niet louter een privaat nut heeft, maar 

eveneens een algemeen nut nastreeft.198 In de zaak James e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk overwoog 
het Hof: “The Court agrees with the applicants that a deprivation of property effected for no reason 
other than to confer a private benefit on a private party cannot be “in the public interest”. Nonetheless, 
the compulsory transfer of property from one individual to another may, depending upon the 
circumstances, constitute a legitimate means for promoting the public interest.”  

Enkel wanneer de eigendomsontneming louter in het voordeel van een andere particulier 

gebeurt – zonder dat hieraan algemene publieke motieven ten grondslag liggen – is niet aan de 

finaliteitsvereiste voldaan.  

In de controle van de verenigbaarheid van het gedwongen eigendomsverlies met het 

fundamentele recht op eigendom, rest ons nog na te gaan of er sprake is van een wettelijke 

grondslag die voldoende toegankelijk, precies en voorspelbaar is.199 Opdat de 

eigendomsontneming of eigendomsbeperking rechtmatig zou zijn, dient deze immers te voldoen 

aan het legaliteitsvereiste.200 De vraag of de onroerende natrekkingsregels, gelet op de 

verregaande gevolgen waar de natrekking toe kan leiden, een afdoende wettelijke grondslag 

bieden wordt terecht positief beantwoord.201  

Het EHRM onderwerpt ook dit vereiste aan een marginale toetsing, waardoor de regels met 

betrekking tot de onroerende natrekking voldoende precies, duidelijk en toegankelijk moeten 

worden geacht om aan de legaliteitsvereiste te kunnen voldoen. 202  

                                                           

197  H.D. PLOEGER, “Eigendom in het licht van het EVRM, Artikel 1 Protocol No. 1 EVRM en het Nederlandse 
vermogensrecht”, WPNR 2000, 6419,692; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2014, 266, nr. 311; H. VANDENBERGHE, “La privation de propriété. La deuxième norme de 
l’article 1er du premier protocole de la Convention Européenne des droits de l’homme”, H. VANDENBERGHE, (ed.), 
Propriété et droits de l’homme, Brugge, Die Keure, 2006, 46, nr. 12. 

198  ECRM James e.a. v. UK, 1986, ro. 39 e.v. 
199  ECRM Beyeler v.Italy, 2000, ro. 109. 
200  ECRM Iatridis v. Greece, 1999, ro. 58. Naar Zuid-Afrikaans recht: First national bank of SA Ltd t/a Westbank v. 

Commissioner, South African Revenue Service; First national bank of SA Ltd t/a Minister of Finance, 2002 (4), SA 
768 (CC); A.J. VAN DER WALT, Constitutional Property Law, Kaapstad, Juta, 2011, 452. 
In tegenstelling tot artikel 16 van de Belgische Grondwet – op grond waarvan het legaliteitsbeginsel een formele 
wet vereist – volstaat een materiële wet in het kader van artikel 1 EP EVRM. Zie hiervoor A. ALEN, “Het 
eigendomsrecht in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Over de samenlezing van de relevante 
grondwets- en verdragsbepalingen”, in D. D’HOOGHE, K. DEKETELAERE en A. DRAYE (eds.), Liber Amicorum Marc Boes, 
Brugge, die Keure, 2011, 269. 

201  P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications 
universitaires de Louvain, 1951, 106, nr. 36; A.J. VAN DER WALT, “Replacing property rules with liability rules: 
encroachment by building”, SALJ 2008, 603. 

202  Zo oordeelde het Hof dat een wet voldoet aan de legaliteitsvereiste louter omwille van het feit dat het nationale 
Hof de wet niet ongrondwettig verklaarde: “However, the applicants’ complaints of the unconstitutionality of Law 
no. 2215/1994 have been examined and rejected by the Special Supreme Court in its judgment of 25 June 1997 (see 
paragraph 46 above). The Court observes that it is in the first place for the domestic authorities, notably the courts, 
to interpret and apply the domestic law and to decide on issues of constitutionality. Having regard to the judgment 
of the Special Supreme Court, the Court cannot find that Law no. 2215/1994 was unconstitutional.” ECRM The 
former king of Greece v. Greece, 2000, ro. 82. 
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Concluderend kunnen we de zienswijze bijtreden dat de onroerende natrekkingsregels 

verzoenbaar zijn met het fundamentele recht op eigendom.203 

Hierbij moet evenwel een kanttekening gemaakt worden. Gelet op de verregaande gevolgen waartoe 
de natrekkingsregels kunnen leiden, moeten deze bepalingen op restrictieve wijze ingevuld worden.  

Hieronder (zie infra, nr. 84) zal nog blijken dat het incorporatiecriteria met betrekking tot 
onroerendmaking doorheen de jaren in alle onderzochte rechtsstelsels versoepeld zijn. De 
toepassing van dit verruimde en gesubjectiveerde incorporatiecriterium met betrekking tot 
onroerendmaking op het incorporatiecriterium met betrekking tot onroerende natrekking, zou ertoe 
leiden dat de draagwijdte van de gedwongen eigendomsontneming toeneemt. Met deze evolutie 
moet, gezien de impact op het eigendomsrecht van de partijen, omzichtig omgesprongen worden. 
Enkel door de vereisten op grond waarvan de natrekking intreedt op restrictieve wijze in te vullen, 
voldoen de regels met betrekking tot onroerende natrekking aan het legaliteitsvereiste. 

B. Gedwongen eigendomsuitbreiding 

 PROBLEEMSTELLING – Ook de gedwongen eigendomsuitbreiding van een bestaand 53.

eigendomsrecht doet vragen rijzen omtrent de verzoenbaarheid van de natrekkingsregels met 

het fundamentele recht op eigendom. Wanneer de onroerende natrekking intreedt, wordt de 

grondeigenaar buiten zijn wil (en soms buiten zijn weten) eigenaar van de constructie die boven, 

op of onder zijn grond opgericht werd.204  

In bepaalde gevallen (zie infra, nr. 127) is de grondeigenaar overigens een vergoeding 

verschuldigd voor deze gedwongen eigendomsuitbreiding.205 De grondeigenaar kan (behoudens 

onderling akkoord) deze vergoedingsplicht niet afwenden door het eigendomsrecht van de in 

zijn grond geïncorporeerde constructies aan de oorspronkelijke eigenaar van de materialen te 

laten.206 Enkel de situatie waarin een derde te kwader trouw met eigen materialen een 

constructie opricht op andermans grond, maakt een uitzondering uit op deze regel. In dit geval is 

de grondeigenaar immers geen vergoeding verschuldigd en heeft hij het recht om de afbraak van 

de constructies te vorderen (zie infra, nr. 126).  

 GEDWONGEN EIGENDOMSUITBREIDING EN HET FUNDAMENTELE RECHT OP EIGENDOM – Wanneer 54.

een persoon onrechtmatig constructies opricht op andermans grond, wordt de grondeigenaar 

beperkt in de uitoefening van zijn grondeigendomsrecht (zie voor de verticale uitgestrektheid 

van het grondeigendomsrecht infra, nr. 67). De grondeigenaar kan immers niet langer 

ongehinderd gebruik maken van zijn eigendomsrecht.  

                                                           

203  W. FREEDMAN, “The constitutional right not to be deprived of property: the constitutional court keeps its options 
open”, TSAR 2006, 99. 

204  De grondeigenaar kan bijvoorbeeld als eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door deze 
constructies wordt aangericht (art. 1386 BW). 

205  In tegenstelling tot de grondeigenaar, is de bouwer niet wettelijk verplicht een vergoeding te betalen aan de 
grondeigenaar, al leidde de oprichting van de constructie tot een waardevermindering van de grond. Zie 
hiervoor o.a. Cass. fr. 12 oktober 2011, nr. 10-18.175, D. 2011, 2536, AJDI 2012, 297, RDI 2012, 89 “[…] l'article 
555 “ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds», et exclut donc tout remboursement 
d'une éventuelle moins-value par le tiers constructeur”.  

206  T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 344, nr. 52.  



 

60 

In tegenstelling tot de Belgische bescherming van het eigendomsrecht (art. 16 G.W.), beschermt 

artikel 1 EP EVRM zowel tegen eigendomsontnemingen als –beperkingen.207 

Deze Europese bescherming ten aanzien van eigendomsbeperkingen heeft een weerslag op het 
Belgische recht. Het Belgische Grondwettelijk Hof beschouwt de artikelen 16 GW en 1 EP EVRM 
immers als analoge bepalingen die in onderlinge samenhang moeten gelezen worden, waardoor de 
nationale rechter rekening houdt met artikel 1 EP EVRM en de interpretatie die het EHRM aan deze 

bepaling geeft.208 De analogie tussen artikel 16 van de Belgische Grondwet en artikel 1 EP EVRM 
heeft volgens het Hof betrekking op eigendomsontnemingen én eigendomsbeperkingen. Het Hof 
oordeelt namelijk dat artikel 1 EP EVRM: “een draagwijdte heeft die analoog is met die van artikel 16 
van de Grondwet, de erin vervatte waarborgen vormen een onlosmakelijk geheel met diegene die zijn 
ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het Hof, bij zijn toetsing van de bestreden bepalingen, 

rekening houdt met de eerstgenoemde”.209 Op grond van deze rechtspraak kan het Grondwettelijk Hof 
op grond van artikel 16 GW niet enkel toetsen aan de ontnemingsregel, maar eveneens aan de 

reglementeringsregel van artikel 1 EP EVRM.210 Ondanks het feit dat het Grondwettelijk Hof tot op 
heden nog geen oordeel heeft moeten vellen omtrent de grondwettigheid van een gedwongen 
eigendomsuitbreiding op grond van de natrekkingsregels, beschikt het Hof op grond van deze 
analoge toepassing van artikel 1 EP EVRM over deze mogelijkheid. 

Perceelsoverschrijdende constructies bieden een goed voorbeeld van een situatie waarin het 

bouwen op andermans grond leidt tot een eigendomsbeperking ten nadele van de 

grondeigenaar (zie infra, nr. 136). De vraag rijst of het behoud van een overbouw verzoenbaar is 

met de grondwettelijke eigendomsbescherming.211 Door de perceelsoverschrijdende constructie 

te behouden, blijft de beperking van het eigendomsrecht van de grondeigenaar immers 

gehandhaafd. Aangezien de omvang van de overbouw bepalend is voor de omvang van de 

inbreuk op het eigendomsrecht van de grondeigenaar, vereist het behoud van een constructie 

die in belangrijke mate de perceelsgrenzen overschrijdt meer rechtvaardiging.  

Bij gebreke aan specifieke vergoedingsregels met betrekking tot perceelsoverschrijdende 
constructies, beschikt de Zuid-Afrikaanse rechtspraak indien de vordering tot afbraak afgewezen 
wordt over een grote beoordelingsvrijheid bij de begroting van deze vergoeding. Deze 

beoordelingsvrijheid komt de uniformiteit van de vergoedingsregels echter niet ten goede.212  

                                                           

207  Ook de Zuid-Afrikaanse Grondwet voorziet expliciet in een bescherming van het eigendomsrecht tegen 
onrechtmatige eigendomsbeperkingen. Zie hiervoor § 25 Constitution of the Republic of South Africa, nr. 108 of 
1996. 

208  A. ALEN, “Het eigendomsrecht in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Over de samenlezing van de 
relevante grondwets- en verdragsbepalingen”, in D. D’HOOGHE, K. DEKETELAERE en A. DRAYE (eds.), Liber Amicorum 
Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 267; P. FLAMEY en M. VALKENIERS, “Planschade, onteigening en 
eigendomsbeperking getoetst aan de grondrechten van de Grondwet en van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol 
EVRM”, CDPK 2011, 3, 369, nr. 48. 

209  GwH nr. 32/2010, 30 maart 2010, B.S. 14 mei 2010, Arr. GwH. 2010, afl. 2, 395, FJF 2010, afl. 8, 843, MER 2010, 
afl. 3, 133, RW 2009-10, 1582, TMR 2010, afl. 3, 390, TVW 2010, afl. 2, 150. 

210  A. ALEN, “Het eigendomsrecht in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Over de samenlezing van de 
relevante grondwets- en verdragsbepalingen”, in D. D’HOOGHE, K. DEKETELAERE en A. DRAYE (eds.), Liber Amicorum 
Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 267. 

211  Voor een uitvoerige analyse van die vraag: Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and compulsory transfer of 
ownership, Stellenbosch, Stellenbosch University, 2010, 133; A.J. VAN DER WALT, “Replacing property rules with 
liability rules: encroachment by building”, SALJ 2008, 593. 

212  Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and compulsory transfer of ownership, Stellenbosch, Stellenbosch 
University, 2010, 151 e.v. 
Bij de beoordeling van het arbitraire karakter van grensoverschrijdende constructies zijn eveneens de volgende 
elementen relevant: de omvang van de perceeloverschrijding, de houding van de partijen en de omvang van het 
eventuele waardeverlies. A.J. VAN DER WALT, “Replacing property rules with liability rules: encroachment by 
building”, SALJ 2008, 624. 



 

61 

HOOFDSTUK III. TRADITIONELE UITGANGSPUNTEN MET BETREKKING TOT 
ONROERENDE NATREKKING  

 PLAN VAN BEHANDELING – In dit derde hoofdstuk van het deel met betrekking tot 55.

onroerende natrekking, worden de traditionele uitganspunten van de onroerende 

natrekkingsregels geanalyseerd. Op grond van het aloude superficies solo cedit-beginsel worden 

opstallen in beginsel nagetrokken door de grondeigendom (zie infra, nr. 56). In de tweede 

afdeling komt de omkering van deze verticale natrekking aan bod. Hiervan maakt het 

appartementsrecht het enige toepassingsgeval uit (zie infra, nr. 146). De natrekking kan in 

sommige rechtsstelsels bovendien niet enkel op verticale, maar eveneens op horizontale wijze 

intreden. Deze horizontale natrekking vormt een uitzondering op de eenheid tussen de grond en 

het gebouw. Deze horizontale natrekking komt in de derde afdeling aan bod (zie infra, nr. 147). 

AFDELING I. VERTICALE NATREKKING VAN DE OPSTALLEN DOOR DE GROND 

 GOEDERENRECHTELIJKE VERSUS VERBINTENISRECHTELIJKE DIMENSIE VAN DE NATREKKING. 56.

Hierboven werd de goederenrechtelijke dimensie van de natrekkingsregels onderscheiden van 

de verbintenisrechtelijke dimensie ervan (zie supra, nr. 38). In de navolgende bespreking 

trekken we dit gemaakte onderscheid door. We behandelen in eerste instantie de 

(goederenrechtelijke) ordeningsregels zoals deze worden omschreven in de artikelen 552 en 

553 BW (zie infra, nr. 163). Zoals gezegd werden deze regels uitgevaardigd om de aanspraken 

ten aanzien van de ruimte boven, op en onder een perceel te ordenen en op deze manier 

eigendomsconflicten te voorkomen. Indien deze bepalingen niet worden gerespecteerd, ontstaat 

alsnog een eigendomsconflict tussen de grondeigenaar en een derde. Om dergelijke conflicten te 

beslechten, voorzag de wetgever in de artikelen 554 en 555 BW in specifieke vergoedingsregels. 

In paragraaf 2 (zie infra, nr. 108) komen deze vergoedingsregels uitgebreid aan bod. 

 De goederenrechtelijke dimensie van onroerende natrekking: de §1.
ordeningsregel superficies solo cedit 

 HUIDIGE TOEPASSING VAN HET SUPERFICIES SOLO CEDIT-BEGINSEL – Het zakenrechtelijk statuut 57.

van de grond wordt van oudsher beheerst door het beginsel omne quod inaedificatur solo, solo 

cedit of het superficies solo cedit-beginsel (de opstal volgt de grond; qui a le sol, a le bâtiment). 

Hieronder gaan we verder in op de historische oorsprong van dit beginsel (zie infra, nr. 163).  

Bij de redactie van het Belgisch Burgerlijk Wetboek werd het superficies solo cedit-beginsel 

verankerd in artikel 552 BW.213  

Artikel 552 BW luidt “de eigendom van de grond bevat in zich de eigendom van hetgeen op en onder de 
grond is. De eigenaar mag op de grond naar goeddunken planten en bouwen, behoudens de in de titel 
Erfdienstbaarheden of grondlasten gestelde uitzonderingen. Onder de grond mag hij naar goeddunken 
bouwen en graven en uit die gravingen alle voortbrengsels halen die zij kunnen opleveren, behoudens de 

                                                           

213  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 81, nr. 20. 
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beperkingen voortvloeiende uit de wetten en verordeningen betreffende de mijnen en uit de wetten en 
verordeningen van politie.” 

Krachtens deze bepaling bevat de eigendom van de grond hetgeen op en onder de grond is (zie 

supra, Figuur 1).  

Het omgekeerde kan niet worden verdedigd: artikel 552 BW kan dus niet zo worden geïnterpreteerd 

dat de eigenaar van een ondergrondse constructie, tevens grondeigenaar zal zijn.214 

  

Figuur 1. Verticale natrekking van de opstallen door de grond 

De grenzen van het voorwerp van het eigendomsrecht zijn bepalend voor de omvang van het 

eigendomsrecht zelf.215 Hoewel de grondeigendom in beginsel betrekking heeft op een perceel 

grond, blijft de grondeigendom hier echter niet toe beperkt.216 Artikel 552 BW vervolmaakt dit 

eigendomsrecht door te bepalen dat “de eigendom van de grond in zich de eigendom bevat van 

hetgeen op en onder de grond is”. Op grond van deze bepaling is het eigendomsrecht ten aanzien 

van de grond niet beperkt tot het grondoppervlak, maar heeft het recht eveneens betrekking op 

het volume boven en onder de grond, dat begrensd wordt in de lengte, breedte en hoogte.217 Het 

grondeigendomsrecht blijft dan ook niet beperkt tot een geometrische oppervlakte, maar strekt 

zich uit tot een abstracte ruimte in drie dimensies.218  

                                                           

214  “Attendu enfin […] que la propriété de cette construction ne leur donne pas pour autant un droit sur le sol” C.A. 
Chambéry 20 november 2007, nr. 06/01030; Gent 24 februari 1877, Pas. 1877, 158; Pand. b., “Accession”, 
Brussel, Larcier, 1882-1900, 43, nr. 163ter; A. LEPAGE, “Propriété. – Acquisition de la propriété par union ou 
incorporation. – Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Not. 11, 2006, Fasc. 90, nr. 33; V. SAGAERT, 
“Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht”, in C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT (eds.), 
Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, 12, nr. 18. 

215  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 197, nr. 
185; F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 2, nr. 3; W. DROSS, “Art. 551 à 553, Propriété - Acquisition de 
la propriété par union ou incorporation. - Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Civ. 04, 2010, 3, nr. 4. 

216  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 61, nr. 137; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, D., 1995, 155, nr. 98. 

217  C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 11; L. JOSSERAND, Cours de 
droit civil positif français, Parijs, Librairie du recueil Sirev, 1932, 744 en 750, nr. 1435 en 1446; V. SAGAERT, 
“Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 
2009, 28, nr. 6. 

218  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 322, nr. 245. 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat de eigendom van de ondergrond eenvoudiger te vatten is dan de 
eigendom van de luchtstrook boven de grond. Terwijl dit laatste slechts een abstract onderpand 

heeft, heeft de eigendom van de ondergrond een materieel onderpand.219  

Ook de andere onderzochte rechtsstelsels vertrekken van een verticale natrekking van de 

opstallen door de grond. Naar Frans recht ligt het superficies solo cedit-beginsel eveneens vervat 

in artikel 552 C.c.  

In het Nederlandse recht is artikel 5:20 NBW specifieker: het eigendomsrecht van de 

grondeigenaar strekt zich eveneens uit tot de bovengrond, de aardlagen die zich onder de 

oppervlakte bevinden, het water dat zich tot op zekere hoogte in zijn grond bevindt220 en de met 

de grond verenigde gebouwen, werken en beplantingen.221  

Zoals hieronder uitvoerig zal worden geanalyseerd (zie infra, nr. 147), is de grondeigenaar naar 
Nederlands recht echter geen eigenaar van voorwerpen onder, op of boven zijn grond die een 
bestanddeel uitmaken van een naburig gebouw. In dit geval primeert de horizontale natrekking op de 
verticale natrekking (art. 5:20 e NBW).  

Naar Nederlands recht wordt een bestanddeel van een goed overigens steeds nagetrokken tot 

het hoofdbestanddeel op grond van artikel 5:3 NBW. Volgens een deel van de rechtsleer maakt 

artikel 5:20 NBW dan ook een lex specialis uit van artikel 3:4 NBW, waarin het begrip 

bestanddeel wordt omschreven.222 Hieruit volgt echter niet dat de nagetrokken goederen die in 

artikel 5:20 NBW worden opgesomd, steeds bestanddeel zijn van de grond en bijgevolg als 

bestanddeel in de zin van artikel 5:3 NBW worden nagetrokken (zie hiervoor eveneens infra, nr. 

94).223 Artikel 5:20 NBW blijft bijgevolg, naast de regel over bestanddeelvorming, een 

zelfstandige rol vervullen.224 

                                                           

219  C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 8; P. JOURDAIN, G. MARTY 
en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, D., 1995, 159, nr. 102; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, 
Parijs, Economica, 2004, 332, nr. 589; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale 
eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 35, nr. 14. 

220  Hiervan is het water dat in open gemeenschap staat met het water op andermans erf uitgesloten. 
221  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 112; W.H.M. REEHUIS, 
A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 423, nr. 538; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van 
het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 5: Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 120. 

222  Artikel 3:4 NBW luidt “Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van 
die zaak Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden 
zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, wordt bestanddeel van de 
hoofdzaak”; E.C.M. WOLFERT, “Bestanddeel of zaak? Over het onderscheid en de samenhang tussen de artikelen 
3:4 en 5:20 BW”, WPNR 2003, 6523, 191. 

223  G.E. VAN MAANEN, “De grensoverschrijdende villa. Enkele gedachten over eigendom in deze tijd”, NTBR 2008, 33, 
noot onder HR 25 juni 2004. 

224  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 112; J. HIJMA en M.M. 
OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 135, nr. 209; W.H.M. REEHUIS, 
A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 421, nr. 536; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van 
het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 5: Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 120. 
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In deze zin oordeelde de Nederlandse Hoge Raad dat grafzerken op grond van artikel 5:20 NBW 
toekomen aan de grondeigenaar, al kunnen deze niet als bestanddeel in de zin van artikel 5:3 NBW 

worden beschouwd.225  

Artikel 5:20 NBW laat als ordeningsregel toe vast te stellen wat de grondeigendom bevat en 

maakt hierdoor een onderzoek naar de verkeersopvatting in de zin van artikel 5:3 NBW 

overbodig.226 

Via het Rooms-Hollandse recht vond het superficies solo cedit-beginsel eveneens zijn weg naar 

het Zuid-Afrikaanse recht.227 De overdracht van een perceel heeft hierdoor automatisch 

betrekking op de onroerende goederen die in dit perceel zijn geïncorporeerd (§ 28 (2) Deeds 

Registries Act 47 of 1937).  

Het superficies solo cedit-beginsel heeft in het Zuid-Afrikaanse recht overigens zijn 

(Romeinsrechtelijk) absolute karakter behouden: “It is quite clear that by our law there can be no 

ownership of a house apart from the ownership of the land on which it stands”.228 Buiten het kader 

van de Sectional Titles Act (zie infra, nr. 296) wordt een opstal naar Zuid-Afrikaans recht 

bijgevolg steeds nagetrokken tot de grond.  

Dat een persoon nooit eigendomsrechten kan verkrijgen op of onder andermans grond, blijkt 

eveneens uit het feit dat (1) een recht slechts een zakelijk recht kan uitmaken van zodra het 

                                                           

225  “Voorts neemt het hof als uitgangspunt dat graftekens niet kunnen worden aangemerkt als bestanddeel — in de zin 
van artikel 3:4 BW — van de grond van de begraafplaats. Door gedaagden is zulks ook niet betoogd. Enerzijds kan 
immers niet worden aangenomen dat graftekens volgens verkeersopvatting onderdeel uitmaken van de grond van 
de begraafplaats en dat die grond zonder graftekens incompleet zou zijn en anderzijds zijn graftekens in het 
algemeen niet zodanig met de grond verbonden dat zij daarvan niet kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis wordt toegebracht. Van bestanddeel in de zin van genoemd wetsartikel kan derhalve 
geen sprake zijn” HR 25 oktober 2002, NJ 2003, 241; Hof Amsterdam 4 mei 2000, NJK 2000, 49. 

226  J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 140, nr. 209; 
W. LOUWMAN, “De bijhouding van de kadastrale registratie inzake verdiepingseigendom”, WPNR 1999, 6342, 60; 
W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 385, nr. 536; G.E. VAN MAANEN, “Ondergronds en bovengronds bouwen. 
De juridische infrastructuur”, WPNR 1998, 6326, 554; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend 
goed, Deventer, Kluwer, 2009, 50. 

227  Anglo Operations Ltd v Sandhurst Estates (Pty) Ltd, 2007, (2), A, 363, (SCA); Trojan Exploration Co (Pty) Ltd and 
Another v. Rustenburg Platinum Mines Ltd and Others, 1996, 4, SA, 499; Durban Corporation v. Lincoln, 1940, AD, 
36, 42; Van Wezel v. Van Wezel’s Trustee, 1924, AD, 409, 417; Sumatie (Edms) Bpk v. Venter, 1990, 1, SA, 173 (T); 
Botes v. Toti Development Co (Pty) Ltd., 1978, (1), SA, 205 (T), 208, A; Kimberly Building Society v. Kimberly 
Borough, 1889, SC 1479; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR, en H. MOSTERT, Silberberg & Schoeman’s The law of property, 
Durban, LexisNexis, 2006, 147; D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the 
Witwatersrand, 1984, 57; D.V. COWEN, “The South African Sectional Titles Act in historical perspective: an 
analysis and evolution”, CILSA 1973, 31; F. DU BOIS, Wille’s principles of South African Law, 9 ed., Kaapstad, Juta, 
2007, 496; C. LEWIS, “Superficies solo cedit – sed quid est superficies?”, SALJ 1979, 96, 94; G.J. PIENAAR, Sectional 
Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 24; G. PIENAAR, “Die ruimtelike aspek van 
eiendomsreg op onroerende goed – die cuius est solum beginsel”, THRHR 1989, 52, 217; G.J. PIENAAR, “Drie-
dimensionale registratie van onroerend goed – ‘n lugkasteel?”, De Jure 1989, 258; G.J. PIENAAR, “Ontwikkeling in 
die Suid-Afrikaanse eiendomsbegrip in perspektief”, TSAR 1986, 295; J.C. SONNEKUS en J.L. NEELS, Sakereg 
Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 507; B. C. STOOP, “Roman law antecedents of the horizontal division of 
ownership”, Fundamina 1999, Vol. 5, 122; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 247; C.G. VAN 

DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 1-
7; C.G. VAN DER MERWE, “Suid-Afrikaanse deeleiendom en Belgiese Appartementseigendom”, THRHR 1994, 57, 1, 
3; A.J.  VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 66; A.J. VAN DER WALT en D.G. 
KLEYN, “Duplex dominium: the history and significance of the concept of divided ownership”, in D.P. VISSER (ed.), 
Essays on the history of law, Kaapstad, Juta, 1989, 249. 

228  Kimberly Building Society v. Kimberly Borough, 1889, SC 1479.  
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wordt geregistreerd (§§3 (1) (r) en 16 Deeds Registries Act 47 of 1937) en dat (2) enkel rechten 

ten aanzien van een grondperceel (met uitsluiting van rechten ten aanzien van een deel van dit 

perceel of (deel) van een gebouw in het kader van de Sectional Titles Act) het voorwerp van een 

registratie kunnen uitmaken (§63 (1) Deeds Registries Act 47 of 1937). Hieruit volgt dat het recht 

van een derde ten aanzien van een (deel van een) gebouw op andermans grond niet 

geregistreerd kan worden en bijgevolg geen zakelijk recht kan vormen.229 Horizontale 

eigendomssplitsingen, buiten het kader van de Sectional Titles Act, zijn naar Zuid-Afrikaans recht 

bijgevolg onmogelijk. 

 VOOROORDEEL TEN AANZIEN VAN GROND ALS NATREKKEND GOED – In de verhouding tussen de 58.

opstallen en de grond, maakt het grondeigendomsrecht in alle onderzochte rechtsstelsels het 

natrekkende bestanddeel uit.230 De eigendom van de grond is met andere woorden het 

centripetale element dat hetgeen in de grond wordt geïncorporeerd, naar zich toe trekt. 

                                                           

229  Om uit te maken of een (nieuw) recht ten aanzien van een grondperceel geregistreerd kan worden, wordt 
onderzocht of het desbetreffende recht een beperking uitmaakt op het grondeigendomsrecht. Men spreekt  
hierbij van de “substraction from the dominium” test. Zie hiervoor P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR, en H. MOSTERT, 
Silberberg & Schoeman’s The law of property, Durban, LexisNexis, 2006, 57.  

230  N.E. ALGRA, Inleiding tot het Nederlands privaatrecht, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989, 97; E.R.N. ARNTZ, Cours 
de droit civil français: comprenant l’explication des lois qui ont modifié la législation civile France et en Belgique , 
Parijs, Durand, 1879-80, 549, nr. 946; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de 
droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 235, nr. 331; J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, 
Bordeaux, 1929, 81; L.-L. GUERIN, Droit Romain: du droit de superficie, Parijs, Rousseau, 1893, 142; J.-G. CARDINAL, 
Le droit de superficie: modalité du droit de propriété: étude historique et critique du concept juridique et exposé de 
ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 35, nr. 4; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, 
Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 151, nr. 378; M.-C. FAYARD, Les impenses, 
Parijs, LGDJ, 1969, 124, nr. 111; D. GABORIEAU, “Le droit de superficie”, Jcl. Constr.–Urb. cote 05, 2002, fasc. 251-
30, nr. 14; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 636, nr. 687; J. HIJMA en 
M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 135, nr. 209; E. INGEVELD 
en A. HILBERT, La propriété des appartements et la copropriété, Tamines, Duculot-Ruolin, 1937, 33, nr. 24; F.L. 
ISTAS, “Propriété horizontale et accession”, in X. (ed.), En hommages à Victor Gothot, Luik, Faculté de Droit, 1962, 
404; F.L. ISTAS, “Réflexions sur le droit d’accession”, Rev. prat. not. b. 1967, 271; P. MALAURY en L. AYNES, Cours de 
droit civil. Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 126, nr. 442; P.A. MERLIN, Répertoire universel et raisonné de 
jurisprudence, Brussel, Tarlier, 1825, 110; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BANDENHORST, W. FREEDMAN, J.M. PIENAAR, en J. 
VAN WYK, The principles of the law of property in South Africa, Oxford University Press South Africa, Cape Town, 
2010, 165; Pand. b., “Accession”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 10, nr. 3; J.-E.-M. PORTALIS, Discours, rapports et 
travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 1844, 224; R.-J. POTHIER, Traité du droit du domaine de propriété, 
Parijs, Debure, 1772, 161, nr. 170; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 91, 
nr. 84; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, 
deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 9, nr. 13; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de 
verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 36, nr. 15; R. SAVATIER, Cours de droit civil, 
Parijs, Pichon, 1942, 453, nr. 841; J.C. SONNEKUS en J.L. NEELS, Sakereg Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 
300; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 
235, nr. 282; W.C.L. VAN DER GRINTEN, “Natrekking, vermenging en zaaksvorming”, WPNR 1961, 4701, 522; C.G. 
VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 51 en 245; C.G. VAN DER MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig 
van ons gemeenregtelike saak- en eiendomsbergip”, THRHR 1974, 116; A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding 
tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 113; L.P.W. VAN VLIET, “Accession of movables of land”, in E. COOKE (ed.), 
Modern Studies in Property Law, volume 1: Property 2000, Hart publishing, Oxford, 2001, 320; G.E. VAN MAANEN, “Is 
een gebouw bestanddeel van de grond?”, NTBR 2006, 32, 228, nr. 1; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en 
opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 4, nr. 4; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON 
en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 5: Zakelijke rechten, 
Deventer, Kluwer, 1981, 120; F. WERDEFROY, “Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van 
erfpacht, het recht van opstal en het verlof tot bouwen”, TPR 1983, 295, nr. 2; R. ZIMMERMAN, D. VISSER en K. REID, 
Mixed Legal systems in comparative perspective, Kaapstad, Juta, 2004, 679; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les 
biens, Parijs, PUF, 2008, 218, nr. 142; R. ZWITSER, “Accessie hier en in het buitenland”, WPNR 1996, 6210, 88.  



 

66 

In tegenstelling tot de opstal, wordt de grond geacht onverwoestbaar en bijgevolg permanent te 

zijn.231 De grond maakt daarenboven een natuurlijk en onontbeerlijk draagvlak uit voor 

gebouwen: wat de waarde van de gebouwen ten opzichte van de waarde van de grond ook weze, 

kan de grond bestaan zonder gebouwen, maar kunnen de gebouwen niet bestaan zonder 

grond.232  

Hieronder zal nog blijken dat het huidige kadastrale stelsel vertrekt vanuit het perspectief van 

de grond (zie infra, nr. 401). De reden om grondeigendom centraal te plaatsen, schuilt hierdoor 

eveneens in de werking van het publiciteitsstelsel ten aanzien van onroerende goederen.233   

 TERMINOLOGIE – Het begrip ‘grond’ slaat in het alledaagse taalgebruik op het 59.

‘grondoppervlak’, dit is ook de juridische betekenis van het woord.234  

Naar Nederlands recht onderscheidt men de term ‘grond’ van ‘erf’. Terwijl deze eerste term slaat 

op een stukje van het aardoppervlak dat in het horizontale vlak door grenzen geïndividualiseerd 

is235, duidt de term ‘erf’ op een stuk grond, met inbegrip van de daarmee één geheel vormende 

gebouwen en werken.236 Het begrip ‘erf’ wordt daarenboven onderscheiden van het begrip 

‘perceel’. In tegenstelling tot het civielrechtelijke begrip ‘erf’, heeft het begrip ‘perceel’ een 

administratiefrechtelijke betekenis en slaat het op een stuk grond dat aan de hand van een 

kadastrale aanduiding is geïndividualiseerd. Het voorwerp van deze begrippen valt bijgevolg 

niet noodzakelijk samen. Indien meerdere aan elkaar grenzende percelen aan eenzelfde 

grondeigenaar toebehoren, kan een erf bijvoorbeeld bestaan uit meerdere percelen.237 

Daarnaast kunnen de eigendomsgrenzen door verloop van tijd door verkrijgende verjaring 

wijzigen, waardoor deze nieuwe eigendomsgrens van een erf niet langer overeenkomt met de 

                                                                                                                                                                                     

Contra: G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, Groningen, Wolters, 1885-1890, 437. “[…] zoo zal niet de 
grond, waarop een huis gebouwd is, maar het huis, dat op diens grond staat, als hoofdzaak beschouwd moeten 
worden, en in den verkoop van het huis die van den grond mede begrepen zijn.” 

231  L.P.W. VAN VLIET, “Accession of movables to land in Dutch, English and South African law”, in J.M. SMITS en G. 
LUBBE (eds.), Remedies in Zuid-Afrika en Europa: bijdragen over privaatrecht en constitutioneel recht in Zuid-
Afrika, Nederland en België, Antwerpen, Intersentia, 2003, 161. 

232  C. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. V Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 369, nr. 346; H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 39, nr. 41; G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit 
privé, Nancy, LGDJ, 1969, 49, nr. 28; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain 
d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 17; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een 
verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 34, nr. 13; V. SAGAERT, 
“Verticale eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), 
Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3, nr. 4; F. 
WERDEFROY, “Bedenkingen bij oprichting van een gebouw door een blote eigenaar zonder instemming van de 
vruchtgebruiker”, T.Not. 1996, 108. 

233  Vgl. ook H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. 
MILO (eds.), Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, 97. 

234  A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 87, nr. 
196; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 322, nr. 245. 

235  H.D. PLOEGER, “Eigendom van onroerende zaken: over grond, grenzen, erven, percelen, en het kadaster”, De 
notarisklerk 2002, 79, 1418, 202. 

236  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 3 Eigendom van onroerende zaken, 1.2. Grond, 
erf en perceel, C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 

237  H.D. PLOEGER, “Eigendom van onroerende zaken: over grond, grenzen, erven, percelen, en het kadaster”, De 
notarisklerk 2002, 79, 1418, 204. 
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kadastrale grens van het perceel. Naar Belgisch recht worden deze begrippen meestal door 

elkaar gebruikt. 

A. De goederenrechtelijke dimensie van de natrekkingsregels als grondslag voor de 
verticale uitgestrektheid van grondeigendom 

 DE GOEDERENRECHTELIJKE DIMENSIE VAN DE NATREKKING VERVOLMAAKT HET 60.

GRONDEIGENDOMSRECHT – Artikel 552 BW is erop gericht het eigendomsrecht van de 

grondeigenaar te vervolmaken.238 Op grond van deze bepaling heeft het grondeigendomsrecht 

enerzijds eveneens betrekking op constructies die in deze grond werden geïncorporeerd, en 

strekt het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich anderzijds uit tot de ruimte boven en 

onder zijn perceel (zie infra, nr. 67). De goederenrechtelijke dimensie van de natrekkingsregels 

is hierdoor in belangrijke mate verwant met de uitgestrektheid van het eigendomsrecht.239 

“On comprend que la propriété serait imparfaite, si le propriétaire n’était libre de mettre à profit 
pour son usage toutes les parties extérieures et intérieures du sol ou du fonds qui leur appartient, et 

s’il n’était le maître de tout l’espace que son domaine renferme”.240  

Op grond van zijn eigendomsrecht ten aanzien van de ruimte boven zijn perceel, kan de 

grondeigenaar verhinderen dat een derde handelingen stelt die zijn gebruik van deze ruimte 

                                                           

238  P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 
1926, 33; J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 33; P. BROUILLARD, 
Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 1926, 17; M.-C. DE 

LAMBERTYE-AUTRAND, “Biens. – Classification tripartite des immeubles. – Immeubles par nature”, Jcl. Civ. 03, 2007, 
fasc. Unique, nr. 19; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de 
l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 562, nr. 642; W. DROSS, “Art. 551 à 553, Propriété - Acquisition de la propriété 
par union ou incorporation. - Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Civ. 04, 2010, 5, nr. 11; A. GARDAIR, De 
la propriété de l'air, Marseille, Barlatier, 1911, 20; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution 
à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 87, nr. 69; R. SAVATIER, “La propriété des volumes dans l’espace 
et la technique juridique des grands ensembles immobiliers”, D. chron. 1976, 103, nr. 1. 

239  H. ABERKANE, Essai d'une théorie générale de l'obligation propter rem en droit positif français, Parijs, LGDJ, 1957, 
211, nr. 150; C. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. V Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 368, nr. 346; F. COHET-
CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 18, nr. 125; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, Standaard, 1974, 1023, nr 692; P. DEWEERDT, “Het recht van 
natrekking in flatgebouwen”, T.Not. 1962, 1020, nr. 1; W. DROSS, “Art. 551 à 553, Propriété - Acquisition de la 
propriété par union ou incorporation. - Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Civ. 04, 2010,  3, nr. 3; G. 
GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 305, nr. 222; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, 
“L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 57; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, 
Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 147, nr. 128; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, 
“Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 1994-2000”, TPR 2001, 873, nr. 29; A. LEPAGE, “Propriété. – Acquisition 
de la propriété par union ou incorporation. – Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Not. 11, 2006, Fasc. 
90, nr. 10; A. LEPAGE, “Propriété. – Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières. – 
Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Not. 08, 2004, Fasc. 95, nr. 6; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des 
constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 123, nr. 45; V. 
MARCADE, Explication du Code civil contenant l’analyse critique des auteurs et de la jurisprudence et un traité 
résumé après le commentaire de chaque titre, Parijs, Cotillon, 1859, t. II, 406, nr. 422; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. 
PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 249, nr. 249;  RPDB, Brussel, Bruylant, 
1929-1967, t. VII/2, 1122, nr. 2; Ch. B. TOULLIER, Le droit civil français, suivant l’ordre du Code, ouvrage dans lequel 
on a taché de réunir la théorie a la pratique, Brussel, Société typographique belge, t. III, 1852, 66, nr. 147; F. VAN 

NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-
Scientia, 1990, 354, nr. 194; P. WALET en P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 28, nr. 
48. 

240  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 80, nr. 17.  
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zouden belemmeren. Hij kan eveneens de verwijdering vorderen van constructies die een 

inbreuk maken op zijn eigendomsrecht, tenzij er sprake is van rechtsmisbruik of verkrijgende 

verjaring, en dit onder voorbehoud van de toepassing van artikel 555 BW (zie infra, nr. 125).241 

In deze zin verleent artikel 37 van het Veldwetboek de grondeigenaar het onverjaarbare recht 
overhangende takken te verwijderen: “Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur 
hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te snijden. Vruchten die vanzelf op het eigendom van de 
nabuur vallen, behoren de nabuur toe. Degene op wiens erf wortels doorschieten, mag ze aldaar zelf 
weghakken. Het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden verjaart niet”.  

Het eigendomsrecht van de grondeigenaar blijft dus niet beperkt tot de effectieve 

ingebruikname van de ruimte en eindigt bijgevolg niet waar de opstallen op deze grond 

eindigen.242  

Deze opvatting maakt dat een aannemer op onrechtmatige wijze de ruimte boven andermans perceel 
inneemt wanneer een kraanbalk zich boven een naburig perceel bevindt. De eigenaar van dit perceel 

kan bijgevolg de verwijdering van de kraan vorderen.243  

 EVOLUTIE IN DE VERTICALE UITGESTREKTHEID VAN GRONDEIGENDOM – De invulling van de 61.

verticale uitgestrektheid van grondeigendom evolueerde doorheen de jaren. In wat volgt wordt 

uiteengezet hoe een abstracte invulling van het eigendomsrecht (zie infra, nr. 62) plaats ruimde 

voor een meer relatieve invulling (zie infra, nr. 64). Hieruit volgt dat artikel 552 BW het 

grondeigendomsrecht vervolmaakt, zonder dit recht ook letterlijk betrekking te laten hebben op 

al hetgeen zich op en onder de grond bevindt.244 

1. Abstracte invulling van de uitgestrektheid van het eigendomsrecht: analyse en 
weerlegging  

 EIGENDOMSRECHT REIKT VAN DE HEMEL TOT DE HEL – De klassieke opvatting hanteert een 62.

abstracte invulling van de verticale uitgestrektheid van grondeigendom. Volgens het adagium 

                                                           

241  Cass. fr. 15 juli 1901, D. 1902, I, 52; Bergen 3 mei 1988, Ann. Dr. Liège 1988, 402, noot R. VIGNERON, RNB 1988, 
480; C.A. Rouen 13 juni 1969, T. Aann. R. 1971, 30-31, noot A. DELVEAUX; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, 
Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 239, nr. 337; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, 
Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 181, nr. 169; A. COLIN, H. CAPITANT en J. DE LA 

MORANDIERE, Cours élémentaire de droit civil français, Parijs, D., t. II, 1959, 44, nr. 52; G. CORNU, Droit civil, 
introduction, les personnes, les biens, 12e éd., Parijs, Montchrestien, 2005, 570, nr. 1377; H., L., en J. MAZEAUD en F. 
CHABAS, Leçons de droit civil, Parijs, Montchrestien, 1994-1998, IV dln, 120, nr. 1358; V. SAGAERT, “Volume-
eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 32, nr. 
12; V.A. WEILL, F. TERRÉ en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 1985, 188, nr. 203. 

242  P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 
1926, 56; P.P. RENSON, “Le point sur l'accession immobilière et la mitoyenneté”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de 
jurisprudence en droit des biens, 163, nr . 14.  

243  Brussel 19 juni 1973, RGAR 1974, nr. 1.974; Rb. Brussel 11 februari 1975, RGAR 1975, 9453; G. DAENS, “Het 
aanwenden van torenkranen en art. 552 BW”, T. Aann. 1978, 91, nr. 1. 
In dezelfde zin Voorz. Kh. Bergen 6 juni 1980, TBH 1980, 521: “Attendu que, si les impératifs de l’équipement d’un 
chantier économiquement organisé nécessitent l’utilisation d’engin de levage de grande envergure, cette nécessité 
d’orde technique et économique ne peut être considérée comme susceptible de supprimer le droit que le propriétaire 
voisin puise dans l’article 552 du code civil de bénéficier de la liberté de l’espace avoisinant sa propriété”. 

244  G. GOUBEAUX, “Abstraction et réalisme dans la détermination de l’objet de la propriété immobilière (à propos du 
découpage de l’espace en volumes cessibles)”, in X. (ed.), Etudes dédiées à Alex Weill, Parijs, Dalloz-Litec, 1983, 
287, nr. 14. 
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Cuius est solum, eius est usque ad coelum et usque ad inferos strekt het eigendomsrecht van de 

grondeigenaar zich uit van ‘het hemelgewelf tot aan de hel’.245  

Deze opvatting gaat terug op de glossatoren, die de grondeigenaar als dominus coeli et inferorum 
beschouwden, waardoor het voorwerp van het eigendomsrecht een kegelvormige figuur was die 

rijkte van de hemel tot de hel.246 

Traditioneel werd ook artikel 552 BW zo geïnterpreteerd dat de grondeigenaar eveneens 

eigenaar is van de luchtkolom boven en onder de grond, zonder dat zijn eigendomsrecht in de 

hoogte en de diepte wordt beperkt.247 Verdedigers van deze opvatting baseerden zich op de 

tekst van artikel 552 BW, waarin geen melding wordt gemaakt van een hoogte- of dieptegrens 

van het grondeigendomsrecht.248 Deze abstracte benadering wordt in de Zuid-Afrikaanse 

rechtsleer nog steeds verdedigd.249 

 NUANCERING – De unanieme overlevering van het adagium Cuius est solum, eius est usque 63.

ad coelum et usque ad inferos en het (te) grote gewicht dat de glossatoren aan deze bepaling 

hechtten, hebben ertoe geleid dat het onbegrensde eigendomsrecht als een dogma gedurende 

lange tijd bleef bestaan.250 Desalniettemin moet de draagwijdte ervan worden gerelativeerd. De 

regel zou immers ten onrechte aan de Romeinen zijn toeschreven. Hoewel het Romeinse recht in 

bepaalde gevallen aan de grondeigenaar een actiemogelijkheid toekende om op te treden tegen 

inbreuken ten aanzien van de ruimte boven zijn perceel, werd nergens expliciet bepaald dat het 

grondeigendomsrecht zich onbeperkt in de hoogte en diepte uitstrekte.251  

                                                           

245  P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 
1926, 10; P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 77, nr. 43; R. 
VERSTEGEN, Beginselen van Romeins privaatrecht. 2: Zakenrecht, Leuven, Acco, 1992, 83. 

246  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 454, nr. 2291; G. CORNU, Droit civil, introduction, les personnes, les biens, 12e éd., Parijs, 
Montchrestien, 2005, 569, nr. 1375; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale 
eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 30, nr. 8. 

247  Cass. fr. 8 november 1911, D. 1912,1.484; P. CHAMBELLAND, Y. ROUSSEAU en A. HALOCHE, “La construction en 
volumes: Aspects juridique et technique”, AJDI 1981, 701; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, Standaard, 1974, 835, nr. 569; M. PLANIOL, G. RIPERT EN 

M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 250, nr. 251. 
248  B. VALEYRE en A. PONE, “Construction en volume”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 

2007, nr. 550.130. 
249  “die eienaar van ’n grondstuk eienaar van die lugruim bokant die grondstuk”, Trojan Exploration Co (Pty) Ltd and 

Another v. Rustenburg Platinum Mines Ltd and Others, 1996, 4, SA, 499; London and SA Exploration Company v. 
Rouliot, 1891, 8, SC, 74, 90; A.J.  VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 66. 

250  P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 
1926, 36 en 45; J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis D., 2010, 428, nr. 303; G.J. PIENAAR, 
“Legal aspects of private airspace development”, CILSA 1987, 95. 

251  P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 
1926, 183; G.J. PIENAAR, “Drie-dimensionale registratie van onroerend goed – ‘n lugkasteel?”, De Jure 1989, 261; 
R. VIGNERON, “Usque ad coelum”, RNB 1988, 480. 
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2. Relatieve invulling van de uitgestrektheid van het eigendomsrecht  

 INLEIDING: EIGENDOMSOPVATTING BIJ DE CODIFICATIE VAN HET BURGERLIJK WETBOEK – Het 64.

eigendomsrecht werd door de wetgever en rechtsleer in het begin van de 19de eeuw niet gezien 

als een onbeperkt recht dat aanleiding gaf tot een ongebreidelde vrijheid.252  

Bij de redactie van het Burgerlijk Wetboek werd dan ook gesteld dat “[…] L’exercice de ce droit est 
restreint à la vérité par les lois sur les servitudes. […] Il doit ce conformer aux lois et règlements 
relatifs aux mines et aux lois et règlements de police. La restriction du droit de propriété en ces 

divers cas est un effet nécessaire des obligations résultant du pacte social”.253 Specifiek  met het oog 
op de hoogte en diepte van het eigendomsrecht, luidde het als volgt : “Nous n’avons pourtant pas 
dissimulé que le droit du propriétaire, quelque étendu qu’il soit, comporte quelques limites que l’état 
de société rend indispensables”. De overheid heeft gedurende de Napoleontische periode bovendien 
onmiddellijk maatregelen getroffen waardoor de vrijheid van eigenaars werd beperkt (zie hiervoor 

infra, nr. 326).254 

 VERTICAAL UITGESTREKT GEBRUIKSRECHT IN PLAATS VAN EIGENDOMSRECHT – Naar Nederlands 65.

recht wordt geen eigendomsrecht toegekend aan de grondeigenaar ten aanzien van de ruimte 

boven zijn perceel.255 Terwijl artikel 5:20 NBW een eigendomsrecht toekent ten aanzien van de 

duurzaam met de grond verbonden constructies (zie supra, nr. 57), kent artikel 5:21 NBW 

immers slechts een gebruiksrecht toe ten aanzien van de ruimte boven deze grond.256 Er wordt 

dus geen zakelijk recht, maar enkel een bevoegdheid op de ruimte boven de grond toegekend. 

De Nederlandse wetgever was van oordeel dat ieder recht zijn praktische betekenis verliest op 

een hoogte waarop de mens geen macht kan doen gelden.257 

Ook in andere rechtsstelsel wordt soms geoordeeld dat het onlichamelijke karakter van deze ruimte 

zou beletten dat een persoon eigendomsaanspraken kan laten gelden ten aanzien van deze ruimte.258 
Naar Nederlands recht wordt in dezelfde zin geoordeeld dat de verticale luchtkolom bijgevolg geen 

                                                           

252  J. BART, “Le Code civil des Français: continuité et renouveau?”, in D. HEIRBAUT en G. MARTYN (eds.), Napoleons 
nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, Kluwer, 2005, 48; R. DERINE, Grenzen van 
het eigendomsrecht in de negentiende eeuw: bijdrage tot de geschiedenis van het moderne privaatrecht, 
Antwerpen, De Sikkel, 1955, 74. 
Reeds bij de redactie van de Code civil werd rekening gehouden met beperkingen op het eigendomsrecht 
omwille van sociale overwegingen. Zie hiervoor J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou 
Commentaire et complément des codes français, t. IV, Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 76, 
nr. 3; J.-E.-M. PORTALIS, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 1844, 222. 

253  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 88, nr. 11. 

254  R. DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht in de negentiende eeuw: bijdrage tot de geschiedenis van het moderne 
privaatrecht, Antwerpen, De Sikkel, 1955, 136. 

255  Naar oud Nederlands recht werd geen onderscheid gemaakt tussen dit eigendomsrecht en gebruiksrecht, 
waardoor het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich – net zoals in het Belgische en Franse recht – uitstrekte 
tot de ruimte boven zijn perceel (art. 626, lid 1 NBW). 

256  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 108; H.D. PLOEGER, 
Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 88, nr. 79; H.D. PLOEGER, “Grond en grenzen; erven 
en percelen”, in J. DE JONG, H. PLOEGER, A.A. VAN VELTEN (ed.) Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?, 
preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2003, 71; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. 
HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 386, nr. 536. 

257  C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 5: 
Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 126. 

258  A. GARDAIR, De la propriété de l'air, Marseille, Barlatier, 1911, 45 en 58. 
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zaak uitmaakt in de zin van artikel 3:3 NBW.259 Deze beperking is vanzelfsprekend niet van 

toepassing op de ondergrond.260  

Ook in andere onderzochte rechtsstelsels, zoals in Frankrijk, gaan eveneens stemmen op om de 
grondeigenaar geen eigendomsrecht, maar een gebruiksrecht toe te kennen ten aanzien van de 
ruimte boven de grond. De redenering is universeel: aangezien de lucht een voor allen gemeen goed 
is (res communis), zou deze niet vatbaar zijn voor private toe-eigening.261 Pas wanneer de 
grondeigenaar de ruimte boven zijn grond exploiteert door er constructies op aan te brengen, zou hij 

hierover een exclusief eigendomsrecht verkrijgen.262 

Deze argumentatie kan echter niet worden getransponeerd naar Belgisch recht, vandaag de dag 
wordt algemeen erkend dat een eigendomsrecht betrekking kan hebben op een onlichamelijk goed, 
ook op een eigendomsvolume (zie hiervoor uitgebreider infra, nr. 384). 

Door op grond van dit gebruiksrecht constructies op te richten, wordt het gebruiksrecht van de 

grondeigenaar op de ruimte boven zijn perceel getransformeerd naar een eigendomsrecht op de 

gerealiseerde constructies.  

Op grond van artikel 5:21 NBW, lid 1, is het gebruiksrecht van de grondeigenaar in beginsel 

exclusief. Lid 2 van deze bepaling beperkt echter dit exclusief karakter door derden het recht te 

verlenen gebruik te maken van de beschikbare ruimte, wanneer de grondeigenaar geen belang 

heeft om zich tegen dit gebruik te verzetten.263 Op grond van deze bepaling kan aan derden een 

wettelijk gebruiksrecht worden verleend.264 Niet iedereen is het er echter over eens dat artikel 

5:21 NBW, lid 2 een gebruiksrecht toekent aan een derde. Lid 2 zou een potentiële inbreuk op 

het recht van de grondeigenaar beslechten en hierdoor enkel een verbodsrecht uitmaken.265 

Op grond van deze bepaling werd de vordering van een grondeigenaar om een verbod op te leggen 
om mountainbiketochten te organiseren in een steengroeve die zich gedeeltelijk onder zijn perceel 
bevond, afgewezen. De grondeigenaar werd door deze mountainbiketochten immers niet gehinderd 

                                                           

259  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 390, nr. 541. 

260  A. GARDAIR, De la propriété de l'air, Marseille, Barlatier, 1911, 85; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  
principaux, Parijs, Economica, 2004, 332, nr. 589; V.A. WEILL, F. TERRE en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 
1985, 191, nr. 205. 

261  C.E. 8 maart 1993, nr. 102027, JCP 94, éd. G, II, 45, 451, met noot M. LASCOMBE en X. VANDENDRIESSCHE; P. 
BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 1926, 
111; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, 
Antwerpen, Standaard, 1974, 834, nr. 569; C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, 
Parijs, Litec, 1995, 10; A. GARDAIR, De la propriété de l'air, Marseille, Barlatier, 1911, 32; H.D. PLOEGER, Horizontale 
splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 88, nr. 79; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, 
D., 1995, 156, nr. 100; G. PIENAAR, “Die ruimtelike aspek van eiendomsreg op onroerende goed – die cuius est 
solum beginsel”, THRHR 1989, 52, 225; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, 
Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 426, nr. 541; V.A. WEILL, F. TERRÉ 
en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 1985, 188, nr. 203. 

262  “La propriété du dessus n’est donc, dans le Code civil, que le monopole d’exploitation foncière qui permet d’édifier 
soit des constructions, soit des plantations” J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre constitutif d’un droit de 
superficie, thèse Tours, 1981, 350. 

263  Dit belang moet verbonden zijn aan de eigendom van het erf. H.D. PLOEGER, “Tot de poorten van de hel”, in X. 
(ed.), Van Beheering: Goederenrechtelijke beschouwingen, Deventer, Gouda Quint, 1998, 137. 

264  F.E.V.M. VAN DER WOUDE, “Een juridische dieptegrens in verband met het eigendomsrecht van de rond?”, BR 1996, 
558. 

265  H.D. PLOEGER, “Tot de poorten van de hel”, in X. (ed.), Van Beheering: Goederenrechtelijke beschouwingen, 
Deventer, Gouda Quint, 1998, 137; H.D. PLOEGER en J.J.M. STOLKER, “De ondertunneling van de HSL Boortunnels en 
de rechten van de grondeigenaren”, WPNR 1997, 6286, 657. 



 

72 

in de uitoefening van zijn eigendomsrecht en had er bijgevolg geen belang bij deze tochten te 

verbieden.266  

Ten gevolge van deze bepaling is de Belemmeringenwet Privaatrecht267 niet van toepassing wanneer 
het gebruik van de ondergrond zo diep plaatsvindt dat de grondeigenaar geen belang heeft zich 
hiertegen te verzetten. Op grond van deze wet moet de grondeigenaar bepaalde openbare werken 
gedogen indien (1) zijn belangen geen onteigening vorderen en (2) niet meer belemmering wordt 
veroorzaakt dan hetgeen redelijkerwijs noodzakelijk is voor de aanleg en het behoud van de werken. 

 WETTELIJKE BEPERKING VAN DE VERTICALE UITGESTREKTHEID VAN HET EIGENDOMSRECHT? – 66.

Andere auteurs gaan nog een stap verder en oordelen dat de grondeigenaar evenmin een 

gebruiksrecht verkrijgt ten aanzien van de ruimte boven zijn grond, maar dat zijn 

grondeigendomsrecht hem enkel het recht verleent om een bouwvergunning aan te vragen. Zo 

verdedigt PERINET-MARQUET in haar opgemerkte thesis dat het recht om te bouwen geen 

attribuut van het eigendomsrecht is, maar een prerogatief uitmaakt dat door de bevoegde 

overheid moet worden verleend.268 Het eigendomsrecht van de grondeigenaar zou wettelijk tot 

een bepaalde hoogte beperkt moeten worden (espace privé).269 Indien de eigenaar gebruik wil 

maken van de ruimte boven dit niveau (espace public), zou hij hiervoor toelating moeten 

bekomen van de overheid (concession d’espace public) en de overheid hiervoor moeten 

vergoeden.270 

Het eigendomsrecht ten aanzien van deze ruimte is binnen deze opvatting in het algemeen belang 
gemeenschappelijk, tenzij de overheid hier anders over oordeelt door een eigendomsrecht toe te 

kennen aan de grondeigenaar.271 Een automatische individuele toe-eigening door een grondeigenaar 
van de ruimte boven en onder een perceel zou niet langer houdbaar zijn.  

Deze opvatting wordt voornamelijk verdedigd door Frans auteurs, dewelke hiervoor gedeeltelijk 

kunnen steunen op een wettelijke grondslag (zie eveneens infra, nr. 398): naar Frans recht werd 

het eigendomsrecht van de grondeigenaar expliciet begrensd tot het ‘plafond légale de densité’ 

(P.L.D.)272, waardoor de ruimte boven deze grens een openbaar domeingoed uitmaakt.273 De 

grondeigenaar kan deze ruimte enkel gebruiken mits voorafgaande toestemming van de 

bevoegde overheid en tegen betaling van een vergoeding.274 Aangezien in Frankrijk de ‘cadres du 

coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) en ‘plans d’occupation des sols (P.O.S.) een gelijkaardig 

                                                           

266  Hof ’s-Hertogenbosch 26 mei 1997, BR 1998, 544. 
267  Wet van 13 mei 1927 tot opheffing van privaatrechtelijke belemmeringen, Stb. 1927, 159. 
268  H. PERINET-MARQUET, Le droit de construire, thèse, Poitiers, 1979, 312 e.v. 
269  De uitgestrektheid van deze private ruimte zou worden begrensd aan de hand van de toekenning van 

beschikbare bouwvolumes. In Frankrijk zou dit naar analogie van de coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) 
kunnen gebeuren. Deze oplossing zou te verkiezen zijn boven het opleggen van een uniforme hoogtegrens. J.P. 
GILLI, Redéfinir le droit de propriété, Parijs, Centre de recherche urbanisme, 1975, 102. 

270  J.P. GILLI, Redéfinir le droit de propriété, Parijs, Centre de recherche urbanisme, 1975, 98; V.G. MARTIN, Aspects 
juridiques de l’urbanisme vertical, mémoire pour les D.E.S. de droit public, Rennes, 1973, 116. 

271  R. SAVATIER, “Communication sur la propriété de l’espace”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence sur le 
régime juridique de la propriété, Travaux de l’Association H. Capitant, Luik, 1966, 390. 

272  Loi nr. 75-1328 du 31 décembre 1975, JORF 3 januari 1976, 132. 
273  A. DE LAUBADERE, “Réflexions d’un publiciste sur la propriété du dessus. À propos du plafond légale de densité”, in 

X. (ed.), Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse, 1978, 767. 
274  Artikel 112-2 L Code de L’urbanisme luidt “L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal 

est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du 
terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. 
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de 
construire l'obligation d'effectuer ce versement. […]” 
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doel nastreven, verkregen lokale overheden de mogelijkheid om af te zien van de toepassing van 

de P.L.D., een mogelijkheid waar veelvuldig gebruik van is gemaakt.275 Desalniettemin behouden 

lokale overheden de mogelijkheid om het bebouwbare volume te beperken in de Plan Locaux 

d’urbanisme (art. L. 123-1, 13° C. Urb).276 

 RELATIEVE INVULLING VAN DE VERTICALE UITGESTREKTHEID VAN HET EIGENDOMSRECHT – De 67.

meerderheid van de rechtspraak en rechtsleer oordeelt echter op correcte wijze dat er wel 

degelijk sprake is van een eigendomsrecht op de ruimte boven en onder het grondoppervlak.277 

Dit eigendomsrecht moet volgens een moderne zienswijze echter op relatieve in plaats van 

abstracte wijze ingevuld worden. Uit het feit dat het eigendomsrecht van de grondeigenaar niet 

expliciet werd beperkt in het Burgerlijk Wetboek, kan niet worden afgeleid het voorwerp van de 

grondeigendom verticaal onbegrensd is.278 

De mogelijkheden om gebruik te maken van de ruimte boven en onder de grond zijn sterk 

toegenomen sinds de codificatie van de Code civil, waardoor de opvatting dat de grondeigendom 

zich uitstrekt van het hemelgewelf tot aan het middelpunt van de aarde niet langer verzoenbaar 

is met de technische en sociale realiteit.279  

De relativering van de verticale uitgestrektheid van het eigendomsrecht leidt ertoe dat, in de 

meerderheidsopvatting, de functie van grondeigendom de verticale uitgestrektheid ervan 

bepaalt.280 Hieruit volgt dat het eigendomsrecht van de grondeigenaar eindigt, waar zijn belang 

                                                           

275  J.P. MARTY, La dissociation juridique des l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 
224, nr. 218; H., L., en J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, Parijs, Montchrestien, 1994-1998, IV dln, 123, 
nr. 1361. 

276  J.-P. MAS en L. CALMELS, “La division contrôlée du foncier”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 
103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 216, nr. 
1312. 

277  Rocher v. Registrar of Deeds, 1911, TPD, 311, 315; London and SA Exploration Company v. Rouliot, 1891, 8, SC, 74, 
90; De Villiers v. O’Sillivan, 1883, SC, 351, 256; Rb. Charleroi 14 februari 1902, Pas. 1902, III, 182; Vred. Brussel 
30 oktober 1972, T. Vred. 1973, 54; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN 
(ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 182, nr. 170; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, 
Economica, 2004, 330, nr. 586; N. VERHEYDEN-JEANMART en P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques 
du troisième millénaire. La propriété des volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit 
privé européen, Brussel, Bruylant, 2005, 342. 

278  P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 
1926, 16, 48 en 106. 

279  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2010, 203, nr. 
168; P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 
1926, 57; P. DEWEERDT, “Het recht van natrekking in flatgebouwen”, T.Not. 1962, 102, nr. 1; A. LEPAGE, “Propriété . 
– Acquisition de la propriété par union ou incorporation. – Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Not. 11, 
2006, Fasc. 90, nr. 30; V.G. MARTIN, Aspects juridiques de l’urbanisme vertical, mémoire pour les D.E.S. de droit 
public, Rennes, 1973, 109; H., L., en J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, Parijs, Montchrestien, 1994-
1998, IV dln, 120, nr. 1357; P.P. RENSON, “Les limites verticales de la propriété immobilière et l’accession”, TBBR 
2006, 328; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van 
onroerende eigendom”, TPR 2009, 26, nr. 14; R. SAVATIER, “Communication sur la propriété de l’espace”, in X. 
(ed.), La croissance des villes et son influence sur le régime juridique de la propriété, Travaux de l’Association H. 
Capitant, Luik, 1966, 386. 

280  V. SAGAERT, “Actuele ontwikkelingen vastgoedrecht”, Themis 2008-06, afl. 52, 25; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. 
Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 30, nr. 9; V. 
STAELENS, “Verticale eigendomsinneming: erfdienstbaarheid of onteigening - de luchtvaart(routes)”, in J. GHYSELS, 
V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, 
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voor de exploitatie van het perceel ophoudt.281 Met andere woorden: de “kegel” als voorwerp 

van het eigendomsrecht wordt hierdoor boven- en onderaan afgestompt. 

De grondeigendom strekt zich hierdoor slechts uit tot de ruimte die nodig is in het kader van een 

normale uitoefening van dit eigendomsrecht.282 De grondeigendom omvat met andere woorden 

enkel de ruimte die nuttig is voor de exploitatie van het perceel volgens de gebruikelijke 

technieken en die nodig is om vrij te kunnen beschikken over het erf.283 

De vraag rijst tot op welke hoogte de grondeigenaar “belang” heeft bij de exploitatie van zijn 

perceel. Het eigendomsrecht wordt immers niet op abstracte wijze begrensd aan de hand van 

een cijfermatige dieptegrens.284 Het beschermenswaardig belang dient steeds in concreto te 

worden beoordeeld.285  

                                                                                                                                                                                     

Antwerpen, Intersentia, 2008, 200, nr. 40; G. VAN WALLE en H. ELIAERTS, “De verkoop van de ondergrond en 
andere wijzen van tegeldemaking”, TVV 2011, afl. 1, 32, nr. 4. 
In de rechtsleer wordt gepleit om ook de uitgestrektheid van beperkt zakelijke rechten op een relatieve wijze in 
te vullen. Zie voor de uitgestrektheid in de derde dimensie van erfdienstbaarheden: V. SAGAERT, “Over de hoogte 
van erfdienstbaarheden”, RW 2012-13, 1473-1475, noot onder Rb. Tongeren 14 november 2011; V. SAGAERT en 
A. APERS, “Kroniek privaat vastgoedrecht (2010-2013)”, Themis Vastgoedrecht, Brugge, die Keure, 2014, 15. 
Contra: Rb. Tongeren (3e k.) 14 november 2011, RW 2012-13, afl. 37, 1470. 

281  P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, Destout Ainé et Cie, 1926, 
134; H.D. PLOEGER en J.J.M. STOLKER, “De ondertunneling van de HSL Boortunnels en de rechten van de 
grondeigenaren”, WPNR 1997, 6286, 659. 
Ook naar Nederlands recht wordt een belang in hoofde van de grondeigenaar vereist. Dit belang verleent hem 
enkel een gebruiksrecht in plaats van een eigendomsrecht. Zie hiervoor W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. 
VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 
427, nr. 542.   

282  A. COLIN, H. CAPITANT en J. DE LA MORANDIERE, Cours élémentaire de droit civil français, Parijs, D., t. II, 1959, 44, nr. 
52; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, “Biens. – Classification tripartite des immeubles. – Immeubles par nature”, Jcl. 
Civ. 03, 2007, fasc. Unique, nr. 27; A. DE LAUBADERE, “Réflexions d’un publiciste sur la propriété du dessus. À 
propos du plafond légale de densité”, in X. (ed.), Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse, 1978, 768; G. MARTY 
en P. RAYNAUD, Droit civil, Les biens, Parijs, Sirey, 1980, 150, nr. 100; M.-L. MATHIEU, Droit civil: les biens, Parijs, 
Dalloz, 2010, 84, nr. 224; M. PAQUES, “Présentation, champ d’application, nature et composition du domaine”, in 
M. PAQUES (red.), Domaine public, domaine privé, biens des pouvoirs publics, Brussel, Larcier, 2008, 98, nr. 43; V. 
SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 114e 
werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 4, nr. 7; V. VAN DEN HASELKAMP-HANSENNE, 
“L'étendue de la propriété immobilière”, in X. (ed.), Guide de droit immobilier, Brussel, Kluwer, I.5.1 – 1; N. 
VERHEYDEN-JEANMART en P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques du troisième millénaire. La 
propriété des volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit privé européen, Brussel, 
Bruylant, 2005, 343; H. F. A. VÖLLMAR, Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1964, 154, nr. 124. 

283  P. BROUILLARD, Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, Bordeaux, A. Destout Ainé et Cie, 
1926, 32; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Librairie du recueil Sirev, 1932, 744, nr. 1435; A. 
KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 148, nr. 
128; M. PROUDHON, Traité du domaine de la propriété ou de la distinction des biens considérés principalement par 
rapport au domaine privé, Brussel, Wahlen, 1841, 261, nr. 689. 

284  H.D. PLOEGER, “Tot de poorten van de hel”, in X. (ed.), Van Beheering: Goederenrechtelijke beschouwingen, 
Deventer, Gouda Quint, 1998, 146; H.D. PLOEGER en J.J.M. STOLKER, “De ondertunneling van de HSL Boortunnels en 
de rechten van de grondeigenaren”, WPNR 1997, 6286, 657; F.E.V.M. VAN DER WOUDE, “Een juridische dieptegrens 
in verband met het eigendomsrecht van de rond?”, BR 1996, 560. 
In het verleden werden meermaals abstracte hoogtegrenzen, zoals ‘de hoogte van de Eifeltoren’ of ‘twee maal de 
hoogte van het hoogste gebouw uit de stad’, voorgesteld. A. DE LAUBADERE, “Réflexions d’un publiciste sur la 
propriété du dessus. À propos du plafond légale de densité”, in X. (ed.), Mélanges dédiés à Gabriel Marty, 
Toulouse, 1978, 768. 

285  Het antwoord op de vraag of de grondeigenaar belang heeft zich tegen het gebruik van een derde te verzetten 
kan wijzigen door verloop van tijd en is o.a. afhankelijk van zijn technische, juridische en financiële 
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Met betrekking tot grondwater wordt bijvoorbeeld geoordeeld dat het grondeigendomsrecht zich 
uitstrekt tot het water dat zich op een perceel of in de bovenlagen bevindt en dat hierbij wordt 

‘vastgehouden’ door de aarde of wordt opgezogen door planten.286 Ten aanzien van dieper liggend 
water, dat zelfs niet aan de hand van moderne technieken kan worden opgepompt, kan de 
grondeigenaar echter geen eigendomsrecht meer laten gelden. 

Het belang wordt overigens beoordeeld in functie van de hoedanigheid als grondeigenaar.287 Het 

belang van de grondeigenaar ligt daarenboven niet voor de toekomst vast. Het feit dat de 

grondeigenaar op een bepaald moment geen belang heeft om een derde te weren, belet niet dat 

hij dit belang in de toekomst wel verkrijgt.288 Het belang dient overigens geen 

vermogensrechtelijk belang te zijn, een belang van zuiver esthetische aard kan volstaan.289  

De evolutie naar een meer relatieve invulling van de uitgestrektheid van het eigendomsrecht is 

in verschillende rechtsstelsels waar te nemen.290 Zo wordt in het Nederlandse (art. 5:21 

N.B.W291), Duitse (§ 905 B.G.B.) en Zwitserse recht (art. 667 Z.G.B.) de grondeigendom wettelijk 

begrensd.292 

Terwijl in het Zwitserse recht de grondeigenaar het bewijs van een nut moet leveren, rust de 
bewijslast in het Belgische, Nederlandse en Duitse recht op de persoon die gebruik wil maken van de 

ruimte boven of onder het perceel van een andere persoon.293 

3. Verticale uitgestrektheid van het openbaar domeinstatuut 

 PROBLEEMSTELLING – In de rechtsleer bestaat onenigheid over de vraag of de hierboven 68.

uiteengezette relatieve invulling van de uitgestrektheid van het eigendomsrecht eveneens geldt 

ten aanzien van het openbaar domeinstatuut. In hetgeen volgt worden de uiteenlopende 

opvattingen geanalyseerd en wordt een antwoord gegeven op deze vraag (zie infra, nr. 73). 

                                                                                                                                                                                     

mogelijkheden. H.D. PLOEGER en J.J.M. STOLKER, “De ondertunneling van de HSL Boortunnels en de rechten van de 
grondeigenaren”, WPNR 1997, 6286, 658. 

286  J. GOEDERTIER, ‘‘Het regiem der ondergrondse waters’’, RW 1953-54, 1659; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. 
Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 341, nr. 607. 

287  Dat deze eigenaar in andere hoofde, zoals bijvoorbeeld in de hoedanigheid van bestuurder van een 
vennootschap, er belang bij heeft een derde het gebruik van de ruimte te ontzeggen, is niet relevant in de 
beoordeling van de functionele uitgestrektheid van zijn eigendomsrecht. Zie hiervoor Groene serie, Zakelijke 
rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 3 Eigendom van onroerende zaken, 3. Bevoegdheid tot gebruik van 
anderen dan de grondeigenaar, 3.2. Belang, C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 

288  H.D. PLOEGER, “Grensoverschrijdend bouwen en het exclusieve gebruiksrecht op de luchtkolom”, JBN 1999, nr. 32. 
289  J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER, en W.L. VALK, (eds.), Burgerlijk Wetboek: tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 

2007, 2214. 
290  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 835, nr. 569. 
291  Artikel 5:21 N.BW luidt “De bevoegdheid van de eigenaar van de grond om deze te gebruiken, omvat de 

bevoegdheid tot gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte. Het gebruik van de ruimte boven en onder 
de oppervlakte is aan anderen toegestaan, indien dit zo hoog boven of zo diep onder de oppervlakte plaats vindt, 
dat de eigenaar geen belang heeft zich daartegen te verzetten. De vorige leden zijn niet van toepassing op de 
bevoegdheid tot vliegen.” 

292  J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 135, nr. 209; 
J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER, en W.L. VALK, (eds.), Burgerlijk Wetboek: tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 
2007, 2114; H.D. PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en 
beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2005, 34; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE 

JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 426, nr. 541. 
293  Bergen 3 mei 1988, Ann. Dr. Liège 1988, 402, noot R. VIGNERON, RNB 1988, 480. 
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 OPENBAAR DOMEIN – Zoals bekend, behoort een goed volgens het Belgische Hof van 69.

Cassatie tot het openbaar domein wanneer “het, hetzij door een uitdrukkelijke hetzij door een 

impliciete beslissing van de overheid wordt bestemd tot het gebruik van allen, zonder onderscheid 

van de persoon”.294 

 VERWIJZING – Het bijzondere statuut van het openbaar domein maakt dat de 70.

gemeenrechtelijke natrekkingsregels niet (onverkort) van toepassing worden geacht ten 

aanzien van goederen die deel uitmaken van het openbaar domein. In Deel II van dit proefschrift 

(zie infra, nr. 335) gaan we nader in op deze publiekrechtelijke uitsluiting van de 

natrekkingsregels.  

Ook met betrekking tot het recht van opstal wordt afgeweken van de gemeenrechtelijke 

beginselen. Zie hiervoor infra, nr. 254.  

Het specifieke statuut van het openbaar domein maakt dat de vraag naar de uitgestrektheid van 

het openbaar domein afzonderlijk beantwoord moet worden. Maar het antwoord op deze vraag 

heeft een rechtstreekse weerslag op de toepassing van de natrekkingsregels op het openbaar 

domein. 

 RELATIEVE INVULLING VAN DE VERTICALE UITGESTREKTHEID VAN HET OPENBAAR DOMEIN – 71.

Volgens een eerste strekking strekt het openbare domeinstatuut zich – net zoals bij private 

grondeigendom – uit tot een relatief ingevulde hoogte en diepte.295 Volgens deze opvatting is de 

uitgestrektheid van het openbaar domein een feitenkwestie die steeds in concreto beantwoord 

moet worden, rekening houdend met het belang dat het overheidsorgaan kan laten gelden ten 

aanzien van deze ruimte.296  

Aangezien artikel 552 BW binnen deze zienswijze onverkort toegepast wordt ten aanzien van 

goederen die deel uitmaken van het openbaar domein, treedt de natrekking eveneens in ten 

gunste van het openbaar domein, waardoor alle constructies die geïncorporeerd worden in het 

openbaar domein er deel van uitmaken.297 Deze zienswijze zou een versnippering van het 

openbaar domein voorkomen.  

In deze zin werd in de Franse rechtspraak een onroerend goed, waarvan delen zijn bezwaard met 
openbare domanialteit, in zijn geheel aan dit statuut onderworpen op grond van de overweging dat 
“l’ensembles immobilier complexe forme un tout homogène dont chaque élément constitutief va suivre le 

régime même si, individuallement, il ne répond pas à la notion de domanialité publique”.298 

                                                           

294  Cass. 18 mei 2007, RW 2007-08, 736, noot V. SAGAERT, NjW 2007, 652, noot W. RASSCHAERT, RNB 2007, 631, noot 
D. LAGASSE, CDPK 2008, afl. 1, 219, noot DE STAERCKE, RNB 2007, afl. 3013, 613, noot LAGASSE, T. Gem. 2008, afl. 1, 
71, noot BOEL, TBO 2008, afl. 1, 9, noot VAN HEUVEN, T.Not. 2009, 32. In dezelfde zin: Cass. 20 april 1978, Arr. Cas. 
1978, 1191. Zie eveneens : S. VAN GARSSE, De concessie in het raam van de publiekprivate samenwerking. Een 
analyse van het openbaar en het privaat domein, van de domeinconcessies, de concessies van openbare werken, de 
concessies van hun diensten en hun aanbesteding, Brugge, die Keure, 2007, 745 p. 

295  C.E. 17 december 1971, Véricel, Rec. Leb. 782 (“[…] Compte tenu de leur profondeur et de leur destination, des 
éléments ou des accessoires de ces voies et n’ont donc pas été incorporés dans le domaine public de la ville de Lyon 
[…]”); Y. GAUDEMET, “Division en volumes. Droit administratif”, Jcl. Constr.–Urb. cote 08, 2000, fas. 107-50, nr. 35. 

296  P. ALLINNE, “Domanialité publique et ouvrages complexes”, AJDA 1977, 533. 
297  Cass. 9 maart 1950, Arr.Cass. 1950, 457; J.-P. BERTREL, “Les ensembles immobiliers complexes”, Droit et 

Patrimoine, nov. 1994, 51. 
298  C.E. 13 juli 1961, AJDA 1961, 469. 
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 RESTRICTIEVE INVULLING VAN DE VERTICALE UITGESTREKTHEID VAN HET OPENBAAR DOMEIN – De 72.

vraag rijst of deze extensieve opvatting houdbaar is. Door het openbaar domein te beperken tot 

goederen die daadwerkelijk voor het openbaar gebruik bestemd zijn, eerbiedigt men het 

uitzonderingsstatuut van de kwalificatie als openbaar domein.299  

In het Franse recht bestaat een gelijkaardige discussie omtrent de uitgestrektheid van het 

openbaar domein (‘domanialité publique globale’ versus ‘domanialité publique fragmenté’).300 

Het Franse Conseil d’État lijkt deze tweede strekking te verdedigen en hanteert sinds 1946 een 

bijkomend criterium om uit te maken of een bepaald goed al dan niet deel uitmaakt van het 

openbaar domein: slechts wanneer een goed een onmisbaar en onafscheidelijk accessorium 

uitmaakt van het openbaar domein, strekt het openbaar domeinstatuut zich uit tot dit goed. 

Enkel dat deel van het onroerend goed dat “bestemd is tot het gebruik van allen”, zou openbaar 

domein zijn.301 

Een brug die wordt gebouwd over een rivier die deel uitmaakt van het openbaar domein, maakt 

hierdoor in deze opvatting niet automatisch eveneens deel uit van het openbaar domein.302  

Artikel 552 C.c. verkrijgt hierdoor een restrictievere draagwijdte.303 Enkel constructies die door 

een bijkomstig en functioneel verband met dit openbaar domein zijn verbonden, zijn eveneens 

onderdeel van dit openbaar domein.304 Goederen die daarentegen geen enkel nut vertonen voor 

dit openbaar domein, maken hier geen deel van uit. Men onderscheidt hierdoor de algemene 

natrekkingsregels van de “théorie administrative de l’accession”.305 Door enkel ‘dépendances 

domaniales’ deel te laten uitmaken van het openbaar domein, wordt de uitgestrektheid van het 

openbaar domein beperkt.306 

 CONCLUSIE – RELATIEVE INVULLING VAN DE DOMANIALITEIT EN RESTRICTIEVE INVULLING VAN DE 73.

VERTICALE UITGESTREKTHEID VAN HET OPENBAAR DOMEIN – In de discussie omtrent de toepassing van 

de natrekkingsregels op het openbaar domein is het belangrijk een onderscheid te maken tussen 

de verticale uitgestrektheid van het eigendomsrecht enerzijds en het openbaar domein 

anderzijds.307  

                                                           

299  Brussel 13 januari 1961, Pas. 1962, II, 31; L. RAPP, “Le code général de la propriété des personnes publiques ”, 
RFDA 2006, nr. 44 en 68. 

300  J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 
202, nr. 193. 

301  P. ALLINNE, “Domanialité publique et ouvrages complexes”, AJDA 1977, 533. 
302  C.E. 27 mei 1964, JCP G 1964, II, 13936. 
303  P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence de a domanialité publique: un obstacle au financement privé des 

équipements collectifs ?”, JT 1991, 442, nr. 6. 
304  M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, RDI 1993, 313; P. ALLINNE, 

“Domanialité publique et ouvrages complexes”, AJDA 1977, 524; U. CHARLES, “Accessoire et domaine public en 
droit administratif français”, in X. (ed.) Mélanges en l'honneur du professeur Michel Stassinopoulos, Parijs, LGDJ 
1974, 188, nr. 1; V. J. DUFAU, Le domaine public, t. I, Parijs, Moniteur, 1990, 81, nr. 108. 

305  A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la 
santé, 2005, 55, nr. 124. 

306  Cass. fr. 3 juli 2013, nr. 12-20.237; M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, 
RDI 1993, 313; A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: confrontation et perspectives, Lille, Université du 
droit et de la santé, 2005, 53, nr. 118. 

307  L. RAPP, “Le code général de la propriété des personnes publiques ”, RFDA 2006, nr. 44. 



 

78 

Het eigendomsrecht van de overheid strekt zich eveneens uit tot een hoogte en diepte die nodig 

is voor een normale uitoefening van dit eigendomsrecht. Het eigendomsrecht wordt dus – zoals 

ieder eigendomsrecht – op relatieve wijze ingevuld (zie supra, nr. 67). Rechtsvergelijkend 

onderzoek ondersteunt deze opvatting. De Franse Conseil d’État oordeelde immers: “En vertu des 

dispositions de l’article 552 du Code civil, la voie publique comprend non seulement le sol sur lequel 

elle repose, mais également le sous-sol et l’espace qui le surplombe […] La propriété du sol entraîne 

en droit administratif comme en droit privé celle du dessus et celle du dessous”.308 

De onroerende natrekkingsregels werken dus eveneens ten voordele van een overheidsorgaan. 

Dit blijkt eveneens uit het feit dat de vestiging van een opstalrecht op grond die toebehoort aan 

een overheidsorgaan mogelijk is.309 Indien de natrekking niet zou intreden ten voordele van een 

overheidsorgaan, zou de vestiging van een opstalrecht op constructies die in deze grond worden 

geïncorporeerd zonder voorwerp zijn. Indien de onroerende natrekking niet kan intreden, moet 

deze evenmin worden uitgeschakeld. Hieronder (zie infra, nr. 255) wordt de werking van de 

natrekkingsregels ten aanzien van het openbaar domein uitvoeriger besproken. 

Deze relatieve invulling van de uitgestrektheid van de domanialiteit kan echter niet automatisch 

worden getransponeerd naar openbare domeingoederen.310 Opdat de constructies die op het 

openbaar domein worden opgericht eveneens deel zouden uitmaken van het openbaar domein, 

is vereist dat deze constructies door hun aard of door een beslissing van de bevoegde overheid 

tot het gebruik van allen bestemd zijn of door een wet uitdrukkelijk in het openbaar domein 

opgenomen werden (zie supra, nr. 69).311 Zolang niet aan dit vereiste is voldaan, blijft het 

domeingoed deel uitmaken van het privaat domein.  

Uit het voorgaande blijkt dat voor deze opvatting steun kan worden gevonden in het Franse 

recht. De Franse rechtsleer oordeelt in gelijkaardige zin dat de affectatie tot het openbaar 

domein als uitzonderingsregime restrictief moet ingevuld worden.312 Hierdoor wordt een te 

extinsieve toepassing van artikel 552 BW met betrekking tot het openbaar domein voorkomen: 

“La construction civiliste de l’accession vaut pour les propriétés publiques, mais il n’y a aucune 

raison (tout au contraire) de considérer qu’elle emporte extension du régime de la domanialité 

publique”.313 Door de uitgestrektheid van het openbaar domein niet enkel te verbinden aan de 

natrekkingsregels, maar eveneens te onderwerpen aan de affectatievereisten, wordt vermeden 

                                                           

308  C.E. 7 mei 1931, Rec. 1931, 491. 
309  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, 

Standaard, 1984, 915, nr. 1024. 
310  U. CHARLES, “Accessoire et domaine public en droit administratif français”, in X. (ed.) Mélanges en l'honneur du 

professeur Michel Stassinopoulos, Parijs, LGDJ 1974, 196, nr. 3; M. VON KUEGELGEN, “L'évolution de la domanialité 
publique à la lumière des divisions horizontales et verticales de la propriété - Constats et perspectives”, JP 2008, 
nr. 3, 81, nr. 13. 

311  C.E. 5 februari 1965, RDP 1965, 498, concl. M. GALMOT. 
312  U. CHARLES, “Accessoire et domaine public en droit administratif français”, in X. (ed.) Mélanges en l'honneur du 

professeur Michel Stassinopoulos, Parijs, LGDJ 1974, 197, nr. 3; H. PERINET-MARQUET, “Les ouvrages immobilières 
complexes: Synthèse”, RDI 1999, 566; A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: confrontation et 
perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 2005, 55, nr. 125; P. WALET, “Construction en volumes”, in 
Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 1994, 3, nr. 11. 

313  Y. GAUDEMET, “Ouvrage immobilier complexe et domanialité publique”, RDI 1999, 511 en 517. 
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dat het openbaar domein zich nodeloos uitstrekt tot constructies die niet werden 

geaffecteerd.314 

B. Toepassingsvereisten van de ordeningsregels met betrekking tot onroerende 
natrekking 

 PROBLEEMSTELLING – Zoals gezegd heeft de toepassing van de onroerende 74.

natrekkingsregels potentieel verregaande implicaties (zie supra, nr. 50), wat ertoe noopt om het 

toepassingsgebied van de goederenrechtelijke natrekkingsregels duidelijk af te bakenen. 

Hieronder zetten we de toepassingsvereisten ratione materiae (zie infra, nr. 75) en personae (zie 

infra, nr. 102) voor de toepassing van de goederenrechtelijke dimensie van de natrekking uiteen. 

Zoals hieronder zal blijken, gelden er voor de toepassing van de verbintenisrechtelijke dimensie 

(art. 554 en 555 BW) bijkomende vereisten (zie infra, nr. 110). 

1. Toepassingsvereisten ratione materiae 

a. Pluraliteit van goederen 

 ALGEMEEN – Onroerende natrekking vereist in de eerste plaats minstens twee 75.

verschillende (niet gelijkwaardige315) goederen, waarvan minstens één onroerend is, die zich uit 

“de aard van de goederen op een bijzondere wijze tegenover elkaar verhouden” (zie infra, nr. 

77).316 Deze vereniging is echter geen voldoende voorwaarde: opdat de natrekkingsregels 

kunnen intreden indien goederen met elkaar verenigd werden, is eveneens vereist dat er een 

hiërarchie bestaat tussen beide goederen. 

Zoals hoger reeds aangehaald, vergt de goederenrechtelijke dimensie van natrekking niet dat 

deze goederen voor hun incorporatie aan verschillende eigenaars toebehoorden (zie supra, nr. 

40). 

 NATREKKING TEN AANZIEN VAN ONLICHAMELIJKE GOEDEREN – De vraag rijst of de goederen die 76.

het voorwerp van de natrekking uitmaken, steeds een lichamelijk karakter hebben, of 

daarentegen ook van onlichamelijke aard kunnen zijn. 

Natrekking van onlichamelijke goederen zou volgens een bepaalde zienswijze gegrond kunnen 

worden op artikel 546 BW.317 Dit artikel zou ruimer geformuleerd zijn dan artikel 552 BW aangezien 
deze bepaling geen incorporatie, maar enkel een vereniging van twee goederen vereist: “De eigendom 
van een roerende of een onroerende zaak geeft recht op al wat zij voortbrengt en op hetgeen, hetzij 
natuurlijk, hetzij kunstmatig, als bijzaak ermee verenigd wordt. Dit recht wordt recht van natrekking 
genoemd”.  

                                                           

314  P. ALLINNE, “Domanialité publique et ouvrages complexes”, AJDA 1977, 533. 
315  Indien er geen hoofd- en bijzaak kan worden aangeduid, is er sprake van zaaksvermenging. Zie supra, nr. 14. 
316  F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-

Scientia, 1990, 358, nr. 197. 
317  W . DROSS, “Art. 546, Propriété - Droit d'accession”, Jcl. Civ. 05, 2005, 2, nr. 8. 
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Op grond van dit argument poogt men aan te tonen dat de onroerende natrekking intreedt ten 

gunste van het eigendomsrecht van de grondeigenaar (als onlichamelijk goed) en niet ten gunste 

van de grond zelf (als lichamelijk goed).  

Bij nader inzicht is een omweg via artikel 546 BW echter overbodig. De natrekking treedt 

immers in wanneer twee goederen zich met elkaar verenigen, maar kan niet worden gelijkgesteld 

met dit verband tussen beide goederen. Natrekking is immers het juridisch gevolg van dit 

verband, op grond waarvan een recht – als onlichamelijk goed – wordt uitgebreid. Wanneer een 

goed zich verenigt met de grond (d.i. de feitelijke vereniging), strekt het grondeigendomsrecht 

zich in beginsel uit tot dit lichamelijk of onlichamelijk goed (d.i. het juridisch gevolg). Hierdoor 

treedt de natrekking niet in tussen twee lichamelijke goederen, maar leidt deze tot de 

uitbreiding van een onlichamelijk recht enerzijds en het verlies van het onlichamelijk recht op 

het nagetrokken goed anderzijds.318  

De natrekking ten voordele van een onlichamelijk goed is overigens perfect te verantwoorden in 

het licht van de ratio legis van de natrekkingsregels. Hierboven bleek immers dat de 

natrekkingsregels eerder een economische eenheid (unité) dan een materieel verband (union) 

verband beschermen (zie supra, nr. 25).319 

b. Verband tussen goederen: een uniform of pluriform incorporatiecriterium? 

 PROBLEEMSTELLING – Wanneer men de rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot 77.

onroerende natrekking erop naslaat, is één van de essentiële vereisten opdat de onroerende 

natrekking intreedt, dat er sprake is van een verband tussen de betrokken goederen. Opdat 

natrekking zou kunnen intreden, is dus vereist dat een goed zich met een ander goed verenigt.320 

Hierbij is het irrelevant of het een natuurlijke of kunstmatige incorporatie betreft (zie supra, nr. 

17). In dit laatste geval is het evenmin relevant wie hiervoor de kosten op zich heeft genomen of 

wie de werken geïnitieerd, gecoördineerd of uitgevoerd heeft.321  

                                                           

318  J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 200; W . DROSS, 
“Art. 546, Propriété - Droit d'accession”, Jcl. Civ. 05, 2005, 2, nr. 8; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, 
Université de Nantes, 2010, 34, nr. 65. 

319  Bepaalde auteurs gaan hierin nog een stap verder en leiden hieruit af dat natrekking niet intreedt ten gevolge 
van een materieel verband, maar louter een eenheid beoogt te bewaren. Hierdoor zou de 
eigendomsverschuiving gebaseerd op onroerende natrekking niet noodzakelijk een materieel verband vereisen, 
maar kunnen steunen op het behoud van een (economische) eenheid. W. Dross, Le mécanisme de l’accession. 
Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, Nancy, 2000, 67 en 78, nr. 60 en 74. Hieronder zal 
blijken dat deze opvatting niet kan worden bijgetreden (zie infra, nrs. 77 en 365).  

320  M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 127, nr. 116; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in 
Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 102; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Librairie 
du recueil Sirev, 1932, 861, nr. 1660; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain 
d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 145, nr. 55; A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, 
“Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, T.Not. 1992, 
281, nr. 2. 

321  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 39, nr. 41. 
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Op de vraag aan welke vereisten deze incorporatie moet voldoen, geeft de wetgever in de 

onderzochte rechtsstelsels geen eenduidig antwoord.322 Over het antwoord op deze vraag is dan 

ook reeds veel inkt gevloeid. 

Wat men onder dit verband dient te verstaan wordt in eerste instantie afgeleid uit artikel 551 

BW, op grond waarvan alles wat met een goed wordt verenigd en er één lichaam mee uitmaakt 

aan de eigenaar van dat goed toebehoort. Van een dergelijke vereniging zou sprake zijn van 

zodra twee of meerdere goederen in gevolge hun vereniging één lichaam vormen, bestaande uit 

verschillende samenhangende delen.323 Indien het nagetrokken goed enkel wordt geaffecteerd 

aan een ander goed, zonder dat beide goederen samensmelten tot één nieuw goed, treedt de 

natrekking niet in.324  

Het toepassingsgebied rationae materiae van de goederenrechtelijke natrekkingsregels wordt ruim 

opgevat.325 De ordeningsregels (artt. 552 en 553 BW) hebben niet enkel betrekking op goederen die 
enigszins individualiseerbaar blijven nadat ze met elkaar verenigd werden. Ook verbeteringen en 
herstellingen kunnen bijgevolg het voorwerp uitmaken van de goederenrechtelijke 

natrekkingsregels.326 Dat deze goederen eventueel volledig in elkaar opgaan – en hierdoor niet 
langer individualiseerbaar zijn – belet niet dat ze het voorwerp uitmaken van onroerende natrekking.  

Deze opvatting geldt enkel ten aanzien van de goederenrechtelijke dimensie van de 
natrekkingsregels. Hieronder zal immers nog blijken dat de toepassing van de vergoedingsregels met 
betrekking tot de onroerende natrekking (artt. 554 en 555 BW) wel beperkt is tot goederen die 
individualiseerbaar blijven nadat de natrekking intrad (zie infra, nr. 111). 

In het deel met betrekking tot de horizontale splitsing van eigendomsrechten (zie infra, nr. 191) zal 
overigens blijken dat niet individualiseerbare verbeteringen en herstellingen geen voorwerp kunnen 
uitmaken van een opstalrecht. Ten aanzien van dergelijke verbeteringen en herstellingen kan de 
natrekking met andere woorden wel intreden, maar niet uitgeschakeld worden. 

Een dergelijke invulling van het vereiste “onderling verband” blijft evenwel abstract en biedt 

weinig houvast in concrete gevallen. De vraag blijft: wanneer is aan de voor onroerende 

natrekking vereiste incorporatie voldaan? 

 TWEEVOUDIGE DIMENSIE VAN DE INCORPORATIE – Incorporatie vervult bij nader inzien een 78.

dubbele functie: (1) enerzijds is deze incorporatie bepalend voor het roerend of onroerend 

                                                           

322  H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), 
Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, 91; F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, 
Bruylant, 1878, 510, nr. 411. 

323  R.-J. POTHIER, Œuvres de R.-J. Pothier, contenant les traités du droit français, Brussel, Jonkers, Ode et Wodon, 
Tarlier, 1931, 250, nr. 178; R.-J. POTHIER, Traité du droit du domaine de propriété, Parijs, Debure, 1772, 174, nr. 
180.  

324  M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 131 en 142, nr. 117 en 120; G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en 
droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 69, nr. 39; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, 
Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 103, nr. 225. 

325  C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, 
Durand, 1870, 582, nr. 664; W. DROSS, “Art. 551 à 553, Propriété - Acquisition de la propriété par union ou 
incorporation. - Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Civ. 04, 2010, 3, nr. 6. 

326  Contra: Sommige auteurs verdedigen dat loutere bewerkingen of toevoegingen niet worden nagetrokken. R. 
DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 151, nr. 378. 
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karakter van een goed, (2) anderzijds maakt de incorporatie een noodzakelijke vereiste uit 

opdat de onroerende natrekking kan intreden.327  

Hierin schuilt de tweevoudige dimensie van de incorporatie. Het criterium heeft immers 

betrekking op verschillende rechtsgevolgen. Terwijl de eerste dimensie van het criterium 

betrekking heeft op het goederenrechtelijke statuut (roerend of onroerend) van een goed (zie 

infra, nr. 79), heeft de tweede dimensie van het criterium betrekking op de 

eigendomstoebedeling ervan (zie infra, nr. 91). De onroerendmaking heeft enkel betrekking op 

het goederenrechtelijke statuut van een goed, waardoor deze een natuurverandering ondergaat 

van roerend naar onroerend goed uit zijn aard, maar heeft niet noodzakelijk invloed op de 

eigendomstoebedeling ervan.328 Op de vraag aan wie de eigendom toekomt, biedt de onroerende 

natrekking immers een antwoord.  

De vraag rijst of de multidimensionaliteit van het begrip ook leidt tot de uniformiteit ervan. Met 

andere woorden: doet onroerendmaking ook automatisch de onroerende natrekking intreden? 

En omgekeerd: leidt het intreden van de onroerende natrekking automatisch tot 

onroerendmaking? 

Deze vraag naar de verhouding tussen de onroerendmaking en de eigendomstoebedeling door 

onroerende natrekking, wordt hieronder beantwoord (zie infra, nr. 99).  

De vraag heeft verregaande praktische consequenties. Het draagvlak van natrekking zou 

uitgebreid worden wanneer het – doorheen de jaren sterk verruimde – incorporatiecriterium 

voor onroerendmaking onverkort toegepast wordt als criterium voor onroerende natrekking 

(zie infra, nr. 92).  

i. Incorporatiecriterium voor onroerendmaking: goederenrechtelijke aard van 
goederen 

a. Wettelijke krijtlijnen 

 ONROERENDE GOEDEREN IN HET BURGERLIJK WETBOEK – Het Belgische Burgerlijk Wetboek 79.

bevat geen algemene beginselen omtrent het roerend of onroerend karakter van goederen. In de 

relevante bepalingen werden enkel exemplarische opsommingen van onroerende goederen 

opgenomen. Volgens de wet zijn in de eerste plaats gronderven en gebouwen onroerend (art. 

518 BW). Het Wetboek verwijst bijvoorbeeld naar wind- en watermolens (art. 519 BW), 

wortelvaste veldvruchten en onafgeplukte boomvruchten (art. 520 BW), hout van niet gevelde 

bomen (art. 521 BW), dieren die aan een pachter geleverd worden met het oog op landbouw 

(art. 522 BW) en waterleidingen (art. 523 BW). Het is duidelijk dat deze opsomming in onze 

                                                           

327  J.F.M. JANSSEN, “De uitleg die wordt gegeven aan de artt. 3:3 lid 1 en 5:20 sub e BW, ontregelt de zaak”, WPNR 
2006, 6691, 861; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 57, nr. 48; C.G. VAN 

DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 247; S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, materials and text on 
property law, Oxford, Hart, 2012, 619; L.P.W. VAN VLIET, “Accession of movables to land: I”, The Edinburgh Law 
Review 2002, 70; R. WESTRIK, “Onroerend, eigendom, natrekking en belastingheffing”, Maandblad voor 
vermogensrecht 2009, afl. 3, 135. 

328  D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 214, nr. 2; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, 
Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 4, nr. 5. 
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samenleving achterhaald is en niet als exhaustief kan beschouwd worden.329 Hierdoor is een 

belangrijke rol weggelegd voor de rechtspraak. 

 JURISPRUDENTIËLE INVULLING VAN HET BEPERKTE WETTELIJKE KADER – Volgens het Hof van 80.

Cassatie zijn “gronderven en gebouwen onroerend uit hun aard. Hiermede moeten gelijkgesteld 

worden de voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk met de gronderven en gebouwen verbonden 

zijn of erin vastzitten”.330 Vandaag de dag worden deze wettelijke bepalingen met andere 

woorden zo geïnterpreteerd dat de grond en alle goederen, in zoverre ze deel uitmaken van de 

grond, erin of eraan vastzitten of er blijvend aan verbonden zijn, onroerende goederen uit hun 

aard uitmaken. Dit fysieke criterium is op de realiteit gesteund en volgt uit ‘de aard der zaken’.331  

Op grond van dit criterium zijn in eerste instantie de grond met inbegrip van de ondergrond en 

de eventuele minerale rijkdommen en delfstoffen onroerende goederen.332 De grond vormt 

hierbij het onroerend goed bij uitstek – “l’immeuble par excellence”333 – waarmee andere 

onroerende goederen zijn verbonden.334  

In tweede instantie zijn ook alle werken en beplantingen die deel uitmaken van deze grond 

onroerend.  

Artikel 518 BW spreekt in dit kader van “gebouwen”, maar dit begrip wordt ruim ingevuld 

waardoor alle bouwwerken onder deze bepaling vallen.335 Te denken valt bijvoorbeeld aan 

benzinepompen, spoorrails en kabelnetten. 

                                                           

329  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, 
Standaard, 1984, 69, nr. 37; R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 128 en 129. 

330  Cass. 14 februari 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 8, 464, noot P. SOUFFRIAU, Fiscoloog 2008, afl. 1120, 18, JLMB 2008, afl. 
38, 1700, noot E. VAN BRUSTEM, Pas. 2008, afl. 2, 440, RCJB 2010, afl. 1, 53, noot J. ROMAIN, RW 2008-09, afl. 11, 
456, noot V. SAGAERT, TBBR 2009, afl. 7, 387, TBO 2008, afl. 3, 118, noot M. MUYLLE. 

331  A. APERS, “Afgrenzing van onroerende goederen uit hun aard”, noot onder Gent 11 januari 2011, TFR 2011, afl. 
405, nr. 9; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, “Biens. – Classification tripartite des immeubles. – Immeubles par 
nature”, Jcl. Civ. 03, 2007, fasc. Unique, nr. 44; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, “Quand les meubles s'immobilisent...”, 
Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, 300, nr. 12; J. KOKELENBERG, “Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van de notie 
beperkt”, TBBR 2009, 343, nr. 15; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: 
goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 24, nr. 40. 

332  R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 141 ; Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 
2010, 32, nr. 126. 
Deze minerale rijkdommen behouden hun onroerend karakter tot op het moment dat ze worden ontgonnen: “Le 
minerai n'a nature de meuble que par le fait de l'extraction; il conserve la nature d'immeuble tant qu'il est adhérent 
au sol”. Cass. fr. 15 december 1857, DP 1859, 1, 366. 

333  R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 139; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil 
conforme au programme officiel des facultés de droit, V. I, Parijs, LGDJ, 1928, 716, nr. 2191. 

334  M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, “Biens. – Classification tripartite des immeubles. – Immeubles par nature”, Jcl. Civ. 
03, 2007, fasc. Unique, nr. 17 en 18; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, 
Bruylant, 1975, 593 en 599, nr. 619 en 627; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, Standaard, 1984, 34 en 67, nr. 21 en 36; I. FREIJ, “La nature mobilière 
ou immobilière d'un bien est définie par la loi sans que la convention des parties puisse avoir une incidence à cet 
égard”, D. 1993, 93, nr. 7, noot onder Cass. fr. 26 juni 1991; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de 
Liège, Faculté de droit, 1996, 62, nr. 52. 

 “Le sol, à vrai dire, est la seule chose dont on ne conçoit pas la mobilisation; le sol est immobile, en ce sens la nature 
elle-même l’a fait immeuble” F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 1878, 504, nr. 406. 

335  H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 604, nr. 640; F. 
LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 1878, 508, nr. 409. 
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De incorporatie van deze goederen in de grond is een noodzakelijke en voldoende voorwaarde 

opdat de goederen onroerend gemaakt worden.336 Dit blijkt uit het feit dat de duur van de 

incorporatie niet relevant is.337 Dat goederen bijgevolg slechts voor een bepaalde tijd met de 

grond verenigd worden, waarna ze gedemonteerd worden, doet geen afbreuk aan hun 

onroerend karakter.338 Ook de vraag wie het goed in de grond incorporeerde is niet van belang. 

De wet vereist met andere woorden niet dat het goed door de grondeigenaar in de grond 

geïncorporeerd werd.339  

Zoals gezegd maken zowel in de grond geïncorporeerde constructies als beplantingen 

onroerende goederen uit: “La terre immobilise tout ce à quoi donne la vie”.340 Gelet op het 

incorporatievereiste, worden echter enkel wortelvaste planten gekwalificeerd als onroerende 

goederen.341 

Ook onderdelen en uitrustingsmaterieel van een gebouw die bestemd zijn om dit gebouw te 

vervolledigen, volgen het onroerend karakter van dit gebouw.342 Dat deze onderdelen zonder 

                                                           

336  Cass. fr. 9 juni 2004, D. 2004, 2405, met noot N. REBOUL-MAUPIN; “des améliorations apportées à leurs fonds de 
terre par leurs pratique culturales, ne sont pas, par leur nature, des immeubles, mais peuvent le devenir par leur 
incorporation à la terre” Cass. fr. 24 maart 1981, Bull. Com. 1981, 159; J.-F. BARBIERI, “De l’incorporation à 
l’attache à perpétuelle demeure et inversement : réflexions sur la distinction meuble – immeuble et sur les 
mécanismes d’affectation”, X. (ed.), Mélanges à la mémoire du professeur Roger Saint-Alary, Éditions législatives, 
Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 2006, 113, nr. 5; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 
élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 601, nr. 633; I. FREIJ, “La nature mobilière ou 
immobilière d'un bien est définie par la loi sans que la convention des parties puisse avoir une incidence à cet 
égard”, D. 1993, 93, nr. 7, noot onder Cass. fr. 26 juni 1991; A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, 
Luik, 1943, 21, nr. 21; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 507, nr. 408; R. 
LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 147; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, 
Kluwer, 1997, 86, nr. 76; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 
2014, 88, nr. 99. 

337  Cass. fr. 10 juni 1974, Bull. com. 1974, nr. 183, 146; Cass. fr. 1 juli 1845, DP 1845, I, 317; O. HERMAND en D.E. 
PHILIPPE, “Quand les meubles s'immobilisent...”, Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, 306, nr. 26; M.-C. DE LAMBERTYE-
AUTRAND, “Biens. – Classification tripartite des immeubles. – Immeubles par nature”, Jcl. Civ. 03, 2007, fasc. 
Unique, nr. 70; R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 152 en 153; J.-M. ROUX, “Propriété foncière – 
Droit de propriété . – Étendue. Restrictions. Modalités”, Jcl. constr. cote 03, 2007, fasc. 251-10, nr. 17. 

338  Antwerpen 26 februari 2013, FJF 2013, afl. 8, 843, LRB 2013, afl. 2, 59; Luik 12 april 1962, Rec. gén. enr. not. 
1963, nr. 20569; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, 
Deel I, Antwerpen, Standaard, 1974, 74, nr. 42; F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 
1878, 511, nr. 411; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 160, nr. 99. 

339  Cass. fr. 1 juli 1845, DP 1845, 1, 347; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden 
en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 14, nr. 30; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 
belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 602 en 605, nr. 635 en 641; A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, 
Luik, 1943, 21, nr. 21; F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 1878, 511, nr. 412; M. 
PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des facultés de droit, V. I, 
Parijs, LGDJ, 1928, 722, nr. 2208. 

340  A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, 1943, 22, nr. 22. 
341  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 13, nr. 27; R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 145; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité 
élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des facultés de droit, V. I, Parijs, LGDJ, 1928, 721, nr. 
2206. 

342  Cass. 8 mei 1886, Pas. 1886, I, 193; V. DEPADT-SEBAG, “La Cour de cassation rappelle les critères de 
l'immobilisation par nature à propos de convecteurs électriques”, D. 2002, 2365, nr. 11 en 12, noot onder Cass. 
fr. 23 januari 2002; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, 
Deel I, Antwerpen, Standaard, 1984, 85, nr. 43; A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, 1943, 22, 
nr. 21; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 65, nr. 56; R. LIBCHABER, “Les 
biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 154. 
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beschadiging weggenomen kunnen worden, doet geen afbreuk aan het feit dat ze geacht worden 

onroerend te zijn, van zodra ze het gebouw waarvan ze deel uitmaken bruikbaar maken en er 

duidelijk mee verbonden zijn.343 

Samenvattend maken (1) de grond, (2) de daarin geïncorporeerde constructies en beplantingen 

en (3) het uitrustingsmateriaal onroerende goederen uit hun aard uit.344 Zoals gezegd maakt de 

grond hierbij het onroerend goed bij uitstek uit, en zijn de constructies en beplantingen hiermee 

op mechanische, respectievelijk organische wijze verbonden.345 

 ONROERENDE GOEDEREN IN DE CODE CIVIL EN HET AVANT-PROJET DE RÉFORME DU CODE CIVIL – Naar 81.

Frans recht geven gelijkluidende bepalingen invulling aan het begrip onroerend uit de aard (artt. 

518-523 C.c.). Gelet op het gedateerde karakter ervan, voorziet het Avant-projet de réforme du 

Code civil in een nieuwe bepaling op grond waarvan “par leur nature, sont immeubles les parties 

déterminées de l’espace terrestre. Sont ainsi immeubles: les fonds, les volumes, les constructions et 

végétaux qui s’y trouvent, ainsi que toutes les choses qui s’y incorporent. Sont aussi immeubles les 

lots de copropriété” (art. 527 Ontwerp).346 

Op grond van deze bepaling maken ook volumes en private kavels in het kader van het 
appartementsrecht onroerende goederen uit de aard uit. De wetgever codificeert hiermee een 
groeiende consensus in de rechtsleer om dergelijke (onlichamelijke) volumes als onroerend in de zin 

van artikel 518 C.c. te beschouwen.347 Op deze kwalificatie van volumes als onroerende goederen, 
gaan we in Deel IV van dit proefschrift verder in (zie infra, nr. 384).  

 ONROERENDE GOEDEREN IN HET NEDERLANDSE BURGERLIJK WETBOEK – In het Nederlandse 82.

recht zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen 

en de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij 

door vereniging met een ander gebouw of werk, onroerend (art. 3:3 NBW).  

Enkel constructies die duurzaam met de grond zijn verenigd kunnen als onroerend bestempeld 

worden. Om na te gaan of de vereniging van een constructie met de onderliggende grond een 

duurzaam karakter heeft, moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer, voor zover deze 

naar buiten kenbaar is.348  

                                                                                                                                                                                     

Binnen deze bestanddelen van een constructie, wordt een onderscheid gemaakt tussen onderdelen en 
uitrustingsmaterieel. Deze eerste soort goederen zijn alle goederen die één geheel vormen met het gebouw of 
bouwwerk en noodzakelijk zijn om het gebouw te voltooien voor zijn normaal gebruik, onder de tweede soort 
verstaat men alle toestellen die in een gebouw worden aangebracht om het volledig uit te rusten, maar die 
evengoed in een ander gebouw kunnen worden aangebracht. 

343  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, 
Standaard, 1984, 86, nr. 43; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, “Quand les meubles s'immobilisent...”, Rec.gén.enr.not. 
2004, afl. 7, 316, nr. 50.  

344  A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, 1943, 20, nr. 19. 
345  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, 

Standaard, 1984, 71, nr. 38. 
346  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 17, nr. 14. 
347  R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 138 
348  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 

Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 6, nr. 10; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire 
geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen, Deventer, Kluwer, 
1981, 69. 
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De zinsnede “hetzij door vereniging met een ander gebouw of werk” werd toegevoegd bij de 

redactie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.  

Dit nieuwe Burgerlijk Wetboek breidt immers het toepassingsgebied van het opstalrecht expliciet uit 
tot opstallen die zich onder, op of boven andermans onroerende zaak bevinden (zie infra, nr. 238). 
Dat een goed ook onroerend kan zijn door een indirecte vereniging tot de grond, maakt dat 
bestanddelen van een onroerend goed – die door middel van een opstalrecht juridisch van de grond 
werd gescheiden – hun onroerend karakter behouden, al zijn deze bestanddelen niet rechtstreeks in 
de grond geïncorporeerd.349  

Hieronder zal overigens blijken dat deze indirecte vereniging eveneens één van de instrumenten 
uitmaakt waarmee de Hoge Raad het incorporatiecriterium verruimt (zie infra, nr. 84). 

 BESTANDDEELVORMING NAAR NEDERLANDS RECHT – Behalve de in deze bepaling opgesomde 83.

zaken, volgen ook de bestanddelen van een onroerende zaak het onroerend karakter van dit 

goed (art. 3:4 NBW). Er is sprake van bestanddeelvorming wanneer de onderdelen van een zaak 

in zodanig nauw verband staan tot elkaar, waardoor een eenheidszaak wordt gevormd en de 

bestanddelen hun zelfstandig bestaan verliezen.350  

De vraag of een zaak naar Nederlands recht een bestanddeel van een zaak uitmaakt, wordt 

beantwoord aan de hand van een maatschappelijk of een fysiek criterium.  

Het maatschappelijk criterium wordt veelal bestempeld als de verkeersopvatting (art. 3:4, lid 1 

NBW). Omwille van de snelle ontwikkeling van technologie en andere factoren, is de invulling 

van de verkeersopvatting een evolutief gegeven.351 In de beoordeling van deze 

verkeersopvatting zijn de opvattingen in het handelsverkeer, economische verkeer en het 

maatschappelijke verkeer relevant. Hierbij is niet de meerderheidsopvatting relevant, maar wel 

de opvatting van deskundigen binnen de betrokken sector.352 

Onder andere de volgende elementen kunnen hierbij in rekening worden genomen: het geheel wordt 
benoemd in plaats van de afzonderlijke delen, de economische meerwaarde van het geheel, het feit 
dat een afscheiding onmogelijk of onevenredig duur zou zijn (rekening houdende met de waarde van 
de goederen in kwestie) en de duurzaamheid van de verbinding.353 

Ook de (on)volmaaktheid van de eenheidszaak, zonder dat hiervoor een (mechanische of 

organische) verbinding is vereist, is belangrijk om uit te maken of er sprake is van 

bestanddeelvorming.354 Het bestanddeel complementeert met andere woorden de eenheidszaak. 

                                                           

349  P.J. VAN DER PLANK, “De indirecte vereniging van art. 3:3 j° art. 5:20 sub e BW”, WPNR 2009, 351. 
350  HR 11 december 1953, NJ 1954, 115; HR 26 maart 1936, NJ 1936, 757; C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, P. DE HAAN en C.C 

VAN DAM, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte 
rechten, V, Deventer, Kluwer, 2006, 60; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 
24, nr. 27. 

351  C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 3: 
Vermogensrecht in het algemeen, Deventer, Kluwer, 1981, 73. 

352  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 
in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 31 en 37. 

353  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 
in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 92 

354  HR 11 december 1953, NJ 1954, 115; J.H. BEEKHUIS, “Zaaksbestanddelen naar bestaand en komend recht”, in S.N. 
VAN OPSTALL (ed.), Van Opstall-bundel: opstellen aangeboden aan Prof. mr. S.N. van Opstall, Deventer, Kluwer, 
1972, 18, nr. 6; H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming, Nijmegen, Ars aequi libri, 1994, 34, nr. 
16; H.C. GROOTVELD, “Bestanddelen en natrekking”, BR 1979, 388; H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk 
‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), Open normen in het goederenrecht, Boom, 
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Als essentieel onderdeel van de eenheidszaak kan dit goed zonder het bestanddeel niet aan haar 

economische of maatschappelijke bestemming beantwoorden.355 

Een keukeninstallatie maakt bijvoorbeeld een bestanddeel uit van een keuken wanneer deze keuken 
niet behoorlijk kan functioneren zonder deze installatie, al is deze niet noodzakelijk aard- of 

nagelvast verbonden met deze keuken.356  

De vraag of de goederen al dan niet constructief op elkaar te zijn afgestemd speelt eveneens een 

rol.357  

In een recent arrest van de Hoge Raad kwam de vraag naar de invloed van het tijdelijke karakter van 
de vermeende bestanddeelvorming aan bod.358  

In het arrest moest de vraag beantwoord worden of tijdelijke ‘groutankers’359 bestanddelen uitmaken 
van een tunnel. Een positief antwoord zou ertoe leiden dat deze verankeringselementen als 
bestanddeel van de tunnel op horizontale wijze worden nagetrokken tot het aangrenzende perceel, 
waarin het startpunt van de tunnel gelegen was.  

De Hoge Raad stemt niet in met de zienswijze van verweerders dat de tijdelijke functie van de ankers 
belet dat deze bestanddeel uitmaken van de tunnel. Dat een zaak bestemd is om na verloop van tijd te 
worden weggenomen, belet niet dat deze een bestanddeel uitmaakt, indien andere criteria hierop 
wijzen. Desalniettemin vernietigde de Hoge Raad het bestreden arrest. Het hof van beroep steunde 
de bestanddeelvorming immers op de overweging dat de ankers met het oog op deze 
stabilisatiefunctie op elkaar werden afgestemd, zonder langer stil te staan bij hun tijdelijke functie.360 
Zoals gezegd belet deze tijdelijkheid niet dat de bestanddeelvorming kan intreden, maar “deze 
omstandigheid levert in het algemeen wel een aanwijzing dat naar verkeersopvatting geen sprake is 
van een bestanddeelvorming”. De tijdelijkheid van het ideële verband maakt met andere woorden een 
belangrijke contra-indicatie uit voor bestanddeelvorming, waardoor een bijkomende motivering 
vereist was, die in casu ontbrak.361 

Indien niet is voldaan aan het maatschappelijk criterium, kan een zaak alsnog een bestanddeel 

uitmaken indien dit deel niet zonder beschadiging van betekenis aan één van beide goederen 

                                                                                                                                                                                     

2002, 101; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk 
recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 7, nr. 12; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 
Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 27, nr. 36; J.B. SPATH, “Afscheiding van 
bestanddelen en splitsing”, ArsAequi 2004, 2, 92; L.P.W. VAN VLIET, “Accession of movables to land: I”, The 
Edinburgh Law Review 2002, 73. 

 Aangezien een grond zonder graftekens niet incompleet is en aangezien deze tekens zonder beschadiging van 
betekenis kunnen worden weggenomen, maken dergelijke grafzerken geen bestanddeel uit van de grond. Zie 
hiervoor HR 25 oktober 2002, NJ 2003, 241; Hof Amsterdam 4 mei 2000, NJK 2000, 49. Maar aangezien een 
bowlingcenter zonder bowlingbanen niet aan zijn maatschappelijke bestemming kan beantwoorden en dus 
incompleet zou zijn, maken deze banen wel bestanddelen uit van het gebouw. Zie hiervoor Hof ’s-Hertogenbosch 
18 januari 1983, NJ 1984, 13. 

355  H.C. GROOTVELD, “Bestanddelen en natrekking”, BR 1979, 388. 
356  Hof ’s-Hertogenbosch 3 juni 1981, NJ 1982, 73. 
357  HR 15 november 1991, NJ 1993, 316, RvdW 1991, 257, noot W.M. KLEIJN (In casu werd apparatuur om water te 

distilleren beschouwd als een bestanddeel van een onroerend goed); Hof ’s-Hertogenbosch 18 januari 1983, NJ 
1984, 13; O.K. BRAHN, “‘Bijzaken’ zijn maar bijzaken”, Pitlo-bundel, Plus est en vous, Haarlem, 1970, 173; H.R.W. 
GOKKEL, R.D.J. VAN CASPEL en C. A. W. KLIJN, Fockema Andreae’s Juridisch woordenboek, Groningen, Wolters-
Noordhoff, 2008, 54; D.G. KLEYN, “Wat is onroerend en wat is roerend?”, JBN 1995, 11, 95; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE 

PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3: Vermogensrecht in 
het algemeen, Deventer, Kluwer, 1981, 72. 

358  HR 6 december 2012, nr. 11/02193, LJN BX7474, met conclusie adv.-gen. E.B. RANK-BERENSCHOT.  
359  Dit zijn verankeringselementen bestaande uit een stalen staaf, die aan het ene uiteinde eindigt in een bundel 

strengen en aan het andere uiteinde is ingebed in een verankeringslichaam. 
360  Hof 's-Gravenhage 18 januari 2011, NJF 2011, 133, RN 2011, 49. 
361  Conclusie adv.-gen. E.B. RANK-BERENSCHOT onder HR 6 december 2012, nr. 11/02193, LJN BX7474. 
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verwijderd kan worden (art. 3:4, lid 2 NBW). Het materiële criterium vormt overigens een 

dwingende invulling van de verkeersopvatting: wanneer er sprake is van een hechte verbinding, 

wordt de verkeersopvatting niet langer als beoordelingscriterium gehanteerd.362 Voor de 

verkeersopvatting kan wel nog een ondersteunende rol zijn weggelegd bij de beantwoording 

van de vraag of er sprake is van een ‘beschadiging van betekenis’.363 

b. Jurisprudentiële uitbreiding 

 VERRUIMING VAN DE CATEGORIE ONROERENDE GOEDEREN – Uit het voorgaande is gebleken dat 84.

de vraag of er sprake is van een materiële band opdat het goed onroerend wordt, soeverein 

wordt beoordeeld door de feitenrechter.364 In wat volgt zal blijken dat de invulling die hierbij 

aan het incorporatiecriterium wordt gegeven, gedurende de laatste decennia in de onderzochte 

rechtsstelsels meermaals versoepeld is.365 

 ONROERENDE GOEDEREN ZIJN NIET (ONMIDDELLIJK) VERPLAATSBAAR – Naar Belgisch recht 85.

werden aanvankelijk enkel constructies die stevig vastzitten in de grond en die niet zonder 

breekwerk of beschadiging konden worden verwijderd als onroerend goed bestempeld.366 Het 

incorporatiecriterium werd met andere woorden ingevuld aan de hand van objectieve 

elementen, zonder dat hierbij rekening werd gehouden met de wil van betrokken partijen: “La 

notion des immeubles par nature domine les volontés: elle est un donné, qui s’impose à elle”.367  

In eerste instantie voldoen gebouwen die met fundamenten in de grond zijn bevestigd aan dit 

objectieve incorporatiecriterium. Hiernaast kunnen ook goederen die door hun gewicht niet 

verplaatst kunnen worden, onroerend uit hun aard zijn.368 In dit geval is er dan ook geen sprake 

van een incorporatie in de grond.  

                                                           

362  HR 9 maart 2012, BB 2012, 225 met noot J.P. KRUIMEL, BNB 2012, 155 met noot J.C. VAN STRAATEN, NJB 2012, 732, 
NTFR 2012, 922 met noot HOFMAN; Hof Amsterdam 4 mei 2000, NJK 2000, 49; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing 
van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 29, nr. 33; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE 

JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 8, nr. 12; C.J. VAN 

ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 3: 
Vermogensrecht in het algemeen, Deventer, Kluwer, 1981, 75. 

363  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 
in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 37. 

364  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 89, nr. 14. 

365  R. DERINE en G BLOCKX, “Onroerende goederen”, in Onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, I.A.2-4; W. LOUWMAN, 
“Het hebben en verkrijgen van ‘nieuwe’ onroerende zaken”, FBN 2004, 1, 2; V. SAGAERT, “Actuele ontwikkelingen 
vastgoedrecht”, Themis 2008-06, afl. 52, 23. 

366  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 14, nr. 30; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 600, 
nr. 629; G. LEPOINTE, Droit romain et ancien droit français, Droit des biens, Parijs, Dalloz, 1958,  45, nr. 68; M. 
PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des facultés de droit, V. I, 
Parijs, LGDJ, 1928, 715, nr. 2191. 

367  Luik 21 januari 1932, Pas. 1932, II, 212; Brussel 24 december 1898, Pas. 1899, II, 138.  
368  Brussel 21 november 1962, RW 1962-63, 1349; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, 

zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 14, nr. 30; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, “Quand les 
meubles s'immobilisent...”, Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, 302, nr. 17; J. KOKELENBERG, “Onroerend uit zijn aard: de 
beperkingen van de notie beperkt”, TBBR 2009, 344, nr. 15; V. SAGAERT, “Onroerendmaking door incorporatie: 
over het verschil tussen beweegbaarheid en verplaatsbaarheid”, RW 2008-09, afl. 11, 457, noot onder Cass. 14 
februari 2008. 
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 ONROERENDE GOEDEREN ZIJN BESTEMD OM TER PLAATSTE TE BLIJVEN STAAN – In de Belgische 86.

rechtspraak werd een eerste stap in de richting van een verruimd incorporatiecriterium gezet in 

een arrest van het Hof van Cassatie van 1988. Volgens het Hof belet de theoretische 

verplaatsbaarheid van een goed niet dat dit goed een onroerend goed uitmaakt, wanneer 

bedoeld is dat het goed ter plaatste blijft staan.  

Benzinepompen, die in theorie verplaatsbaar zijn, werden hierdoor als onroerende goederen 
bestempeld op grond van de overweging dat “gronderven onroerend uit hun aard zijn, alsmede de 
gebouwen waarmee moeten worden gelijkgesteld de voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk ermee 

verbonden zijn of erin vastzitten”. 369  

Het is opgemerkt dat dit ook spoort met het publiekrechtelijke begrip van een constructie, 

waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is: “een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, 

een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame 

materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van 

de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar 

genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds” (art. 4.1.1., 3° Codex 

Ruimtelijke Ordening).  

Naar Frans recht vond een gelijkaardige wetgevende ingreep plaats. Bouwwerken, waarvoor een 

bouwvergunning noodzakelijk is, werden namelijk omschreven als “constructions à usage 

d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations”.370 Hieruit volgt dat de regelgeving 

met betrekking tot de ruimtelijke ordening evenmin vereist dat bouwwerken nog langer met 

fundamenten in de grond werden verankerd. 

Deze versoepelde invulling strookt met de evolutie in de rechtspraak en rechtsleer om niet 

langer een vaste verbinding met de grond te vereisen opdat er sprake kan zijn van 

onroerendmaking. Dat constructies verplaatsbaar zijn, is niet langer een beletsel om het goed 

alsnog als onroerend te kwalificeren, op voorwaarde dat het goed bestemd is om duurzaam te 

blijven staan.371 

De bedoeling van partijen wint hierdoor meer aan belang, zonder op zichzelf doorslaggevend te 

zijn bij de invulling van het incorporatiecriterium. Het verruimde subjectieve criterium omvat 

hierbij het oude objectieve criterium: indien een werk niet zonder beschadiging van betekenis 

                                                                                                                                                                                     

 Contra: “le dispositif de liaison, d'ancrage ou de fondation révèle qu'il ne repose pas simplement sur le sol et n'y est 
pas maintenu par son seul poids”, Cass. fr. 10 juni 1974, Bull. com. 1974, nr. 183, 146, Brussel 24 december 1898, 
Pas. 1899, II, 138. 

369  Cass. 15 september 1988, A.F.T. 1989, 78, noot F. LAURENT, Arr.Cass. 1988-89, 60, Bull. 1989, 52, Bull. Bel. 1989, 
1264, FJF 1988, 406, JT 1989, 58, Pas. 1989, I, 52, RW 1988-89, 879, Rec.gén.enr.not. 1990, 131, TBBR 1990, 211, 
noot J. KOKELENBERG. 

370  Art. L. 421-1 C. Urb. 
371  Cass. 8 april 1974, Arr. Cass. 1974, 869; Cass. 8 december 1970, Arr. Cass. 1971, 348; R. DEKKERS en E. DIRIX, 

Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 14 en 78, nr. 30 
en 42; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, 
Antwerpen, Standaard, 1974, 78, nr. 42; R. DERINE, “Zakenrecht, Overzicht van rechtspraak (1965-1968)”, TPR 
1969, 684; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, “Quand les meubles s'immobilisent...”, Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, 310, 
nr. 32. 

 In latere arresten werd deze rechtspraak bevestigd: Cass. 5 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1269, RW 1991-92, 
498; Luik 13 november 1990, Rec. gén. enr. not. 1991, 420. 
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afgebroken kan worden, kan hieruit worden afgeleid dat de partijen de bedoeling hadden het 

werk ter plaatste te laten staan.372  

 ONROERENDE GOEDEREN KUNNEN BEPERKT FUNCTIONEEL VERPLAATSBAAR ZIJN – De versoepeling 87.

van het incorporatiecriterium werd verdergezet toen het vereiste dat een goed stevig in de 

grond moet vastzitten opdat het een onroerend goed zou zijn, werd verlaten in een cassatie-

arrest van 2008. Op grond van het zogenaamde “rolkraanarrest” belet zelfs de beperkte 

functionele verplaatsbaarheid van een goed niet dat het als onroerend goed gekwalificeerd 

wordt.373  

In casu oordeelt het Hof dat: “de beperkte functionele bewegingen van een voorwerp dat duurzaam 
op een bepaalde plaats blijft, te dezen een kaai, en aldaar verbonden is met de grond, ontnemen aan 
dat voorwerp niet zijn aard van onroerend goed”. Rolkranen zijn volgens het Hof verbonden met de 
grond doordat zij, gelet op hun omvang, met groot gewicht rusten op sporen die zelf in de grond zijn 
geïncorporeerd. Dat dergelijke rolkranen bedoeld zijn om ter plaatse op de kaai te blijven en zich 
daar beperkt zijdelings verplaatsen voor de noden van hun functie, maakt dat deze door het Hof als 
onroerende goederen uit hun aard worden gekwalificeerd.  

Niettegenstaande het feit dat deze rechtspraak terecht op veel kritiek stuitte (zie infra, nr. 90), 

werd deze visie van het hoogste Belgische rechtscollege in latere arresten bevestigd.374  

Zo kwalificeerde het hof van beroep te Gent rolkranen eveneens als onroerend goederen op grond 

van het feit dat deze gewoonlijk en duurzaam met de grond zijn verbonden.375 In casu waren de 
rolkranen geplaatst op rails waarop zij zich op een afstand van 525 meter kunnen verplaatsen. Deze 
verplaatsbaarheid deed volgens het hof echter ook in casu geen afbreuk aan het feit dat deze kranen 
bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Het hof baseerde zich hiervoor – net als het Hof van 
Cassatie – op het grote gewicht van deze kranen en het feit dat ze aan rails zijn verbonden, die op hun 

buurt deel uitmaken van de grond.376  

Het hof argumenteert overigens dat ook gebouwen – die op grond van artikel 518 BW onroerend zijn 
– met moderne technieken verplaatst kunnen worden.  

Op Europees niveau is een gelijkaardige evolutie waar te nemen. Bij de beoordeling van het 

onroerend karakter van een goed wordt rekening gehouden met bouwtechnische evoluties die 

de verplaatsing van constructies vergemakkelijken.377  

In deze zin oordeelde het Europese Hof van Justitie in een fiscale zaak dat de verhuring van 
gebouwen die uit prefab elementen werden opgetrokken om asielzoekers tijdelijk te huisvesten, als 
een verhuring van onroerende goederen kan worden beschouwd.  Het hof overwoog dat “de 

                                                           

372  V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere 
overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 26, nr. 43. 

373  Cass. 14 februari 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 8, 464, noot P. SOUFFRIAU, Fiscoloog 2008, afl. 1120, 18, JLMB 2008, afl. 
38, 1700, noot E. VAN BRUSTEM, Pas. 2008, afl. 2, 440, RCJB 2010, afl. 1, 53, noot J. ROMAIN, RW 2008-09, afl. 11, 
456, noot V. SAGAERT, TBBR 2009, afl. 7, 387, TBO 2008, afl. 3, 118, noot M. MUYLLE. 
Contra: Hof 's-Hertogenbosch 17 juni 2008, NJF 2008, 420. In casu werden bovenloopkranen die zonder schade 
kunnen worden verwijderd niet als bestanddeel gekwalificeerd. 

374  In een recent cassatie-arrest werden kranen die zich “verschillende honderden meters” over een kaai kunnen 
verplaatsen eveneens als onroerende goederen gekwalificeerd. Cass. 15 maart 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1297, 
13, Pas. 2012, afl. 3, 599. 

375  Gent 11 januari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1258, 16, TFR 2011, afl. 405, 603, noot A. APERS. 
376  Dit argument gebaseerd op een indirecte incorporatie kan evenwel niet overtuigen, in tegenstelling tot het 

Nederlandse recht (zie infra, nr. 82), kent het Belgische recht geen wettelijke grondslag om goederen op grond 
van een onrechtstreekse vereniging met de grond onroerend te verklaren. 

377  O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, “Quand les meubles s'immobilisent...”, Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, 313, nr. 44. 
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gebouwen […] mobiel noch gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Het zijn gebouwen die rusten op 
betonsokkels die zijn geplaatst op een in de grond aangebrachte betonnen fundering. Zij kunnen na het 
verstrijken van de huurovereenkomst worden gedemonteerd voor later hergebruik, maar daarvoor zijn 
80 mandagen (8 personen gedurende 10 dagen) nodig. Dergelijke gebouwen, samengesteld uit vast met 
de grond verbonden constructies, moeten als onroerend worden aangemerkt.” Dat de gebouwen na het 
verstrijken van de huurovereenkomst worden verwijderd en op een ander grondstuk worden 
geplaatst, doet hieraan geen afbreuk: “Wat dit aangaat is het van belang dat de constructies niet 
gemakkelijk zijn te demonteren en verplaatsen, doch is het, anders dan de Duitse regering stelt, niet 
nodig dat zij onlosmakelijk met de grond zijn verbonden. De duur van de huurovereenkomst is evenmin 

doorslaggevend om uit te maken of de betrokken gebouwen roerend dan wel onroerend zijn”. 378  

In dezelfde lijn werden ligplaatsen voor boten in een havengebied als onroerende goederen 

gekwalificeerd, waardoor de verhuring ervan niet aan een BTW-heffing werd onderworpen.379 Het 
Hof van Justitie overwoog “dat dit terrein geheel of gedeeltelijk onder water ligt, de kwalificatie ervan 
als onroerend goed dat verhuurd of verpacht kan worden, niet in de weg staat. […] De verhuur heeft 
evenwel geen betrekking op een willekeurige hoeveelheid water, maar op een bepaald gedeelte van het 
havenbekken. Deze met water bedekte oppervlakte is blijvend afgebakend en kan niet worden 
verplaatst”. 

 NEDERLANDS RECHT - DUURZAME VERENIGING EN/OF KENBARE BEDOELING VAN DE BOUWER – Naar 88.

Nederlands recht is een constructie onroerend van zodra deze naar aard en inrichting bestemd is 

om duurzaam ter plaatse te blijven staan, zonder dat hierbij een fysieke verankering in de grond 

noodzakelijk is.380 

Hierbij gelden de volgende maatstaven: (1) het gebouw is duurzaam met de grond verenigd 

doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven staan, 

ongeacht of het bouwwerk technisch verplaatsbaar is, (2) bij de beoordeling van deze 

bestemming is de bedoeling van de bouwer relevant381 (3) voor zover deze naar buiten kenbaar 

is.382 Deze laatste precisering impliceert dat de subjectieve bedoeling van partijen op zichzelf 

niet doorslaggevend kan zijn en tempert hierdoor de subjectieve invulling van het criterium.383 

Enkel wanneer derden kennis kunnen hebben van de bedoeling van partijen, omdat deze 

bedoeling blijkt uit de fysieke realiteit, is deze bedoeling relevant in de kwalificatie als 

                                                           

378  Rechtsoverweging 32 en 33. H.v.J. nr. C-315/00, 16 januari 2003, FJF 2004, afl. 9, 861, Jur.HvJ 2003, afl. 1 (A), I, 
563, concl. F. JACOBS, Pb. C. 22 februari 2003, afl. 44, 6, RABG 2003, afl. 8, 443, noot W. DEVROE, Rec. CJCE 2003, afl. 
1 (A), I, 563, TFR 2003, afl. 242, 504.  
Ook in het Franse recht vormt de tijdelijke verbinding met de grond geen beletsel uit om een goed als onroerend 
te kwalificeren. R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 152. 

379  H.v.J. nr. C-428/02 (3e k.), 3 maart 2005 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn), Pb. C. 14 mei 2005 (dispositief), 
afl. 115, 1, FJF 2005, afl. 10, 983, Rec.CJCE 2005, afl. 3 (A), I, 1527, concl. J. KOKOTT. 

380  Dit bestemmingscriterium deed in het Nederlandse recht zijn intrede in het Amercentrale-arrest (HR 13 juni 
1975, NJ 1975, 509), waarin de vraag naar aansprakelijkheid voor bouwwerken centraal stond. De uitbreiding 
van de risicoaansprakelijkheid naar bouwwerken die bestemd zijn om ter plaatse te blijven staan, werd in de 
Nederlandse wetgever toegepast op de omschrijving van onroerende goederen. Ook verplaatsbare goederen, 
kunnen op grond van deze maatstaf een onroerend karakter verkrijgen. Zie hiervoor W. LOUWMAN, “Het hebben 
en verkrijgen van ‘nieuwe’ onroerende zaken”, FBN 2004, 1, 2. 

381  De bedoeling van de eigenaar van de zaak is dus niet relevant. HR 5 januari 2000, BNB 2000, 83, V-N 2000, 9.17, 
Belastingblad 2000, 559. 

382  HR 13 mei 2005, BNB 2005, 211, NTFR 2005, 695; HR 20 september 2002, BNB 2002, 374; HR 6 juni 2003, BNB 
2003, 271, Ars Aequi 2003, 842, noot S.C.J.J. KORTMANN, B.R. 2003, nrs. 188 en 189, noot A.A. VAN VELTEN. 

383  HR 25 oktober 2002, RvdW 2002, 170 (In casu oordeelde de Hoge Raad dat graftekens aan deze criteria voldoen 
en bijgevolg toebehoren aan de eigenaar van de grond); Hof Amsterdam 9 september 2008, RVR 2009, 1; Hof 
Amsterdam 6 juli 2006, NJF 2006, 485; Hof Amsterdam 4 mei 2000, NJK 2000, 49. 
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onroerend goed.384 Het vereiste dat de bedoeling van de bouwer kenbaar is, maakt dat niet de 

werkelijke wil, maar de veronderstelde bedoeling van de bouwer – die afgeleid wordt uit de voor 

derden kenbare objectieve feiten – relevant is.385  

In een zaak waarin de vraag naar het roerend of onroerend karakter van containers centraal stond, 
oordeelde de Hoge Raad dat “containers als de onderhavige oorspronkelijk een functie in het vervoer 
van roerende zaken hebben en niet naar aard en inrichting bestemd zijn om op dezelfde plaats te 
blijven. Belanghebbende heeft de tien containers na aankoop als afzonderlijke objecten op zijn 
terrein geplaatst zonder duurzame verbinding met de grond of enige opstal. […] Naar het oordeel van 
het Hof zijn de containers dan ook aan te merken als roerende zaken. De bedoeling van 
belanghebbende om de containers niet te verplaatsen is onvoldoende om tot een ander oordeel te 

komen”.386 

Desalniettemin evolueerde de Nederlandse rechtspraak naar een ruimer criterium waarin de 

aard van de verbinding slechts een aanwijzing is voor de aanwezigheid van een bestemming om 

het goed duurzaam ter plaatste te laten staan.387  

Zo stond in het portacabin-arrest de vraag naar het roerend of onroerend karakter van een cabine die 

naast een bedrijfsgebouw werd geplaatst centraal.388  

Volgens de hypothecaire schuldeiser was de cabine onroerend in de zin van artikel 3:3 NBW, want 
duurzaam met de grond verenigd, waardoor de hypotheek zich tot deze cabine uitstrekte. Dat de 
cabine geen vaste vereniging heeft met de grond en eenvoudig verplaatst kan worden, zou hieraan 
geen afbreuk doen. De bedoeling om de cabine duurzaam ter plaatse te laten staan, was volgens de 
hypothecaire schuldeiser overigens naar buiten kenbaar. De cabine was immers met een schutting 
met het gebouw verbonden, waardoor de cabine een geheel vormde met het naastliggende 
bedrijfsgebouw, en was door middel van leidingen aangesloten op nutsvoorzieningen.  

Voordat de openbare verkoop van de grond en de daarin geïncorporeerde goederen plaatsvond, 
legde de fiscus echter uitvoerend roerend beslag op de cabine.  

De kwalificatie van de cabine als roerend dan wel onroerend, werd hierdoor bepalend voor de 
uitkomst van het geschil. In het eerste geval strekt de hypotheek van de bank zich uit tot de cabine, in 
het tweede geval is de cabine eveneens voorwerp van het roerend beslag van de fiscus. De Hoge Raad 
beslechtte het geschil in het voordeel van de bank. Dat de cabine “naar aard en inrichting bestemd is 
om duurzaam ter plaatse te blijven staan” was voldoende om de cabine als onroerend te kwalificeren. 
De mogelijkheid om het bouwwerk gemakkelijk te verplaatsen, doet hieraan geen afbreuk: “Niet van 
belang is dan meer dat technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen”. Opdat er 

sprake zou zijn van een duurzame verbinding, is niet vereist dat deze onverbrekelijk zou zijn.389 

Het bestemmingscriterium – dat in dit arrest als zelfstandige maatstaf wordt gehanteerd390 – 

vereist geen duurzame en vaste fysieke verbinding met de grond.391 

                                                           

384  L.P.W. VAN VLIET, “Accession of movables to land: I”, The Edinburgh Law Review 2002, 69. 
385  H.D. PLOEGER, “De eigendom van grafmonumenten”, WPNR 1999, 6395, 425. 
386  HR 5 januari 2000, BNB 2000, 83, V-N 2000, 9.17, Belastingblad 2000, 559. 
387  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 

in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 111. 
388  HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97.  
389  H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), 

Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, 95. 
390  H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), 

Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, 96. 
391  S.C.J.J. KORTMANN, “Hulpzaken exit?”, WPNR 1988, 5855, 714; H.D. PLOEGER, “Nogmaals over de eigendom van 

grafmonumenten”, WPNR 2001, 6439, 301; P.J. VAN DER PLANK, “De indirecte vereniging van art. 3:3 j° art. 5:20 
sub e BW”, WPNR 2009, 347. 
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In gelijkaardige zin werd een recreatiewoning op wielen als onroerend gekwalificeerd. Dat de chalet 
geplaatst is op wielen deed immers geen afbreuk aan het feit dat deze kenbaar bestemd was om ter 

plaatse te blijven staan, al was er geen sprake van een vaste verbinding met de grond.392 

Zoals in de Belgische rechtspraak het geval is (zie supra, nr. 87), leidt het verruimde 

incorporatiecriterium ook naar Nederlands recht tot de kwalificatie van verplaatsbare goederen 

als onroerend. 

Zo werd een kraanbalk die deel uitmaakt van een hangende loopkraan die aan het dak van een 

fabrieksruimte werd bevestigd, als onroerend gekwalificeerd.393 Om een onderdeel van een gebouw 
uit te maken, is volgens de Raad niet vereist dat het gebouw zonder deze kraan niet aan zijn 
bestemming kan beantwoorden, noch dat deze kraan zodanig met het gebouw is verbonden dat deze 
niet zonder ernstige beschadiging weggenomen kan worden. Volgens de Nederlandse Hoge Raad 

belet een (beperkte) verplaatsbaarheid evenmin dat een goed onroerend is.394 Hierbij wordt geen 
verschil gemaakt tussen zaken die zich in verticale zin bewegen, zoals een lift, of in horizontale zin, 
zoals in casu een loopkraan. Reeds eerder oordeelde de Hoge Raad dat: “de kranen gezien hun omvang 
en constructie bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, zijn geplaatst op vaste rails en kunnen 

zich (slechts) over een beperkt traject heen en weer bewegen”.395 

Ook stacaravans op wielen werden als onroerende goederen gekwalificeerd. Aangezien deze wielen 
onzichtbaar waren en de stacaravans op vaste plaatsen werden gezet, waarna een tuin en schuur 
rond de caravans aangelegd werd en deze aan nutsvoorzieningen aangesloten werden, oordeelde de 
rechtbank dat deze caravans naar aard en inrichting bestemd waren om duurzaam ter plaatse te 
blijven staan. De technische mogelijkheid om deze caravans te verplaatsen doet hieraan geen 

afbreuk.396 

Deze rechtspraak vloeit niet enkel voort uit een verruimd incorporatiecriterium, maar is mede 

het gevolg van het feit dat een verbinding met de grond krachtens het Nederlandse Burgerlijk 

Wetboek ook op indirecte wijze gevestigd kan worden (art. 3:3, lid 1 NBW, zie supra, nr. 88). 

Volgens de Hoge Raad kan deze indirecte verbinding worden bewerkstelligd aan de hand van 

rails.  

Zoals gezegd (zie supra, nr. 79) wou de wetgever aan de hand van deze indirecte vereniging 

voorkomen dat bestanddelen die zich in of op een constructie bevinden en die het voorwerp zijn 

van een opstalrecht, hun onroerend karakter verliezen door deze uitschakeling van de 

onroerende natrekking. 

 ZUID-AFRIKAANS RECHT - AARD EN DOEL VAN HET NAGETROKKEN GOED, GRAAD VAN INCORPORATIE, 89.

BEDOELING – Opdat naar Zuid-Afrikaans recht is voldaan aan het incorporatiecriterium is vereist 

dat “’n saak of saakdeel op sodanige wyse verbind word met ’n ander saak dat die saak of saakdeel 

fisiek of functioneel sy selfstandigheid verloor, in die ander saak opgaan en ’n wesenlike 

bestanddeel van ’n nuwe selfstandige eenheid word”.397  

                                                           

392  HR 24 december 2004, JOL 2004, 719. 
393  HR 21 juni 1974, NJ 1975, 17. 
394  HR 24 december 2010, RVR 2011, 24; HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97. 
395  HR 8 juli 1997, FED 1997, 767, Belastingblad 1997, 711; H.D. PLOEGER, “Een mobiele onroerende zaak?”, WPNR 

1998, 129, 471. 
396  Rb. Rotterdam 26 februari 2014, NJF 2014, 166. 
397  C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 230. 
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De vraag of aan het incorporatiecriterium is voldaan, is in afhankelijk van (1) de aard en het doel 

van het nagetrokken goed (integrale deeltoets)398, (2) de graad van incorporatie 

(beskadigingsmaatstaf) en (3) een subjectieve vereiste.399  

Beide goederen moeten in eerste instantie van die aard zijn dat ze permanent aan elkaar 

bevestigd kunnen worden en voor de uitrusting van betekenis kunnen zijn.400 Bakstenen en 

beton voldoen bijvoorbeeld aan dit eerste criteria, een kruiwagen daarentegen niet. De aard en 

het doel van een goed vullen elkaar aan, een functionele verbinding zonder enige fysische 

verbinding leidt niet noodzakelijk tot een incorporatie van beide goederen.401 

Of voldaan is aan het tweede criterium hangt mede af van de vraag of het goed zonder 

beschadiging van betekenis losgemaakt kan worden. Dit is niet het geval wanneer het goed 

‘aardvast’ of ‘nagelvast’ aan de grond is bevestigd.402 De incorporatie vereist niet noodzakelijk 

een fysieke verbinding, maar kan eveneens voortvloeien uit het aanzienlijke gewicht van het 

geïncorporeerde goed. Ook de vraag of het geïncorporeerde goed zijn zelfstandigheid behoudt, is 

relevant voor de beoordeling van het incorporatiecriterium. 

Naast deze objectieve factoren, geldt eveneens een subjectieve vereiste, namelijk de wil van de 

eigenaar van het geïncorporeerde goed – welke niet noodzakelijk dezelfde persoon is als diegene 

die het goed in de grond incorporeerde403 – op het moment van de incorporatie om het goed op 

blijvende wijze met de grond te verbinden (permanensietoets).404  

Van zodra deze bedoeling aanwezig is, kunnen andere subjectieve elementen – zoals een tussen 

partijen bedongen eigendomsvoorbehoud – geen afbreuk doen aan het intreden van de 

natrekking.405 

                                                           

398  “The test is whether or not it is an integral part of the plant and machinery and put there for that sole purpose, 
having no separate and independent use on the land as a chattel”, Salisbury Municipality v. Nestlé’s Products 
(Rhodesia) Ltd, 1996, 1, SA, 339 (R). 

399  Olivier & others v. Haarhof & Co, 1906, TS 497 – 500. 
400  MacDonald Ltd v. Radin NO & The Potchefstroom Dairies & Industries Co Ltd 1915, AD 454 – 466; H. MOSTERT, A. 

POPE, P.J. BANDENHORST, W. FREEDMAN, J.M. PIENAAR, en J. VAN WYK, The principles of the law of property in South 
Africa, Oxford University Press South Africa, Cape Town, 2010, 165. 

401  “Where a complex of things is said to be a unit or entity in a mere functional sense, then nothing is gained in an 
enquiry of the instant kind by labelling an article as an ‘integral part’ of that unit. Such a unit could obviously 
consist of things movable as well as immovable”, Caltex (Africa) Ltd v. Director of Valuations, 1991, 1, SA, 525, (K). 
De ‘funksioneel integrale deeltoets’ moet dus duidelijk worden onderscheiden van de fisies integrale deeltoets. 
De eerste toest kan bijdragen tot het bewijs van de verwezenlijking van de tweede deeltoets, zonder dat dit 
noodzakelijkerwijs het geval is. J.C. SONNEKUS en J.L. NEELS, Sakereg Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 62. 

402  Groene serie, Zakelijke rechten, C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer, nr. 5. 
403  Volgens VAN DER MERWE is de bedoeling van de aanhechter in plaats van de bedoeling van de eigenaar van de 

nagetrokken zaak relevant. C.G. VAN DER MERWE, “Die impak van die bedoeling van die eienaar van die roerende 
saak by inaedificatio”, TSAR 2000, 1, 166. 

404  Standard-Vacuum Refining Co of SA (Pty) Ltd v. Durban City Council, 1961 (2), SA 669 (A) 678; R. v. Mabula, 1927, 
AD 159; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR, en H. MOSTERT, Silberberg & Schoeman’s The law of property, Durban, 
LexisNexis, 2006, 147; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BANDENHORST, W. FREEDMAN, J.M. PIENAAR, en J. VAN WYK, The 
principles of the law of property in South Africa, Oxford University Press South Africa, Cape Town, 2010, 169; C.G. 
VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 248; A.J.  VAN DER WALT EN G.J. PIENAAR, Inleiding tot die 
Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 116. 

405  C.G. VAN DER MERWE, “Die impak van die bedoeling van die eienaar van die roerende saak by inaedificatio”, TSAR 
2000, 1, 171. 
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Volgens de ‘traditionele opvatting’ kan deze subjectieve wil enkel doorslaggevend zijn wanneer 

er discussie bestaat omtrent de objectieve vereisten.406  

Deze opvatting maakt in de rechtspraak echter plaats voor de zienswijze dat de objectieve 

elementen slechts beschouwd worden als externe factoren waaruit de subjectieve bedoeling van 

de bouwer afgeleid kan worden. De vraag of er al dan niet sprake is van onroerendmaking door 

incorporatie wordt hierdoor in belangrijke mate afhankelijk gemaakt van de subjectieve wil van 

de bouwer: 

“A generally accepted test […] is to enquire whether the annexor of such a movable did so with the 
intention that it should remain permanently annexed thereto. Evidence as to the annexor’s intention 
can be sought from numerous sources, inter alia, the annexor’s own evidence as to this intention, the 
nature of the movable and of the immovable, the manner of annexation and the cause for and 

circumstances giving rise to such annexation”.407  

Deze evolutie wordt echter niet onverkort positief onthaald (zie infra, nr. 92).408  

De toenemende kritiek op de subjectivering van het incorporatiecriterium vond zijn weerklank in de 
zaak Sumatie (Edms) Bpk v. Venter, waarin gesteld werd dat de incorporatie een permanente of 

voldoende langdurige band moet teweegbrengen tussen beide goederen.409 Of de incorporatie een 
dergelijke band creëert, hangt af van objectieve fysieke elementen, zoals de aard en functie van het 
nagetrokken goed, de wijze van incorporatie, het handelen van de bouwer en andere relevante 

omstandigheden.410 Het doel van de incorporatie wordt hierbij zowel uit objectieve als uit 
subjectieve elementen afgeleid. Subjectieve elementen komen echter enkel in aanmerking voor zover 

ze onlosmakelijk verbonden zijn met objectieve elementen.411 Met betrekking tot de aanduiding van 

een goed als bysaak mag de bedoelingsmaatstaf nooit op zichzelf doorslaggevend zijn. 412  

De rol van subjectieve elementen wordt binnen deze opvatting aanzienlijk beperkt, maar wordt 

niet tot nul herleid, waardoor het vernieuwend karakter van deze rechtspraak niet mag worden 

                                                           

406  MacDonald Ltd v. Radin NO & The Potchefstroom Dairies & Industries Co Ltd, 1915, AD 454 – 466. 
407  Theatre Investments (Pty) Ltd & Another v. Butcher Bros Ltd, 1978, SA 682. In dezelfde zin: Melcorp SA (Pty) Ltd v. 

Joint Municipal Pension Fund (Transvaal), 1980, 2, SA, 214 
408  P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR, en H. MOSTERT, Silberberg & Schoeman’s The law of property, Durban, LexisNexis, 

2006, 150; F. DU BOIS, Wille’s principles of South African Law, 9 ed., Kaapstad, Juta, 2007, 504; H. MOSTERT, A. POPE, 
P.J. BANDENHORST, W. FREEDMAN, J.M. PIENAAR, en J. VAN WYK, The principles of the law of property in South Africa, 
Oxford University Press South Africa, Cape Town, 2010, 170; A. POPE, “Encroachment or accession? The 
importance of the extent of encroachment in light of South African constitutional principles?”, SALJ 2007, 124, 
544; J.C. SONNEKUS, “Regsgevolge van natrekking en die formulering van aanhegtingsmaatstawwe”, SALJ 1990, 
331; J.C. SONNEKUS en J.L. NEELS, Sakereg Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 43, 60 en 75; J.C. SONNEKUS, 
“Aanhegting – altyd nagelvast?”, TSAR 1984, 326; J.C. SONNEKUS, “Estoppel, natrekking en die presendenteleer”, 
TSAR 2007, 597, noot onder Konstanz Properties (Pty) Ltd v. Wm Spilhaus en Kie (WP) Bpk; C.G. VAN DER MERWE, 
Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 3-37; C.G. VAN 

DER MERWE, “Die impak van die bedoeling van die eienaar van die roerende saak by inaedificatio”, TSAR 2000, 1, 
176; A.J. VAN DER WALT, Vonnisbundel vir studente, Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 115 en 123; R. ZIMMERMAN, D. 
VISSER en K. REID, Mixed Legal systems in comparative perspective, Kaapstad, Juta, 2004, 681. 
“Ons insiens behoort ten aansien van natrekking geensins op die bedoelingsvraag gelet te wordt niet maar behoort 
uitsluitlik van die objectiewe verkeersmaatstawwe gebruik gemaak te word.” J.C. SONNEKUS en J.L. NEELS, Sakereg 
Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 60. 

409  Standard-Vacuum Refining Co of SA (Pty) Ltd v. Durban City Council, 1961 (2), SA 669 (A) 678. 
410  “[…] die doel (causa) van die aanhegting moet wees om die aangehegte saak permanent of vir onbepaalde tyd tot 

die grond of ander onroerende saak te voeg en wel op so ’n wyse dat dit ’n nuwe selfstandige entiteit daarmee vorm 
en dus self onroerend word. […]”, Sumatie (Edms) Bpk v. Venter, 1990, 1, SA, 173 (T). 

411  J.C. SONNEKUS, “Aanhegting – altyd nagelvast?”, TSAR 1984, 325. 
412  Senekal v. Roodt, 1983, 2, SA, 602 (T); J.C. SONNEKUS en J.L. NEELS, Sakereg Vonnisbundel, Durban, LexisNexis, 1994, 

49 en 76. 
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overschat. De Sumatie (Edms) Bpk v. Venter uitspraak neemt een positie in tussen de traditionele 

en moderne opvatting omtrent het incorporatiecriterium.413  

Niettegenstaande de goedkeurende kritiek in de rechtsleer op deze objectivering van het 

incorporatiecriterium, werd deze uitspraak hervormd in hoger beroep.414 Dit neemt niet weg dat 

in latere rechtspraak meer aandacht wordt gehecht aan de publiciteitsvereiste, door ook 

‘prevailing standards of society’ als beoordelingsmaatstaf te hanteren.415  

c. Beoordeling 

 ANALYSE – Uit het voorgaande blijkt dat de invulling van het incorporatiecriterium voor 90.

onroerendmaking doorheen de jaren in alle onderzochte rechtsstelsels ingrijpend werd 

uitgebreid. Door niet langer te vereisen dat een goed praktisch onverplaatsbaar is opdat het 

onroerend zou zijn, is het gehele stelsel van onroerendmaking fundamenteel gewijzigd.416 Deze 

verruiming van het criterium (en “de tendens om mobiele zaken tot onroerende zaken te 

bombarderen”417) werd niet steeds positief onthaald.418  

De verruiming komt in de eerste plaats de rechtszekerheid niet ten goede. Indien men 

bovendien erkent dat ook ‘beperkt functioneel verplaatsbare goederen’ gekwalificeerd worden 

als onroerende goederen uit de aard, rijst onmiddellijk de vraag naar de toelaatbare omvang van 

deze ‘beperkte functionele’ verplaatsbaarheid. Mag de verplaatsbaarheid zich uitstrekken over 

een redelijke afstand? Welke afstand kan als redelijk worden beschouwd? Mogen hierbij 

perceelsgrenzen worden overschreden? De beantwoording van deze vragen door 

bodemrechters, komt de uniformiteit van de interpretatie van onroerende goederen uit de aard 

vanzelfsprekend niet ten goede.  

Deze verruiming is daarenboven vaak ingegeven door fiscale motieven, dewelke vaak niet de 

aangewezen leidraad zijn om het civielrechtelijk begrip ‘onroerend goed uit de aard’ in te 

                                                           

413  C.G. VAN DER MERWE, “Die impak van die bedoeling van die eienaar van die roerende saak by inaedificatio”, TSAR 
2000, 1, 157. 

414  A.J.  VAN DER WALT EN G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 118. 
415  Unimark Distributiors (Pty) Ltd v. Erf 94 Silvertondale (Pty) Ltd, 1999, (2), SA, 986, (T). 
416  H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), 

Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, 115. 
417  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 8. Opstalrecht, A. Kernoverzicht, ‘1.6. 

Onroerende zaak’, C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 
418  A. APERS, “Afgrenzing van onroerende goederen uit hun aard”, noot onder Gent 11 januari 2011, TFR 2011, afl. 

405, 606; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, “Quand les meubles s'immobilisent...”, Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, 309, nr. 
31; H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO 
(eds.), Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, 115; J. KOKELENBERG, “Onroerend uit zijn aard: de 
beperkingen van de notie beperkt”, TBBR 2009, 337-338; H.D. PLOEGER, “Onroerende stacaravans: hoe lang is 
duurzaam?”, WPNR 2002, 6497, 521; H.D. PLOEGER, “Een mobiele onroerende zaak?”, WPNR 1998, 129, 472; H.D. 
PLOEGER, “Grafstenen en verticale natrekking”, JBN 2004, nr. 38, 9; V. SAGAERT, “Onroerendmaking door 
incorporatie: over het verschil tussen beweegbaarheid en verplaatsbaarheid”, RW 2008-09, afl. 11, 458, noot 
onder Cass. 14 februari 2008; P.J. VAN DER PLANK, “Havenkranen onroerend?”, NTBR 2011, 27, noot onder HR 24 
december 2010; A.R.G. VAN DIJK-BARKMIJER, Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOOF, J.J. VERBEEK en A.W. SCHEP, “Waterwoningen 
in Ybrug, tussen wal en schip?”, BR 2007, 114; J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: 
opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 
109. 
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vullen.419 Goederen die niet gekwalificeerd kunnen worden als onroerend door bestemming 

omdat het goed en de grond aan verschillende personen toebehoren, worden alsnog als 

onroerende goederen gekwalificeerd door het concept ‘onroerend uit de aard’ uit te rekken. 

Deze verruiming lijkt in de besproken rolkraanarresten420 voornamelijk te zijn ingegeven om het 

voorwerp van de onroerende voorheffing uit te breiden. 

De rechtszekerheid zou baat hebben bij een criterium waarin de rol van de subjectieve wil van 

partijen beperkt is, en waarin de bedoeling van de wetgever weer tot uiting kan komen.421 

ii. Incorporatiecriterium voor onroerende natrekking: eigendomstoebedeling van 
goederen 

 PROBLEEMSTELLING – Indien het criterium voor onroerendmaking naar analogie zou 91.

worden toegepast als incorporatiecriterium voor onroerende natrekking, zou dit verregaande 

gevolgen hebben. Een gelijkschakeling van de criteria, impliceert dat het grondeigendomsrecht 

zich automatisch uitstrekt tot de – steeds ruimer wordende – categorie van onroerende 

goederen. Zo zou het grondeigendomsrecht zich automatisch uitstrekken tot een rolkraan, die 

volgens het Belgische Hof van Cassatie een onroerend goed uit zijn aard vormt (zie supra, nr. 

87). De oorspronkelijke eigenaar van de kraan verliest hierdoor van rechtswege zijn 

eigendomsrecht. Naar Belgisch recht zou enkel door middel van de vestiging van een opstalrecht 

of appartementsrecht deze eigendomsuitbreiding ten voordele van de grondeigenaar kunnen 

worden uitgeschakeld (zie voor deze mogelijkheden infra, nr. 158).  

Omwille van het feit dat zowel onroerendmaking, als onroerende natrekking gesteund zijn op 

een gemeenschappelijke maatstaf – namelijk een ‘verbinding met de grond’ – worden beide 

rechtsgevolgen vaak aan elkaar gekoppeld. Beide dimensies van het incorporatiecriterium 

worden hierbij op uniforme wijze ingevuld (zie infra, nr. 92), waardoor de onroerendmaking 

automatisch tot onroerende natrekking leidt en een onroerend goed uit de aard automatisch aan 

de grondeigenaar toebehoort. 

Hieronder (zie infra, nr. 94) zal echter blijken dat deze opvatting niet kan worden bijgetreden. 

Dat de onroerendmaking en onroerende natrekking een ‘verbinding met de grond’ als 

gemeenschappelijke noemer hebben, doet geen afbreuk aan het feit dat beide dimensies van 

elkaar moeten worden onderscheiden.  

Enerzijds leidt onroerende natrekking niet automatisch tot onroerendmaking, waardoor ook 

roerende goederen het voorwerp van onroerende natrekking kunnen uitmaken, zonder hierbij 

hun roerend karakter te verliezen (zie infra, nr. 96). Anderzijds leidt onroerendmaking niet 

                                                           

419  J. KOKELENBERG, “Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van de notie beperkt”, TBBR 2009, 346, nr. 21. 
Aangezien steeds meer goederen als onroerende goederen worden gekwalificeerd, kan de fiscus deze goederen 
aan de onroerende voorheffing onderwerpen. 

420  Cass. 14 februari 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 8, 464, noot P. SOUFFRIAU, Fiscoloog 2008, afl. 1120, 18, JLMB 2008, afl. 
38, 1700, noot E. VAN BRUSTEM, Pas. 2008, afl. 2, 440, RCJB 2010, afl. 1, 53, noot J. ROMAIN, RW 2008-09, afl. 11, 
456, noot V. SAGAERT, TBBR 2009, afl. 7, 387, TBO 2008, afl. 3, 118, noot M. MUYLLE; Gent 11 januari 2011, 
Fiscoloog 2011, afl. 1258, 16, TFR 2011, afl. 405, 603, noot A. APERS. 

421  “Le législateur de 1804 ayant clairement affiché sa préférence pour le critère physique de l’incorporation, il 
convenait dès lors de ne pas trop s’en écarter, au risque de tomber dans l’arbitraire.” O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, 
“Quand les meubles s'immobilisent...”, Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, 315, nr. 49. 
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automatisch tot onroerende natrekking, waardoor een goed onroerend uit de aard kan zijn, 

zonder dat het op grond van onroerende natrekking aan de grondeigenaar toebehoort (zie infra, 

nr. 95) 

a. Uniform incorporatiecriterium? Analyse en weerlegging 

 UNIFORM INCORPORATIECRITERIUM - ANALYSE – Indien men aanneemt dat er een uniform 92.

incorporatiecriterium zou bestaan, leidt het incorporatiecriterium gelijktijdig tot 

onroerendmaking en onroerende natrekking.422 De onroerendmaking gaat volgens die 

zienswijze automatisch gepaard met een eigendomsuitbreiding ten voordele van de 

grondeigenaar en omgekeerd.423 

Naar Nederlands recht wordt soms in gelijkaardige zin geoordeeld dat er automatisch sprake is 

van onroerende natrekking (art. 5:20 NBW) wanneer artikel 3:3 NBW toepassing vindt.424 

Zo oordeelde de Hoge Raad in het Stafmateriaalarrest dat “van natrekking ook sprake kan zijn indien 
een aard- of nagelvaste verbinding ontbreekt; dat zulks hieruit blijkt dat volgens art. 526, aanhef en 
onder 1°, alles wat op de grond gebouwd is, samen met den grond één onroerende zaak uitmaakt, 
zonder dat de eis wordt gesteld, dat een zodanige verbinding aanwezig is; dat dan ook de aard- of 
nagelvastheid – ook blijkens het slot van art. 562, dat spreekt van aan een gebouw nagelvaste zaken – 

alleen van belang is voor zaken, welke niet een bestanddeel van het gebouw uitmaken”.425  

In deze rechtspraak vervaagt het onderscheid tussen de onroerendmaking en de onroerende 

natrekking. Artikel 5:20 NBW – waarin het incorporatiecriterium voor natrekking vervat ligt – is 

inderdaad afgestemd op het incorporatiecriterium voor onroerendmaking waarin artikel 3:3, 

eerste lid NBW voorziet. Hieruit wordt afgeleid dat een zaak die op grond van artikel 3:3 NBW 

onroerend is, ook verticaal wordt nagetrokken tot de grond op grond van artikel 5:20 NBW.426 

Het Graftekenarrest lijkt een soortgelijke invulling van het criterium omtrent onroerendmaking 

en onroerende natrekking te ondersteunen.  

                                                           

422  R. WESTRIK, “Wie is eigenaar van deze (on)roerende zaak?”, WPNR 2005, 121. 
423  A. APERS, “Afgrenzing van onroerende goederen uit hun aard”, noot onder Gent 11 januari 2011, TFR 2011, afl. 

405, nr. 12; H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming, Nijmegen, Ars aequi libri, 1994, 25, nr. 5; 
H.C. GROOTVELD, “Bestanddelen en natrekking”, BR 1979, 388; H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk 
‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), Open normen in het goederenrecht, Boom, 
2002, 92; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 
264, nr. 264; L. ROZÈS, Les travaux et constructions du preneur sur le fonds loué, Parijs, LGDJ, 1976, 170, nr. 167; 
M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht, Goederen- en insolventierecht, Verkrijging en verlies van goederen, Gent, 
2010, 252; V. SAGAERT, “Onroerendmaking door incorporatie: over het verschil tussen beweegbaarheid en 
verplaatsbaarheid”, RW 2008-09, afl. 11, 459, nr. 5, noot onder Cass. 14 februari 2008; F. WERDEFROY, “Verlof tot 
bouwen met afstand van het recht van natrekking”, T.Not. 1981, 67; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, 
Parijs, PUF, 2008, 148, nr. 92. 

424  H.W. HEYMAN en S.E. BARTELS, “Is een huis bestanddeel van de grond? Een rechtsgeleerde dialoog tussen H.W. 
Heyman en S.E. Bartels”, NTBR 2006, 40, afl. 7, 271; K. HOOFS, Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend 
perspectief, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2013, 45 en 49; B.C. MOUTHAAN, “Het opstalrecht en erfpachtrecht 
als instrumenten voor meervoudig ruimtegebruik”, Vastgoed fiscaal & civiel, 2012, 9; W.C.L. VAN DER GRINTEN, 
“Natrekking, vermenging en zaaksvorming”, WPNR 1961, 4701, 520; P.J. VAN DER PLANK, “Havenkranen 
onroerend?”, NTBR 2011, 27, noot onder HR 24 december 2010. 

425  HR 11 december 1953, NJ 1954, 115. 
426  H.D. PLOEGER, “De eigendom van grafmonumenten”, WPNR 1999, 6395, 424. 
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In dit arrest stond de vraag naar het eigendomsstatuut van graftekens die op eigen graven427 werden 
geplaatst centraal. In zijn conclusie onder dit arrest, overweegt de advocaat-generaal DE VRIES 

LENTSCH-KOSTENSE dat voor de vraag naar de eigendomstoebedeling van de graftekens 
“doorslaggevend is of een zodanig grafteken moet worden beschouwd als duurzaam met de grond 
verenigd in de zin van de art. 3:3 en art. 5:20 BW. Duurzaam met de grond verenigde werken zijn 
immers evenals de grond zelf onroerend (art. 3:3) en de eigendom van de grond omvat de eigendom van 
dergelijke werken, tenzij de wet anders bepaalt (art. 5:20).”. Om uit te maken of een goed “duurzaam 
met de grond verbonden is” zijn de criteria die door de Hoge Raad in het Portacabin-arrest werden 
vooropgesteld van toepassing (zie supra, nr. 88). Van zodra een werk duurzaam met de grond is 
verenigd, is het automatisch een onroerend goed én strekt het eigendomsrecht van de grondeigenaar 

zich uit tot dit goed.428 In casu werd geoordeeld dat graftekens ‘gezien hun voor eenieder naar buiten 
kenbare aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven’, waardoor ze 

onroerende goederen uitmaken die toebehoren aan de gemeente als grondeigenaar.429 Dat de 
graftekens slechts op grond van tijdelijke grafrechten worden geplaatst, doet geen afbreuk aan het 

feit dat ze bestemd zijn ter plaatste te blijven staan.430 

Ook in de Franse rechtspraak zijn voorbeelden terug te vinden waarin de Cour de cassation de 

onroerendmaking en eigendomstoebedeling dimensie van de incorporatie met elkaar gelijkstelt.  

Zo kwam het hoogste Franse rechtscollege tot de conclusie dat een eigendomsvoorbehoud met 
betrekking tot veranda’s impliceerde dat partijen deze veranda’s als roerende goederen 

beschouwden.431 Ook in deze rechtspraak wordt de eigendomsvraag gekoppeld aan het roerend of 
onroerend karakter van de goederen, zonder dat de Cour de cassation stilstaat bij de mogelijkheid om 

beide dimensies los te koppelen door middel van de vestiging van een droit de superficie.432 De 
vestiging van een dergelijk opstalrecht, legt immers de discrepantie bloot tussen de vraag naar de 
onroerendmaking enerzijds en de eigendomstoebedeling anderzijds (zie hiervoor ook infra, nr. 204). 

In de Belgische rechtspraak werd eveneens geoordeeld dat een eigendomsvoorbehoud 

onverzoenbaar is met de onroerendmaking van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud 

rust. In deze zin werd geoordeeld dat het eigendomsvoorbehoud van de verkoper van een 

zwembad, niet langer tegenwerpelijk is aan de curator van het faillissement van de 

grondeigenaar, van zodra het zwembad in de grond werd verankerd en hierdoor onroerend 

werd.433 Hieronder zal blijken dat de Pandwet hier naar Belgisch recht verandering in brengt, 

waardoor de onroerendmaking niet langer afbreuk doet aan het eigendomsvoorbehoud (zie 

infra, nr. 95). 

                                                           

427  Dit zijn graven waarop een uitsluitend recht op een graf is gevestigd in de zin van artikel 28 lid 1 Wet op de 
lijkbezorging (Wlb). Dit uitsluitend recht op een graf verleent de rechthebbende het recht in het desbetreffende 
graf een of meer stoffelijke overschotten te begraven en begraven te houden. 

428  HR 25 oktober 2002, RvdW 2002, 170, NJ 2003, 421. 
Recent werd een nieuwe bepaling toegevoegd aan de Wet op de Lijkbezorging, op grond waarvan de natrekking 
wordt uitgeschakeld gedurende de periode dat het graf niet mag worden geruimd. Voor een uitvoerige 
bespreking van deze wettelijke afwijking van de natrekkingsregels verwijzen we naar infra, nr. 333. 

429  Contra: H.D. PLOEGER, “De eigendom van grafmonumenten”, WPNR 1999, 6395, 425: “Voor het roerend karakter 
spreekt daarentegen de afwezigheid van een hechte verbinding met de grond of grafkelder”. Gelet op het feit dat 
een ‘eigen graf’ slechts voor een periode van 20 of 30 jaar wordt uitgegeven, zou er van een duurzaamheid 
daarenboven geen sprake zijn.  

430  H.D. PLOEGER, “Grafstenen en verticale natrekking”, JBN 2004, nr. 38, 9. 
431  Cass. fr. 26 juni 1991, D. 1993, 93. 
432  I. FREIJ, “La nature mobilière ou immobilière d'un bien est définie par la loi sans que la convention des parties 

puisse avoir une incidence à cet égard”, D. 1993, 93, nr. 9, noot onder Cass. fr. 26 juni 1991. 
433  Gent 11 maart 2013, RW 2012-13, afl. 41, 1627. 
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Ook naar Zuid-Afrikaans recht worden de incorporatiecriteria met betrekking tot 

onroerendmaking zoals hierboven (zie supra, nr. 89) besproken, vaak naar analogie toegepast 

als incorporatiecriterium voor onroerende natrekking.434 Ten gevolge van de subjectivering van 

het criterium voor onroerendmaking, zou ook het intreden van de natrekking hierdoor mede 

afhankelijk worden gemaakt van de subjectieve wil van de bouwer. De natrekking als 

oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging dreigt hierdoor steeds verder in de richting van 

afgeleide wijzen van eigendomsverkrijging te verschuiven, waarbij de wilsuiting van de 

grondeigenaar van belang wordt.435 

Zoals gezegd (zie supra, nr. 57) heeft het superficies solo cedit-beginsel naar Zuid-Afrikaans recht nog 
steeds een absoluut karakter. De subjectivering van het incorporatiecriterium voor onroerende 
natrekking, maakt het voor partijen mogelijk om af te wijken van deze strikte invulling van de 
verticale natrekking van de opstallen door de grond. In de rechtsleer wordt bijgevolg geoordeeld dat 
de subjectivering van het incorporatiecriterium “is an indication that the Roman and Roman-Dutch 
requirements for the application of this [superficies solo cedit] principle are no longer strictly adhered 
to and that exceptions to and deviations from the principle are recognised due to modern economic 
demands”. De subjectivering van het intreden van de natrekking lijkt met andere woorden een 
antwoord te bieden op de toenemende behoefte aan horizontale eigendomssplitsingen in het Zuid-

Afrikaanse recht.436 

 RESTRICTIEVE INVULLING VAN BEIDE DIMENSIES VAN HET INCORPORATIECRITERIUM – Een 93.

belangrijke strekking binnen deze uniforme benadering geeft ook aan in welke zin die 

uniformiteit invulling moet krijgen, door voor te stellen om beide criteria restrictiever in te 

vullen.  

Hierboven bleek reeds dat enkel de grond een onroerend goed sensu stricto uitmaakt en dat de 

andere onroerende goederen uit hun aard, hun onroerend karakter ontlenen aan een fictie op 

grond waarvan ze geacht worden met deze grond te zijn verbonden (zie supra, nr. 79). De 

zelfstandigheid van een vermogensbestanddeel moet hierdoor de regel zijn, de incorporatie 

ervan de uitzondering.437 

“Cette qualité d’immeuble n’étant qu’une fiction, il faut la restreindre dans les limites pour lesquelles 

elle a été établie”.438  

Noch bij de natrekking, noch bij onroerendmaking, kan de wil van betrokken partijen een rol 

spelen: niet de bedoeling van de bouwer, maar het resultaat dat hij in het leven roept, mag 

doorslaggevend zijn.439  

                                                           

434  G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 24; J.C. SONNEKUS, 
“Regsgevolge van natrekking en die formulering van aanhegtingsmaatstawwe”, SALJ 1990, 320. 

435  G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Juta Kaapstad, Juta, 2010, 24; C.G. VAN DER 

MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 257; R. ZIMMERMAN, D. VISSER en K. REID, Mixed Legal systems in 
comparative perspective, Kaapstad, Juta, 2004, 682. 

436  G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 24. 
437  H. HEYMAN, “De natrekkingscriteria naar huidig en toekomstig recht”, WPNR 1974, 5270, 474; H.D. PLOEGER, 

Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 43, nr. 45. 
438  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 506, nr. 408.  
439  H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), 

Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, 98; J.F.M. JANSSEN, “De uitleg die wordt gegeven aan de artt. 3:3 
lid 1 en 5:20 sub e BW, ontregelt de zaak”, WPNR 2006, 6691, 866; H.D. PLOEGER, “De eigendom van 
grafmonumenten”, WPNR 1999, 6395, 424. 
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Als reactie tegen de verruiming van het incorporatiecriterium voor onroerendmaking (zie supra, 

nr. 90) pleiten bepaalde auteurs om de bestemming om een goed op duurzame wijze ter plaatste 

te laten staan, niet als vervanging van, maar als aanvulling op het vereiste van een fysieke 

verbinding te vereisen. Het zou met andere woorden om cumulatieve vereisten gaan.440 

b. Pluriform incorporatiecriterium 

 AFZONDERLIJKE INVULLING VAN HET INCORPORATIECRITERIUM VOOR ONROERENDMAKING EN 94.

ONROERENDE NATREKKING – In wat volgt wordt aangetoond dat de analoge toepassing van het 

gesubjectiveerde criterium met betrekking tot onroerendmaking als criterium voor onroerende 

natrekking ten voordele van de grondeigenaar, tot ongewilde juridische verhoudingen zou 

leiden.441 Het aantal situaties waarin een gedwongen eigendomsverlies en eigendomsuitbreiding 

intreedt (zie supra, nrs. 52 en 53) zou immers toenemen. Het incorporatiecriterium met 

betrekking tot onroerende natrekking moet dan ook restrictief worden ingevuld.442 

Ook bepaalde Nederlandse auteurs waarschuwen voor de uniformisering van de verschillende 

dimensies van het incorporatiecriterium:  

“De vraag wie eigenaar is van een (ondergronds) kabelnet is echter een geheel andere dan die naar 
het roerende of onroerende karakter van het werk. Verwarring lijkt te ontstaan doordat artikel 3:3 
BW en artikel 5:20 BW sub e eenzelfde formulering lijken te gebruiken. Beide artikelen vereisen 
immers een beoordeling naar de vraag ‘of […] gebouwen en werken duurzaam met de grond zijn 

verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken […]’.”.443  

Naar Belgisch en Frans recht ondersteunt de structuur van het Burgerlijk Wetboek de 

pluralistische benadering van het incorporatiecriterium. De wetgever behandelt de vraag naar 

onroerendmaking en onroerende natrekking immers afzonderlijk. In Boek II van het Belgische 

en Franse Burgerlijk Wetboek ‘Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom’, 

handelt de eerste titel over het ‘onderscheid der goederen’, pas in de tweede titel gaat de 

wetgever dieper in op het aspect ‘eigendom’. 

Ook in het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek is dit het geval, de artikelen 3:3 en 3:4 NBW 

bepalen in eerste instantie welke goederen onroerend uit hun aard of een bestanddeel van de 

grond zijn. Het onroerend eigendomsrecht komt pas in Boek V aan bod. Zoals hoger aangegeven 

(zie supra, nr. 57) komt het eigendomsrecht van constructies op, boven en onder de grond in 

beginsel toe aan de grondeigenaar (art. 5:20 NBW). Om op grond van artikel 5:20 NBW te 

                                                           

440  H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), 
Open normen in het goederenrecht, Boom, 2002, 112 en 120;  J.C. SONNEKUS, “Aanhegting – altyd nagelvast?”, TSAR 
1984, 328; L.P.W. VAN VLIET, “Accession of movables of land”, in E. COOKE (ed.), Modern Studies in Property Law, 
volume 1: Property 2000, Hart publishing, Oxford, 2001, 320. 

441  S. BOULY, “Does the expansion of the concept ‘immovable’ influence immovable accession?”, in B. AKKERMANS en E. 
MARAIS (eds.), Property Law Perspectives (Ius Commune: European and Comparative Law), Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 111-130; T.J. VAN DER PLOEG, “Overgang van eigendom door wijziging van de definitie 
"onroerend"? De zakelijke positie van grafstenen en stacaravans is onbevredigend”, NJB 2003, 25, 1289. 

442  Th. LAMARCHE, “L'accession différée: une nouvelle approche des grandes classifications”, RTD Civ. 2006, 4, nr. 9. 
443  M.M. ROGGENKAMP, “De juridische status van energienetten: van hoe het was en hoe het (wellicht) wordt”, 

Onderneming en Financiering 2004, 62, 37; T.H.D. STRUYCKEN, “Het goederenrechtelijke karakter van telecom-
kabels”, WPNR 2000, 6424, 836. 
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worden nagetrokken tot de grond, is niet vereist dat deze goederen onroerend zijn (art. 3:3 

NBW) of bestanddeel zijn van de grond (art. 3:4 NBW). 

Uit de parlementaire geschiedenis van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek blijkt dat de 

Nederlandse wetgever expliciet de onroerendmaking heeft willen onderscheiden van de 

onroerende natrekking. 

Als reactie op een voorlopig verslag waarin wordt gesteld dat “de commissie de werking van de 
natrekking en het onroerend zijn van een opstal geheel parallel geregeld zou willen zien”, wordt 
benadrukt dat “deze bepaling (het huidige artikel 3:3 NBW) niet van doen heeft met de vraag wat 

door natrekking eigendom van de grondeigenaar wordt”.444 

Net omwille van deze discrepantie tussen onroerendmaking en onroerende natrekking werd in 

artikel 5:20 expliciet bepaald dat gebouwen in beginsel toekomen aan de grondeigenaar, al zijn 

deze niet noodzakelijk bestanddeel van de grond in de zin van artikel 3:4 NBW. 

Binnen de Nederlandse rechtsleer onderscheidt men de ‘ontkoppelingsleer’ van de 

‘harmonieleer’. De eerste opvatting onderscheidt niet enkel de vraag naar onroerendmaking 

(art. 3:3 NBW) van de vraag naar onroerende natrekking (art. 5:20 NBW), maar onderwerpt ook 

de vraag of een goed al dan niet een bestanddeel van de grond uitmaakt aan een afzonderlijk 

onderzoek (art. 3:4 NBW). Dat een goed onroerend is en wordt nagetrokken tot de grond, 

impliceert niet noodzakelijk dat dit goed een bestanddeel van het natrekkende goed uitmaakt.445 

Voor de opstallen geldt met andere woorden een ander ordeningsprincipe, dat los staat van de 

vraag naar bestanddeelvorming.446  

Volgens de ontkoppelingsleer kunnen opstallen die met de grond zijn verbonden in de zin van 

artikel 3:3 NBW, in bepaalde gevallen hun zelfstandige identiteit behouden. De eenheid tussen 

de grond en de daarin geïncorporeerde opstallen, is van een andere aard dan de eenheid die de 

opstal vormt met haar bestanddelen.447 Dat opstallen in beginsel de rechtstoestand van de grond 

volgen, doet geen afbreuk aan het feit dat deze – anders dan bestanddelen – niet noodzakelijk de 

identiteit van deze grond aannemen. Ondanks hun incorporatie in de grond, blijven opstallen 

binnen deze opvatting zelfstandige entiteiten, die vatbaar zijn voor een afzonderlijk 

eigendomsrecht.448 Opstallen maken met andere woorden niet noodzakelijk bestanddelen uit 

                                                           

444  C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 3: 
Vermogensrecht in het algemeen, Deventer, Kluwer, 1981, 68 en 69. 

445  G.E. VAN MAANEN, “Is een gebouw bestanddeel van de grond?”, NTBR 2006, 32, 228, nr. 2; G.E. VAN MAANEN, “De 
boom van Bartels”, NTBR 2012, 2, afl. 1, 3-5, noot onder HR 20 mei 2011; J.B.M. VRANKEN, “Horizontale of 
verticale natrekking? Over olietanks die in de grond van de buren zijn gegraven”, WPNR 1992, 6041, 208, nr. 5. 

 “omdat de maatstaven van art. 3:3 BW niet onder die van art. 3:4 BW vallen is het derhalve, anders dan in de 
literatuur wel wordt betoogd, mogelijk dat een installatie geen bestanddeel is van een gebouw op basis van art. 3:4 
BW maar wel onroerend op basis van art. 3:3 BW” J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: 
opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 69. 

446  In deze zin oordeelde het Hof Leeuwarden dat de vraag of cabines in een fabriekspand door vereniging met het 
pand onroerend zijn geworden (art. 3:3 NBW) en worden nagetrokken tot de grond, niet samenvalt met de vraag 
of de cabines kunnen worden aangemerkt als bestanddelen van het pand (art. 3:4 NBW). Hof Leeuwarden 27 
april 2005, JOR 2006, 115. 

447  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 119, nr. 113. 
448  P.A. STEIN, “Bij- en hulpzaken”, WPNR 1991, 6030, 882; J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: 

opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 69. 
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van de grond, maar kunnen als bijzaken van deze grond bestempeld worden. Dat de Nederlandse 

wetgever dit begrip bij de uitvaardiging van het nieuwe Burgerlijk Wetboek heeft verlaten, zou 

niet verhinderen dat het begrip impliciet voortleeft in het huidige NBW.449 Volgens deze 

opvatting zou net omwille van de discrepantie tussen bestanddeelvorming en onroerende 

natrekking, in artikel 5:20 NBW expliciet bepaald worden dat gebouwen in beginsel toekomen 

aan de grondeigenaar, al zijn deze niet noodzakelijk bestanddeel van de grond in de zin van 

artikel 3:4 NBW. 

De opvatting dat een goed zijn zelfstandigheid kan behouden eens de onroerende natrekking 

intrad, wordt echter niet unaniem bijgetreden.450 Op grond van de harmonieleer maakt een goed 

automatisch een bestanddeel uit van het natrekkende goed wanneer de natrekking intreedt. Ook 

deze strekking beroept zich op artikel 5:20 NBW en oordeelt dat deze bepaling een wettelijke 

bevestiging inhoudt dat gebouwen en werken steeds bestanddeel zijn van de grond.451 Van zodra 

de natrekking intreedt, strekt het grondeigendomsrecht zich uit tot de nagetrokken goederen, 

waardoor deze niet langer het voorwerp van een afzonderlijk eigendomsrecht kunnen zijn (voor 

zover niet is afgeweken van de natrekkingsregels).452 Zowel de bestanddeelvorming (art. 3:4 

NBW) als de onroerende natrekking (art. 5:20 NBW) hebben betrekking op de vraag naar de 

uitgestrektheid van het eigendomsrecht, en moeten hierdoor volgens deze opvatting samen 

worden behandeld.  

De vraag rijst of de parallelle toepassing van de regels omtrent bestanddeelvorming en 

onroerende natrekking ertoe leidt dat deze eveneens gelijklopen met de onroerendmaking. In de 

Nederlandse rechtspraak zijn voorbeelden terug te vinden waarin deze vraag negatief 

beantwoord wordt. Zo oordeelde de Hoge Raad dat “voor de beantwoording van de vraag of de 

infrastructuur roerend dan wel onroerend is en van de vraag wie eigenaar is, verschillende 

maatstaven dienen te worden gehanteerd”.453  

In casu deed de Hoge Raad uitspraak over het onroerend of roerend karakter van een kabelnet. Het 
Hof ’s-Gravenhage kwalificeerde het kabelnet als onroerend, op grond van de overweging dat dit 
netwerk een werk uitmaakt dat duurzaam met de grond is verbonden. Het Hof voegde hieraan toe 
dat dit kabelnet op grond van artikel 5:20 NBW dan ook eigendom is van de gemeente die 
toestemming gaf om het net in hun grond aan te leggen. 

                                                           

449  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 125, nr. 118; H.D. PLOEGER, “Verticale 
natrekking: superficies-regel en eenheidsbeginsel sinds de codificatie”, Groninger Opmerkingen en Mededelingen 
XII, 1996, 17, nr. 18; P.A. STEIN, “Bij- en hulpzaken”, WPNR 1991, 6030, 882; J.A. VAN DEN BROS, “Niet gesplitst, 
maar toch gescheiden: de zelfstandigheid van grond en opstal”, BR 2004, 589; G.E. VAN MAANEN, “Ondergronds en 
bovengronds bouwen. De juridische infrastructuur”, WPNR 1998, 6326, 554. Bepaalde auteurs spreken in dit 
geval van accessoire zaken, zie hiervoor J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij 
de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 57 en 66. 

450  H.J. SNIJDERS, “Rechtsstatus van duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem”, NTBR 
2006, 60, afl. 10, 404; W.C.L. VAN DER GRINTEN, “Natrekking, vermenging en zaaksvorming”, WPNR 1961, 4701, 
520. 

451  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 108. 

452  Een afwijking van de natrekking kan niet enkel door de grondeigenaar of wetgever worden bewerkstelligd. In 
Deel II van dit proefschrift komen de afwijkingen van de natrekkingsregels uitvoerig aan bod (zie infra, nr. 158). 

453  HR 6 juni 2003, BNB 2003, 271, Ars Aequi 2003, 842, noot S.C.J.J. KORTMANN, B.R. 2003, nrs. 188 en 189, noot A.A. 
VAN VELTEN; J.J.A. DE GROOT, “Kabels in de grond: onroerend”, WPNR 2003, 6540, 552; R.J.C. HELDEN, “Een kabelnet 
is onroerend: de gevolgen voor de praktijk”, Contracteren 2004, 1, 25. 
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De vragen naar onroerendmaking en onroerende natrekking werden door de Hoge Raad echter 
ontkoppeld. Het hoogste rechtscollege oordeelt in eerste instantie dat de gehele infrastructuur 
(kabelnet, ontvangststation, versterkers, verdeelkasten) een feitelijke en functionele eenheid vormt. 
Dit geheel is duurzaam met de grond verenigd en naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter 

plaatste te blijven. De Raad oordeelde dan ook terecht dat de infrastructuur onroerend is.454 Pas in 
tweede instantie gaat de Hoge Raad in op de eigendomsvraag met betrekking tot het kabelnet. Dat 
deze vragen afzonderlijk moeten worden beantwoord, wordt ook door de advocaat-generaal 
benadrukt in zijn commentaar bij het arrest: “De eigendomsvraag staat echter los van de vraag naar 
het goederenrechtelijke karakter (roerend of onroerend) van het kabelnet en is dus ook geen juiste 
maatstaf voor de beantwoording van laatstgenoemde vraag”. 

In hetgeen volgt wordt verder aangetoond dat onroerendmaking er niet automatisch toe leidt 

dat ten aanzien van dit goed de onroerende natrekking intreedt ten voordele van de 

grondeigenaar (zie infra, nr. 95) en dat goederen die het voorwerp zijn van onroerende 

natrekking ten voordele van de grondeigenaar niet noodzakelijk een onroerend karakter 

verkrijgen (zie infra, nr. 96). 

Onroerendmaking leidt niet automatisch tot onroerende natrekking ten voordele van de 

grondeigenaar 

 INCORPORATIECRITERIUM VOOR ONROERENDMAKING KAN NIET NAAR ANALOGIE WORDEN TOEGEPAST 95.

ALS INCORPORATIECRITERIUM VOOR ONROERENDE NATREKKING – De meerderheid van de rechtsleer 

oordeelt op correcte wijze dat onroerendmaking niet automatisch leidt tot onroerende 

natrekking ten voordele van de grondeigenaar.455 Dat een goed onroerend is, impliceert met 

andere woorden niet noodzakelijk dat dit goed toebehoort aan de grondeigenaar.  

Bij bepaalde auteurs lezen we dan ook: “Attachment of a movable thing to land thus has two different 
legal consequences. First, the annexation to the land changes the status of the thing from movable 
into immovable. Second, as a result of original acquisition the owner of the land acquires ownership 
of the attachment, or rather the right of ownership of the land thereafter covers the attachment as 

well. Yet these effects do not necessarily go hand in hand”.456 

                                                           

454  De opvatting van de belanghebbende dat de kwalificatie als zelfstandig onroerend goed – bij gebreke aan 
kadastrale registratie van het kabelnetwerk – in feite tot de onoverdraagbaarheid zou leiden, werd niet 
bijgetreden door de Hoge Raad. Deze oordeelde immers dat het kabelnetwerk kan worden geïdentificeerd aan 
de hand van het kadastraal nummer van het perceel waar het deel van uitmaakt. Gelet op de recente toevoeging 
van een tweede lid aan artikel 5:20 NBW (zie infra, nr. 332), is deze identificatie niet langer problematisch. 

455  J.H. BEEKHUIS, “Zaaksbestanddelen naar bestaand en komend recht”, in S.N. VAN OPSTALL (ed.), Van Opstall-bundel: 
opstellen aangeboden aan Prof. mr. S.N. van Opstall, Deventer, Kluwer, 1972, 15, nr. 5; P. LEVIE, Traité théorique et 
pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Universitaire Pers, 1951, 145 en 155, nr. 55 en 
58; W. LOUWMAN, “Het hebben en verkrijgen van ‘nieuwe’ onroerende zaken”, FBN 2004, 1, 2; M. PLANIOL en G. 
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Parijs, LGDJ, 1952, III, nr. 264; H.D. PLOEGER, “Onroerende 
stacaravans: hoe lang is duurzaam?”, WPNR 2002, 6497, 520; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks 
end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 3-37; G.E. VAN MAANEN, “De boom van 
Bartels”, NTBR 2012, 2, afl. 1, 4, nr. 3, noot onder HR 20 mei 2011; T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond. In 
het algemeen en in enkele bijzondere gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkingen”, in Eigendom 
Propriété´, Brugge, die Keure, 1992, nr. 6; F. WERDEFROY, “Verlof tot bouwen met afstand van het recht tot 
natrekking”, T.Not. 1981, (65) 67-68. 

456  L.P.W. VAN VLIET, “Accession of movables to land: I”, The Edinburgh Law Review 2002, 70. 
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Ook in de rechtspraak is steun te vinden voor deze opvatting. In een arrest van het hof van 

beroep van Gent lezen we dat: “Les bâtiments sont des immeubles par nature, peu importe qui les 

a construits et qui en est propriétaire”.457 

Het belangrijkste argument voor deze opvatting bestaat erin dat goederen hun onroerend 

karakter behouden wanneer de natrekkingsregel buiten werking wordt gesteld. Net zomin als 

onroerendmaking automatisch leidt tot het intreden van de natrekking, heeft de uitschakeling 

van de natrekking automatisch de roerendmaking tot gevolg. De mogelijkheden om binnen de 

onderzochte rechtsstelsels een horizontale eigendomssplitsing teweeg te brengen, worden 

hieronder (zie infra, nr. 158) uitvoerig besproken. Het eigendomsrecht ten aanzien van een 

opstal kan bijvoorbeeld gescheiden worden van de grondeigendom door een opstalrecht te 

vestigen, zonder dat de opstal hierdoor zijn onroerend karakter verliest.458  

Dat het feit dat een in de grond geïncorporeerd goed niet (langer) aan de grondeigenaar 

toebehoort, niets wijzigt aan het onroerend karakter ervan, kan eveneens verduidelijkt worden 

aan de hand van het accessoir opstalrecht. Vandaag de dag wordt naar Belgisch en Frans recht 

bijvoorbeeld algemeen aanvaard dat een huurder eigenaar is van de constructies die hij opricht 

in het kader van zijn recht (zie hiervoor uitgebreid infra, nr. 288). De natrekking ten voordele 

van de grondeigenaar wordt hierdoor uitgeschakeld ten voordele van de grondgebruiker. Deze 

uitschakeling doet echter geen afbreuk aan de onroerendmaking van de constructies van zodra 

de materialen in de (gehuurde) grond geïncorporeerd worden.  

Goederenrechtelijk statuut en eigendomsrecht worden in deze hypothese gesplitst.459 Enkel binnen 
deze opvatting kan worden verklaard waarom constructies die door de huurder worden opgericht op 
gehuurde grond aan de huurder toebehoren, maar desondanks onroerende goederen uitmaken, 
omwille van hun incorporatie in de grond. Deze verklaring maakt het niet langer noodzakelijk om 
deze goederen op artificiële wijze als roerende goederen te kwalificeren om het eigendomsrecht van 
de huurder te kunnen verklaren, iets wat in het verleden soms wel werd beargumenteerd.460  

Dat de onroerendmaking niet noodzakelijk leidt tot onroerende natrekking ten voordele van de 

grondeigenaar, blijkt overigens eveneens uit het feit dat een geregistreerd 

eigendomsvoorbehoud naar Belgisch recht tegenwerpelijk blijft nadat het goed dat het 

voorwerp van dit eigendomsvoorbehoud uitmaakt, onroerend wordt door incorporatie (art. 71 

Wet roerende zekerheden).461 Voorheen werd geoordeeld dat het eigendomsrecht van de 

verkoper teniet ging wanneer de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, onroerend 

uit de aard werden. Opdat beroep kon worden gedaan op een eigendomsvoorbehoud was 

                                                           

457  Gent 29 mei 1895, B.J. 1895, 689. 
458  H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 29, 

nr. 40. 
459  F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans 

le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 68; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1125, nr. 
27; B. TILLEMAN, “De notie roerend en onroerend goed”, P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, 
Recht en Onderneming, Brugge, Die Keure, 2005, nr. 12, 3, nr. 3. 

460  L. ROZES, Les travaux et constructions du preneur sur le fonds loué, Parijs, LGDJ, 1976, 51, nr. 46. 
461  Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende 

goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, B.S. 2 augustus 2013, 48463; V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 744, nr. 971; M. STORME, “Actualia 
roerende zakelijke zekerheden”, Themis, Brugge, die Keure, 2012, 103, nr. 18. 
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immers vereist dat de goederen nog in natura aanwezig waren in het vermogen van de koper.462 

De huidige bepaling verstrekt de positie van de verkoper en vergroot de discrepantie tussen 

onroerendmaking en onroerende natrekking ten voordele van de grondeigenaar. Dat is 

overigens reeds langer mogelijk voor een roerend voorrecht van de niet-betaalde verkoper (art. 

20, 5°, zesde lid Hyp. W.). 

Onroerende natrekking ten voordele van de grondeigenaar leidt niet automatisch tot 

onroerendmaking  

 INCORPORATIECRITERIUM VOOR ONROERENDE NATREKKING KAN NIET NAAR ANALOGIE WORDEN 96.

TOEGEPAST ALS INCORPORATIECRITERIUM VOOR ONROERENDMAKING – Uit het voorgaande (zie supra, nr. 

95) is gebleken dat een pluriform incorporatiecriterium ertoe leidt dat een onroerend goed niet 

noodzakelijk het voorwerp is van onroerende natrekking ten voordele van de grondeigenaar. In 

hetgeen volgt zal blijken dat deze vaststelling ook in de omgekeerde richting werkt: een goed dat 

het voorwerp uitmaakt van onroerende natrekking, kan zijn roerend karakter behouden.463  

Het eigendomsstatuut van een goed biedt immers geen uitsluitsel over het roerend dan wel 

onroerend karakter van een goed: “Quand il s’agit de déterminer si un bien est immeuble par sa 

nature, la question de propriété est indifférente”.464 Artikel 552 BW heeft met andere woorden 

geen invloed op het roerend of onroerend statuut van een goed.465 

Dat de grondeigenaar naar Nederlands recht op grond van onroerende natrekking eigenaar is 

van “het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen” en “het water 

dat zich op de grond bevindt en niet in open gemeenschap met water op eens anders erf staat” (art. 

5:20, lid 1, c) en d) NBW) toont aan dat de natrekking ook kan intreden ten aanzien van 

roerende goederen.466 

Deze voorbeelden tonen, vanuit rechtsvergelijkend oogpunt, aan dat onroerendmaking en 

onroerende natrekking niet noodzakelijk parallel lopen. 

c. Analyse: één vlag dekt twee ladingen 

 VERBAND MET DE GROND ALS GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER… – Op het eerste gezicht is het 97.

aantrekkelijk te verdedigen dat de gemeenschappelijke noemer van het incorporatiecriterium – 

namelijk ‘een verband met de grond’ – primeert boven de verschillende dimensies die aan deze 

incorporatie zijn verbonden. Indien een goed met de grond verbonden wordt en deze verbinding 

                                                           

462  E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, 489, nr. 26; V. SAGAERT, “Het 'in natura'-vereiste bij 
eigendomsvoorbehoud: de gevolgen van de bewerking, vermenging en wederverkoop”, TBH 2003, afl. 9, 775, nr. 
5. 

463  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 386, nr. 536. 

464  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 505, nr. 408.  
465  “Mais le sous-sol ne saurait être immeuble par l'effet de l'article 552: ce n'est pas parce que le législateur le présume 

approprié par le maître de la surface que la qualification d'immeuble s'impose à lui, la question de la propriété 
n'ayant pas d'effet rétroactif sur la nature des biens” R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 141. 

466  Voor het roerend karakter van stromend water: W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE 

JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 6, nr. 10; V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 87, nr. 98. 
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aan de vereisten voor onroerendmaking voldoet zoals ze hierboven werden geschetst (zie supra, 

nr. 84), zou dit goed niet enkel een onroerend karakter verkrijgen, maar zou het eigendomsrecht 

van de grondeigenaar zich ook automatisch tot dit goed uitstrekken.  

 …VOLSTAAT NIET OM HET INCORPORATIECRITERIUM UNIFORM TE INTERPRETEREN – Uit het 98.

voorgaande (zie supra, nr. 95 en 96) blijkt echter dat een dergelijke uniforme benadering niet 

kan overtuigen.  

In de eerste plaats gaat de verruiming van het incorporatiecriterium met betrekking tot 

onroerendmaking gepaard met een subjectivering ervan. Een dergelijke subjectivering van het 

incorporatiecriterium met betrekking tot onroerende natrekking – als oorspronkelijke wijze van 

eigendomsuitbreiding (zie supra, nr. 36) – is uitgesloten. Een oorspronkelijke wijze van 

eigendomsoverdracht kan niet afhangen van de subjectieve wil van partijen (zie supra, nr. 52). 

Ook de verregaande gevolgen waar het intreden van de natrekking toe kan leiden (zie supra, nr. 

50), maken dat de toepassingsvereisten van de onroerende natrekking restrictief 

geïnterpreteerd moeten worden.467 

 BESLUIT – Uit het voorgaande blijkt enerzijds dat onroerendmaking een voldoende, noch 99.

een noodzakelijke voorwaarde is voor onroerende natrekking en anderzijds dat onroerende 

natrekking een voldoende, noch een noodzakelijke voorwaarde is voor onroerendmaking.  

Terwijl de bepalingen met betrekking tot onroerendmaking een summa divisio vormen binnen 

de categorie van de goederen, kent de onroerende natrekking een eigendomsrecht toe aan de 

grondeigenaar ten aanzien van hetgeen zich onder, op en boven zijn grond bevindt. Als 

grondeigenaar wordt hij immers geacht deze constructies te hebben opgericht (zie supra, nr. 

31). Hiernaast bevatten de natrekkingsregels eveneens vergoedingsregels voor de gevallen 

waarin een grondeigenaar materialen van een derde gebruikt om constructies op te richten op 

zijn grond, of waarin een derde onrechtmatig constructies oprichtte op andermans grond (zie 

infra, nr. 108).  

Zowel deze goederenrechtelijke als verbintenisrechtelijke dimensie kunnen enkel worden 

toegepast ten aanzien van goederen die daadwerkelijk in de grond geïncorporeerd worden. 

Toegepast op de rolkraanarresten (zie supra, nr. 87), leidt deze goederenrechtelijke dimensie ertoe 
dat het grondeigendomsrecht zich eveneens uitstrekt tot de rolkraan, terwijl de oorspronkelijke 
eigenaar ervan zijn eigendomsrecht verliest. 

Ook de toepassing van de verbintenisrechtelijke vergoedingsregels (zie infra, nr. 108) zouden tot 
ongewenste resultaten leiden wanneer deze toegepast worden in combinatie met een verruimd 
incorporatiecriterium met betrekking tot onroerende natrekking. 

Deze verregaande gevolgen kunnen enkel gerechtvaardigd worden indien de 

eigendomsuitbreiding en het eigendomsverlies niet enkel het gevolg zijn van de – zeer 

gemakkelijk aanvaarde – onroerendmaking van een goed. Beide goederen moeten daarentegen 

effectief een eenheid uitmaken, waarop het eenheidsbeginsel (zie supra, nr. 19) van toepassing 

is. 

                                                           

467  J.M. MILO, “Constitutionele en rechtsvergelijkende proportionaliteit in het goederenrecht”, NTBR 2007, 7. 
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Hierboven (zie supra, nr. 92) bleek dat de meerderheid van de Nederlandse rechtsleer oordeelt 

dat de omvang van een onroerende zaak in een eerste fase bepaald wordt aan de hand van de 

regels met betrekking tot onroerendmaking, en dat in een tweede fase de eigendomstoebedeling 

geschiedt aan de hand van de regels met betrekking tot onroerende natrekking.468 Eens vaststaat 

wat het voorwerp van het eigendomsrecht is, kan pas uitgemaakt worden wie eigenaar is van dit 

goed. Deze parallelle toepassing van de regels omtrent onroerendmaking en onroerende 

natrekking zijn een logisch gevolg van het feit dat het verlies van identiteit als zaak, uitsluit dat 

dit onzelfstandig bestanddeel het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijk eigendomsrecht. De 

eenheid van een goed leidt hierdoor tot de eenheid van het daarop rustende eigendomsrecht.469 

Dat eenheidsvorming ertoe leidt dat enkel deze eenheid het voorwerp kan uitmaken van een 

eigendomsrecht, is inderdaad correct (zie supra, nr. 19).  

Uit het voorgaande kan echter afgeleid worden dat deze opvatting niet onverkort bijgetreden 

kan worden. Niet elke onroerendmaking leidt immers tot een eenheidsvorming. Dit is des te 

meer het geval nu de betekenis van het incorporatiecriterium voor onroerendmaking in 

verregaande mate verruimd wordt. Een goed dat op grond van het verruimde 

incorporatiecriterium als onroerend beschouwd wordt, maakt niet noodzakelijk één goed uit 

met de grond.  

In de gevallen waarin de onroerende natrekking intreedt, staat het partijen overigens vrij af te 

wijken van de ordeningsregel op grond waarvan de onroerende natrekking intreedt ten gunste 

van de grondeigenaar. De superficies solo cedit-regel is immers (m.u.v. het Zuid-Afrikaanse recht, 

zie supra, nr. 34) geen regel met een absolute draagwijdte. In tegenstelling tot de wettelijke 

bepalingen omtrent het roerend of onroerend karakter van een goed, maakt de regel dat de 

natrekking intreedt ten gunste van de grondeigenaar slechts een weerlegbaar vermoeden uit. 

Deze ordeningsregel laat bijgevolg afwijkingen toe, waardoor een opstal het voorwerp kan zijn 

van een afzonderlijk eigendomsrecht.470 Partijen kunnen zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend van 

dit beginsel afwijken. Een opstal kan hierdoor toebehoren aan een derde, zonder dat hierdoor 

het materieel verband tussen de opstal en de grond verbroken wordt.471  

Uit het voorgaande volgt dat beide dimensies van het incorporatiecriterium steeds verder uit 

elkaar groeien: het incorporatiecriterium voor onroerendmaking wordt steeds soepeler 

ingevuld (zie infra, nr. 87), terwijl afwijkingen van de onroerende natrekking steeds soepeler 

worden aanvaard. Hieronder (zie infra, nr. 208) gaan we hier uitgebreider op in. 

Uit het voorgaande volgt dat het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich dan ook enkel 

uitstrekt tot een goed wanneer (1) de opstal een eenheid uitmaakt met de grond, waardoor de 

toepassing van het eenheidsbeginsel (zie supra, nr. 19) gerechtvaardigd is, en (2) niet expliciet of 

impliciet werd afgeweken van het eigendomsvermoeden ten voordele van de grondeigenaar.  

                                                           

468  Th. F. DE JONG, De structuur van het Goederenrecht: over het afschaffen van het begrip van de onlichamelijke zaak, 
het onderscheid tussen rechten en hun voorwerpen en een opening in het systeem, Deventer, Kluwer, 2006, 111, nr. 
117. 

469  Th. F. DE JONG, De structuur van het Goederenrecht: over het afschaffen van het begrip van de onlichamelijke zaak, 
het onderscheid tussen rechten en hun voorwerpen en een opening in het systeem, Deventer, Kluwer, 2006, 113, nr. 
119 en 120. 

470  P.A. STEIN, “Bij- en hulpzaken”, WPNR 1991, 6030, 882. 
471  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 122, nr. 114. 
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c. Hiërarchie tussen nagetrokken goed en natrekkende goed 

 HIËRARCHIE TUSSEN HET NAGETROKKEN GOED EN HET NATREKKENDE GOED – Een derde vereiste 100.

opdat de onroerende natrekking kan intreden, is dat er een hiërarchie bestaat tussen het 

natrekkende goed en het nagetrokken goed. Deze hiërarchie bepaalt immers op welke wijze de 

natrekking intreedt: het eigendomsrecht van de eigenaar van het natrekkende goed slorpt 

immers de eigendom van het nagetrokken goed op.472 Aangezien de hiërarchie de richting 

bepaalt waarin de natrekking intreedt, maakt deze een essentiële voorwaarde uit. Indien er geen 

sprake is van een hiërarchie tussen beide goederen, dan treedt er geen natrekking op, maar wel 

zaaksvermenging (zie supra, nr. 14). 

 BEOORDELINGSCRITERIA – Bij het maken van een hiërarchisch onderscheid tussen het 101.

natrekkende goed en het nagetrokken goed, zijn verschillende criteria relevant. In eerste 

instantie trekt het goed waar het andere goed zijn bestaan aan ontleent, dit andere goed naar 

zich toe.473 Terwijl het natrekkende goed het wezen van het samengevoegde geheel bepaalt, 

staat het natrekkende goed ten dienste van het natrekkende goed.474 De afhankelijkheid van een 

goed primeert op de economische waarde als beoordelingscriterium.475 Hierdoor maakt de 

grond steeds het natrekkende goed uit in de verhouding tussen de opstallen en de grond, ook al 

vertegenwoordigt de opstal op deze grond een veel grotere economische waarde dan de grond 

zelf: de constructie kan immers niet bestaan zonder de grond, maar de grond kan wel bestaan 

zonder de constructie (zie supra, nr. 58). De afhankelijkheid kan van juridische, feitelijke, 

fysische of economische aard zijn.476 Wanneer beide goederen autonoom van elkaar kunnen 

bestaan, wordt het goed dat het ander goed uitrust of vervolledigt, nagetrokken.477 Indien geen 

van beide goederen het andere goed vervolledigt, oordelen bepaalde auteurs dat het goed met 

                                                           

472  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, 
Standaard, 1974, 1028, nr. 696; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, 
bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 359, nr. 197; L.P.W. VAN VLIET, “Accession of movables to land: I”, 
The Edinburgh Law Review 2002, 67. 

473  D. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit 
civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, Parijs, Bureau de la jurisprudence 
générale, 1845, 222, nr. 10; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 39, nr. 41; 
R.-J., POTHIER, Œuvres de R.-J. Pothier, contenant les traités du droit français, Brussel, Jonkers, Ode et Wodon, 
Tarlier, 1931, 247, nr. 170; R.-J. POTHIER, Traité du droit du domaine de propriété, Parijs, Debure, 1772, 161, nr. 
170. 

474  P. BONFANTE, Grondbeginselen van het Romeinsche recht, Groningen, Wolters, 1919, XVI, 256. 
475  P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR, en H. MOSTERT, Silberberg & Schoeman’s The law of property, Durban, LexisNexis, 

2006, 141; J.-P. DELMAS-SAINT-HILAIRE, “De l'application de l'article 555 du code civil dans les rapports des 
personnes tenues à un lien d'obligation”, RTD civ. 1959, 412, nr. 2; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 
belge, Brussel, Bruylant, VIII, 39, nr. 41; M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 127, nr. 112; G. GOUBEAUX,  
La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 271, nr. 187; H. HEYMAN, “Wanneer is een gebouw of 
werk ‘duurzaam met de grond verenigd’”, in S. BARTELS en J.M. MILO (eds.), Open normen in het goederenrecht, 
Boom, 2002, 91; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 
1934, 11, nr. 17; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 331, nr. 252; C.G. VAN 

DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 2-
10; C.G. VAN DER MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig van ons gemeenregtelike saak- en eiendomsbergip”, 
THRHR 1974, 131; F. WERDEFROY, “Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het 
recht van opstal en het verlof tot bouwen”, TPR 1983, 301, nr. 5. 

476  A.J.  VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 112. 
477  R.-J. POTHIER, Traité du droit du domaine de propriété, Parijs, Debure, 1772, 167, nr. 173; C.G. VAN DER MERWE, 

Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 51.  
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het grootste volume het andere goed naar zich toe trekt.478 Enkel wanneer de vorige criteria niet 

tot een oplossing hebben geleid, zou de waarde doorslaggevend zijn.479  

2. Toepassingsvereisten ratione personae 

 GEEN PLURALITEIT VAN EIGENAARS VEREIST – Zoals hierboven (zie supra, nr. 40) werd 102.

aangetoond kan de opvatting dat de natrekking een eigendomsconflict vereist, niet worden 

bijgetreden. De natrekking treedt als ordeningsregel immers eveneens in ten aanzien van 

goederen die oorspronkelijk aan eenzelfde eigenaar toebehoren. 

In tegenstelling tot de vergoedingsregels (zie infra, nr. 113), stellen de goederenrechtelijke 

natrekkingsregels bijgevolg geen specifieke toepassingsvereisten ratione personae voorop.  

C. Kenmerken van de ordeningsregels met betrekking tot de onroerende natrekking 

 PROBLEEMSTELLING – Omtrent de eigenschappen van de onroerende natrekking, bestaat 103.

geen eensgezindheid in de rechtspraak en rechtsleer. Vooral met betrekking tot het objectieve – 

en het daarmee verband houdende onmiddellijke – karakter van de onroerende natrekking 

bestaat discussie. In wat volgt worden de uiteenlopende opvattingen geanalyseerd, waarna zal 

blijken dat de natrekking op objectieve (zie infra, nr. 104), onmiddellijke (zie infra, nr. 106) en 

definitieve (zie infra, nr. 107) wijze intreedt. 

1. Objectief karakter van de natrekking 

 WETTELIJKE WIJZE VAN EIGENDOMSVERKRIJGING – Natrekking wordt quasi unaniem 104.

gekwalificeerd als een niet-conventionele wijze van eigendomsverkrijging (zie supra, nr. 30).480 

                                                           

478  P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR, en H. MOSTERT, Silberberg & Schoeman’s The law of property, Durban, LexisNexis, 
2006, 141. 

479  R.-J. POTHIER, Œuvres de R.-J. Pothier, contenant les traités du droit français, Brussel, Jonkers, Ode et Wodon, 
Tarlier, 1931, 249, nr. 173; R.-J. POTHIER, Traité du droit du domaine de propriété, Parijs, Debure, 1772, 168, nr. 
174.  
Welk goed het meest noodzakelijk is voor het bestaan, de ontwikkeling en de werking van het eigendomsrecht 
van de als het natrekkende goed te kwalificeren zaak is een evolutief gegeven dat op een bepaald moment 
binnen een geldend wetgevend kader wordt bepaald. Zie hiervoor J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle 
immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 37. 

480  Artikel 712 BW; Cass. fr. 27 maart 2002, Bull. civ. III, nr. 78; Hof ’s-Hertogenbosch 20 maart 2007, NJF 2007, 516; 
C.A. Toulouse 23 oktober 2006, nr. 05/04839; C.A. Versailles 20 september 1990, Adm. 1991, 66; Ch. ATIAS, Droit 
civil, Les biens, Parijs, Litec, 2011, 249, nr. 325; C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 
1987, 376; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 
197, nr. 185; F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 2, nr. 1; M. DE JUGLART, A. PIEDELIEVRE en S. 
PIEDELIEVRE, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examen, 13e éd., Parijs, Montchrestien, 1997, 9, nr. 
420; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, 152, nr. 380; M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 115, nr. 105; P.A. FENET, Recueil 
complet des travaux préparatoires du Code civil, discussions, motifs, rapports et discours, t. VI, Parijs, Imprimerie 
de marchand du Breuil, 1827, 160; G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 272, nr. 
188; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 87; J. HANSENNE, 
“Examen de jurisprudence 1970 à 1975, Les Biens”, RCJB 1977, 98, nr. 11; F.L. ISTAS, “Propriété horizontale et 
accession”, in X. (ed.), En hommages à Victor Gothot, Luik, Faculté de Droit, 1962, 405; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. 
RAYNAUD, Les biens, Parijs, D., 1995, 172, nr. 121; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Librairie 
du recueil Sirev, 1932, 752, nr. 1450; N. K. F. LAND, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, Haarlem, Bohn, 1932, 
142; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 369, nr. 654; A. LEPAGE, 
“Propriété. – Acquisition de la propriété par union ou incorporation. – Propriété du dessus et du dessous du sol”, 
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Voor deze opvatting is steun te vinden in artikel 712 BW, op grond waarvan eigendom “ook 

verkregen [wordt] door incorporatie, natrekking en verkrijgende verjaring”. Op grond van deze 

materieelrechtelijke functie van natrekking verkrijgt een eigenaar van een goed tevens een 

eigendomsrecht ten aanzien van de vruchten en bijzaken van dit goed. 

Een belangrijk gevolg van het wettelijke karakter van deze eigendomsverkrijging is dat de 

natrekking zowel inter partes als ten aanzien van derden niet onderworpen is aan onroerende 

publiciteit (zie hiervoor supra, nr. 48).481 

 OBJECTIEVE NATREKKING – Dat natrekking een wettelijke – en dus geen conventionele – 105.

wijze van eigendomsuitbreiding uitmaakt, impliceert dat de natrekking van rechtswege intreedt 

van zodra aan de toepassingsvereisten (zie supra, nr. 74) is voldaan, al gebeurt dit buiten de wil 

en buiten het weten van de partijen (zie infra, nr. 106).482 In het kader van onroerende 

natrekking is bijgevolg geen autonome rol weggelegd voor de subjectieve bedoeling van partijen 

(zie supra, nr. 47). Hieruit volgt dat de natrekking berust op objectieve in plaats van subjectieve 

elementen: “Ce n’est plus par sa volonté qu’il les [les ouvrages] retient, mais par la volonté de la 

loi”.483 

In het Avant projet de réforme du Code civil werd dit objectieve karakter van de natrekking overigens 
benadrukt door de natrekking niet langer te kwalificeren als een subjectief recht, waardoor niet 
langer gesproken wordt van een “droit d’accession” (art. 536). De wetgever treedt hierdoor de 

meerderheidsopvatting in de rechtsleer bij.484 

                                                                                                                                                                                     

Jcl. Not. 11, 2006, Fasc. 90, nr. 8; J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et 
complément des codes français, t. IV, Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 98, nr. 7; G. MARTY en 
P. RAYNAUD, Droit civil, Les biens, Parijs, Sirey, 1980, 167, nr. 121; H., L., en J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit 
civil, Parijs, Montchrestien, 1994-1998, IV dln, 324, nr. 1589; D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 
2007, 226, nr. 15; R. MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, Aalen, Scientia, 1977, 399, nr. 287; H.D. 
PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 95, nr. 88; R.-J., POTHIER, Œuvres de Pothier, 
conseiller au présidial d’Orléans, Parijs, Beaucé, 1819, 241, nr. 150; REEHUIS, W.H.M. en HEISTERKAMP, A.H.T., VAN 

MAANEN, G.E. en DE JONG, G.T., Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 
64 en 421, nr. 94 en 536; J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions 
naturelle et artificielle”, Jcl. Constr. 04, 2007, nr. 25, nr. 2; R. SAVATIER, Cours de droit civil, Parijs, Pichon, 1942, 
451, nr. 837; Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and compulsory transfer of ownership, Stellenbosch, 
Stellenbosch University, 2010, 112; J. VAN BIERVLIET, Cours de droit civil, Leuven, Uystpruyst-Dieudonné, 1921, 20, 
nr. 20; T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 326, nr. 11; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum 
voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 3, nr. 3; N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, 
“Examen de jurisprudence (1989 à 1998). Les Biens”, RCJB 2000, 174, nr. 74; H. F. A. VÖLLMAR, Inleiding tot de 
studie van het Nederlands burgerlijk recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1964, 160, nr. 129; V.A. WEILL, F. TERRÉ en M. 
SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 1985, 206, nr. 227. 
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Belgisch recht, proefschrift, K.U.Leuven, 2006, 388; E. DIRIX en R. DE CORTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
XII, Zekerheidsrechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 114, nr. 144. 

482  R. D'AIGNEAUX, De l'accession à Rome et en France, thèse, Caen, 1978, 101; O.K. BRAHN en W. REEHUIS, 
Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, nr. 260; H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging 
en zaaksvorming, Nijmegen, Ars aequi libri, 1994, 10, nr. 2. 

483  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 89, nr. 14. 

484  G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 290 en 314, nr. 207 en 231; F. ZENATI-
CASTAING, “La proposition de refonte du livre II du code civil. Etude critique”, RTD Civ. 2009, 224. 
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Hieronder zal nog blijken dat dit objectieve karakter van de onroerende natrekking niet belet 

dat partijen vrij zijn afstand te doen van de natrekking (zie infra, nr. 184). 

2. Onmiddellijk karakter van de natrekking 

 ONMIDDELLIJKE NATREKKING – Hierboven werd aangetoond dat de natrekking van 106.

rechtswege intreedt van zodra aan de toepassingsvereisten ervan is voldaan (zie supra, nr. 

47).485 

Dat de onroerende natrekking onmiddellijk intreedt blijkt eveneens uit de voorbereidende 

werken van het Burgerlijk Wetboek waarin we lezen dat “dès que la plantation est faite, dès que 

la construction est finie, l’une et l’autre sont partie de la propriété du fonds par droit 

d’accession”.486 

De bedoeling van de wetgever om de natrekking onmiddellijk te laten intreden is eveneens tot 

uiting gebracht in de bewoordingen van artikel 555 BW: “Indien de beplantingen, gebouwen en 

werken zijn tot stand gebracht door een derde met zijn eigen materialen, heeft de eigenaar van het 

erf het recht die voor zich te behouden, […]”. Uit het woord “behouden” kan afgeleid worden dat 

de grondeigenaar reeds eigenaar is van de constructies vooraleer hij zijn keuzerecht uitoefent.487 

                                                           

485  HR 20 september 2000, PW 2001, 21257; HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172; HR 11 december 1953, NJ 1954, 
115; Cass. fr. 14 februari 1848, S. 1849, I, 261; Hof ’s-Hertogenbosch 20 maart 2007, NJF 2007, 516; Gent 9 
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RTD Civ 1994, 766; A. CHAPPERT, “Les incidences fiscales de la construction sur le sol d’autrui”, Defrénois 1991, 
art. 35060, 706; R. D'AIGNEAUX, De l'accession à Rome et en France, thèse, Caen, 1978, 101; Ph. DELEBECQUE, 
“Constructions sur le terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 236, 
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“Propriété. – Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières. – Constructions, 
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érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 104, nr. 35; J.P. MARTY, La 
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Pothier, contenant les traités du droit français, Brussel, Jonkers, Ode et Wodon, Tarlier, 1931, 243, nr. 150; R.-J. 
POTHIER, Traité du droit du domaine de propriété, Parijs, Debure, 1772, 160, nr. 169; J.C. SONNEKUS, “Aanhegting – 
altyd nagelvast?”, TSAR 1984, 328; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, 
Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 360, nr. 198; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en 
opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 5, nr. 6; K. VERHEYDEN, “Voortijdige 
afstand van onroerende zakelijke rechten”, T.Not. 2003, 4, nr. 3; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, 
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De natrekking treedt met andere woorden onmiddellijk in en wordt niet uitgesteld tot op het 

moment dat de grondeigenaar de wil uit om de constructie te behouden of de vergoeding betaalt 

waarin artikel 555 BW voorziet.488 De betaling van deze vergoeding is immers geen oorzaak, 

maar een gevolg van het intreden van de natrekking. 

Ook de goederenrechtelijke natrekkingsregels (artt. 552 en 553 BW) en de bepaling waarin de 

natrekking omschreven wordt als een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging (art. 712 

BW) (zie supra, nr. 30), ondersteunen de opvatting dat de natrekking onmiddellijk intreedt. In 

deze bepalingen wordt immers nergens een rol weggelegd voor de wilsuiting bij het intreden 

van de natrekking.  

Uit het voorgaande volgt dat de eigendomsuitbreiding in rechte zich voordoet van zodra de 

natrekking zich in feite verwezenlijkt.489  

Of zoals PLANIOL het verwoordt: “Le droit d’accession n’est pas susceptible d’opérer à terme. C’est un 
phénomène naturel qui produit ses effets immédiatement. Il consiste à devenir propriétaire par le 
seul fait de l’incorporation au sol ou à un bâtiment préexistant de matériaux ou d’objet divers 
appartenant à autrui, et cela indépendamment de la volonté de celui qui les incorpore, et même 
contre sa volonté”.  

3. Definitief karakter van de natrekking  

 EEUWIGDURENDE EIGENDOMSUITBREIDING TEN GEVOLGE VAN DE NATREKKING – Wanneer de 107.

natrekking intreedt, treedt deze op onherroepelijke wijze in.490 De eigenaar van het natrekkende 
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goed behoudt de eigendom van het nagetrokken goed, al is na verloop van tijd niet langer 

voldaan aan de toepassingsvereisten van de onroerende natrekking.491  

Dit definitieve karakter van de natrekking lijkt te botsen met de ratio legis van de natrekking 

zoals deze door de meerderheid van de auteurs ingevuld wordt (zie supra, nr. 21). Indien er een 

scheiding optreedt tussen de goederen, is er in beginsel niet langer sprake van een te 

beschermen economische meerwaarde en treedt het waardeverlies – dat men beoogde te 

voorkomen door beide goederen tot een juridische eenheidszaak te laten samensmelten – in. 

Men zou kunnen redeneren dat de doelstelling van de natrekking hierdoor niet langer bereikt 

wordt, waardoor men zou kunnen besluiten dat de gevolgen van de natrekking ongedaan 

gemaakt kunnen worden.492  

Bepaalde auteurs verdedigen dan ook dat wanneer beide goederen gescheiden worden, het 

eigendomsrecht van de eigenaar van het nagetrokken goed zou kunnen herleven.493  

Ook in het Zuid-Afrikaanse recht wordt soms geoordeeld dat de eigenaar van de nagetrokken zaak 
‘sluimerende eienaar’ blijft van zijn goed gedurende de incorporatie ervan in een andere goed. Indien 
de bouwer te goeder trouw is, kan hij een rei vindicatio instellen van zodra de goederen niet langer 

geïncorporeerd zijn.494  

Deze opvatting wordt ondersteund door een Romeinsrechtelijke grondslag.495 Hoewel de 
grondeigenaar – op grond van het absolute superficies solo cedit-beginsel – eigenaar was van de 
constructie die een derde oprichtte op zijn grond of die hij met materialen van een derde oprichtte, 
behield de oorspronkelijke eigenaar van de materialen zijn eigendomsrecht ten aanzien van deze 
materialen gedurende de periode dat deze in andermans grond zijn geïncorporeerd. Van zodra de 
materialen afgescheiden werden van de grond, kon deze derde – ongeacht of hij te goeder of te 

kwader trouw is – zijn eigendomsrecht revindiceren.496 Hieruit volgt dat de natrekking in het 

Romeinse recht niet als een definitieve wijze van eigendomsverkrijging kon worden beschouwd.497 

                                                                                                                                                                                     

NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-
Scientia, 1990, 360, nr. 198.  
Contra: F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain 
et dans le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 103. De eigenaar van de bijzaken zou zijn goederen kunnen 
revindiceren van zodra deze niet langer in de grond zijn geïncorporeerd. 

491  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1961-1975, VIII, 43, nr. 45; A. HILBERT, 
L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 1110, nr. 238. 

492  F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 236, nr. 149. 
493  C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 393; C. BEUDANT, Cours de droit civil 

français, t. V Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 371, nr. 348; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la 
propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 581, nr. 661 (Hun inziens gaat deze 
redenering evenwel enkel op voor gebouwen. Planten zouden ook nadat er geen sprake meer is van een 
incorporatie eigendom blijven van de grondeigenaar); R.-J., POTHIER, Œuvres de R.-J. Pothier, contenant les traités 
du droit français, Brussel, Jonkers, Ode et Wodon, Tarlier, 1931, 250, nr. 177; R.-J. POTHIER, Traité du droit du 
domaine de propriété, Parijs, Debure, 1772, 169, nr. 177. 

494  MacDonald Ltd v. Radin NO & The Potchefstroom Dairies & Industries Co Ltd, 1915, AD 454 468-469. 
495  “Materia ad pristinim dominum redit, sive bona fide sive mala oedificiom exstructum sit, si non donandi animo 

oedificia alieno solo imposita sunt” D. xlvii, 3,2; J. 2 1 29; P. BONFANTE, Grondbeginselen van het Romeinsche recht, 
Groningen, Wolters, 1919, XVI, 279; R. D'AIGNEAUX, De l'accession à Rome et en France, thèse, Caen, 1978, 44; R. 
MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, Aalen, Scientia, 1977, 399, nr. 287; P. OURLIAC en de J. MALAFOSSE, 
Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 255, nr. 144; J. VOET, Voet’s commentaries, book XLI: modes of 
acquiring property, possession and acquisitive prescription, 1922, 72. 

496  D. 6, 1, 23, 7; F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit 
romain et dans le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 7 en 30. 

497  F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans 
le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 102. 
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Ook in het oud-Hollandse recht stond het eigendomsrecht tijdens de natrekking op ‘waakvlam’: “[…] 
hoewel yeder stuk, waer het gebouw bestaet, in eygendom blijft aen sijn voorgaenden Heer, die het 

ook, by verval van het huis, wederom mag aentasten”.498  

De opvatting dat de natrekking ertoe leidt dat de grondeigenaar een eigendomsrecht verkrijgt 

dat slechts standhoudt gedurende de incorporatie van deze goederen in zijn grond, kan echter 

niet langer aangenomen worden. Zoals hierboven bleek (zie supra, nr. 30), maakt de natrekking 

een oorspronkelijke wijze van eigendomsuitbreiding uit. Deze eigendomsuitbreiding verleent – 

zoals ieder ander eigendomsrecht – aan de grondeigenaar een eeuwigdurend eigendomsrecht.499 

§2. De verbintenisrechtelijke dimensie van onroerende natrekking: de 
beslechting van een eigendomsconflict 

 DE BESLECHTING VAN EIGENDOMSCONFLICTEN – Zoals gezegd (zie supra, nr. 38) moet binnen 108.

de onroerende natrekkingsregels een onderscheid gemaakt worden tussen de 

goederenrechtelijke ordeningsregels (artt. 552 en 553 BW, zie supra, nr. 57) en de 

verbintenisrechtelijke vergoedingsregels ter beslechting van een eigendomsconflict (artt. 554 en 

555 BW).  

In wat volgt gaan we in op deze verbintenisrechtelijke correctie op het eigendomsverlies waar 

de natrekkingsregels toe kunnen leiden (zie supra, nr. 37). 

Opdat een persoon zich op deze regels kan beroepen, dient hij eerst aan te tonen dat de 

constructies op andermans grond niet door de grondeigenaar en/of op diens kosten werden 

opgericht. De eerste twee vermoedens waarin artikel 553 BW voorziet, moeten bijgevolg 

weerlegd worden (zie supra, nr. 31). Diegene die vergoeding wil bekomen, draagt hierbij de 

bewijslast.500 

 AANVULLENDE AARD VAN DE VERGOEDINGSREGELS – Net zomin als de ordeningsregels (artt. 109.

552 en 553 BW) van dwingende aard zijn (zie supra, nr. 32), zijn de vergoedingsregels dwingend 

van aard. De vergoedingsregels beslechten in de eerste plaats een eigendomsconflict, waardoor 

enkel private belangen in het geding zijn.501 Partijen zijn bijgevolg vrij om een andersluidende 

vergoedingsregeling overeen te komen of een vergoeding uit te sluiten.502  

                                                                                                                                                                                     

 Andere auteurs menen dat er wel sprake was van een eigendomsverkrijging ten voordele van de grondeigenaar, 
maar dat deze kon worden opgeheven. P. BONFANTE, Grondbeginselen van het Romeinsche recht, Groningen, 
Wolters, 1919, XVI, 272. 

498  U. HUBER, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk, Amsterdam, Gerard onder de 
Linden, 1726, 112. 

499  J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 109; H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 44, nr. 46; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des 
constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 139, nr. 53; M. 
PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 264, nr. 266. 

 In deze zin oordeelde een Nederlandse rechtbank dat een persoon die door natrekking eigenaar is geworden van 
andermans zaak, eigenaar blijft van dit goed wanneer hij de verbinding tussen beide goederen verbreekt 
aangezien “er geen wetsbepaling is die op die grond verlies van eigendom bewerkstelligt”. Rb. Zwolle 6 juni 1988, 
KG 1988, 264. 

500  Cass. fr. 1 maart 2000, nr. 98-10.383. 
501  Cass. fr. 27 september 2006, D. 2007, 1189, noot V. TELLIER, AJDI 2007, 34, noot J.-P. BLATTER; Cass. fr. 6 november 

1970, Bull. Civ. 1970, III, nr. 592; Cass. fr. 7 maart 1955, Bull. civ. I, nr. 106, JCP 1956, II, 9053, noot A. WEILL en J. 
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Dergelijk afwijkend beding doet geen afbreuk aan de goederenrechtelijke dimensie van de 

natrekking, maar bouwt hier integendeel op voort (zie supra, nr. 55).  

Bijgevolg hebben deze bedingen enkel betrekking op de relatie tussen de bouwer en de 

grondeigenaar. De vergoedingsregels hebben dan ook geen weerslag op de schuldeisers van de 

grondeigenaar, die op grond van de goederenrechtelijke natrekkingsregels onmiddellijk profijt 

kunnen halen uit de uitbreiding van het eigendomsrecht van de grondeigenaar-schuldenaar ten 

aanzien van de opgerichte constructies. Een beslag op de grond strekt zich bijvoorbeeld 

automatisch uit tot deze constructies.503 

Op grond van artikel 45 Hyp. W. strekt een hypotheek zich overigens uit tot alle verbeteringen 

aangebracht aan het gehypothekeerde goed, ongeacht of deze door de schuldenaar of een derde 

werden aangebracht. Dat schuldeisers van de grondeigenaar bevoordeeld worden door het 

intreden van de natrekking, leidt er echter niet toe dat deze hypothecaire schuldeiser op grond 

van artikel 555 BW door de oprichter van het gebouw aangesproken kunnen worden.504 

Dit belet echter niet dat een schuldeiser van een bouwer die nalaat de vergoeding te vorderen 

waar hij op grond van artikel 555 BW recht op heeft, een zijdelingse vordering kan instellen met 

betrekking tot deze vergoeding (art. 1166 BW).505 

A. Toepassingsvereisten van de vergoedingsregels met betrekking tot de 
onroerende natrekking 

 SPECIFIEKE TOEPASSINGSVEREISTEN RATIONE MATERIAE EN PERSONAE – De artikelen 554 en 555 110.

BW zijn niet van toepassing op alle situaties waarin een persoon constructies oprichtte op 

andermans grond. De specifieke toepassingsvereisten met betrekking tot de 

verbintenisrechtelijke natrekkingsregels worden hieronder uiteengezet. 

1. Toepassingsvereisten ratione materiae 

 INDIVIDUALISEERBARE GOEDEREN – Opdat de artikelen 554 en 555 BW toepassing kunnen 111.

vinden, is vereist dat er sprake is van een werk dat – ondanks de incorporatie – 

individualiseerbaar blijft.506 Het goed moet met andere woorden in theorie op zichzelf, 
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onafhankelijk van het goed waarmee het werd verbonden, kunnen bestaan.507 Het 

onderscheidingscriterium is hier niet zozeer van materiële aard, maar eerder van intellectuele 

aard.508  

Zoals gezegd verliest het nagetrokken goed op grond van de bestanddeelvorming zijn zelfstandig 
juridisch bestaan wanneer de natrekking intreedt (zie supra, nr. 19). Hieronder zal nog blijken dat dit 
niet noodzakelijk afbreuk doet aan het feit dat het goed nog geïndividualiseerd kan worden (zie infra, 
nr. 191).  

Indien niet is voldaan aan dit toepassingsvereiste ratione materiae van de vergoedingsregels, 

kan de oprichter van het gebouw terugvallen op de kostenleer.509 Op grond van deze leer moet 
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de grondeigenaar de oprichter volledig schadeloos stellen wanneer de verbeteringen 

noodzakelijk waren. Indien deze enkel nuttig waren, is de grondeigenaar enkel een vergoeding 

voor de meerwaarde verschuldigd.510 Voor luxe-uitgaven is hij geen vergoeding verschuldigd.511 

Noodzakelijke kosten worden hierbij begroot op het moment dat de kosten werden gemaakt, 

terwijl nuttige kosten worden begroot op het tijdstip dat de goederen worden teruggegeven. 

Indien de meerwaarde, aangebracht door deze uitgaven, in de tussentijd daalde, draagt diegene 

die de kosten maakte hiervan het risico.512  

Indien de toepassingsvereisten van artikel 555 BW wel vervuld zijn, primeert artikel 555 BW als 

lex specialis boven de kostenleer.513 

Artikel 555 BW kan bijvoorbeeld worden toegepast ten aanzien van een huis dat door een persoon 
op andermans grond wordt opgericht. Ten aanzien van de verf die wordt aangebracht op de muren 

van dit huis, zal de kostenleer toepassing vinden.514  

Zoals gezegd geldt deze identificeerbaarheid volgens een deel van de rechtsleer niet enkel als 

toepassingsvereiste ten aanzien van de artikelen 554 en 555 BW, maar zou deze ook gelden ten 

aanzien van de artikelen 552 en 553 BW (zie supra, nr. 77). Volgens deze opvatting kan de 

natrekking enkel intreden ten aanzien van goederen die hierbij identificeerbaar blijven.515 Deze 

opvatting gaat echter voorbij aan het hierboven gemaakte onderscheid (zie supra, nr. 38) tussen 

de natrekkingsregels ter voorkoming van eigendomsconflicten (artt. 552-553 BW) en de 

natrekkingsregels ter beslechting van gerezen conflicten (artt. 554-555 BW). Terwijl het 

eigendomsrecht van de eigenaar van het natrekkende goed zich eveneens uitstrekt tot goederen 

die niet langer identificeerbaar zijn ten gevolge van de natrekking (op grond van de 

goederenrechtelijke dimensie), kan de oorspronkelijke eigenaar van de nagetrokken materialen 

enkel vergoeding bekomen aan de hand van de vergoedingsregels waarin de artikelen 554 en 

555 BW voorzien indien de goederen nog identificeerbaar zijn (verbintenisrechtelijke dimensie). 

Indien de derde louter bewerkingen, verbeteringen of herstellingen aanbracht die niet langer 

identificeerbaar zijn, kunnen de artikelen 554 en 555 BW niet toegepast worden ten aanzien van 

deze verbeteringen, maar blijft artikel 552 BW van toepassing.516 

                                                           

510  Brussel 6 januari 1868, B.J. 1868, 211. (In casu werd de oprichting van de voornaamste gezinswoning louter als 
een nuttige uitgave gekwalificeerd.) 

511  Cass. 23 december 1943, Pas. 1944, I, 123; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, 
Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 130, nr. 280; M. PROUDHON, Traité du domaine de la propriété ou de la 
distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé, Brussel, Wahlen, 1841, 196, nr. 559. 

512  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, nr. 150. 
513  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 676, nr. 725. 

Contra: Volgens DROSS is de situatie waarin men bouwt op andermans grond een schoolvoorbeeld van een 
situatie waarop de kostenleer moet worden toegepast. W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une 
théorie de la revendication en valeur, thèse, Nancy, 2000, 169, nr. 169. 

514  Aangezien enkel individualiseerbare werken onder het toepassingsgebied van de artikelen 554 en 555 BW 
vallen, kan een afbetaling van een lening door een persoon waarmee diens partner een woning oprichtte, niet 
vergoed worden op grond van deze bepaling. Cass. 5 oktober 2012, JLMB 2014, 26, 1222; Rb. Gent 28 juni 2005, 
T.Not. 2005, afl. 9, 464. 

515  P.P. RENSON, “Le point sur l'accession immobilière et la mitoyenneté”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de 
jurisprudence en droit des biens, 156, nr . 4. 

516  J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens: monnaie, immeubles, meubles, T. III, Parijs, P.U.F., 2000,  327, nr. 209; Ph. 
DELEBECQUE, “Constructions sur le terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 
2007, 229, nr. 210.60; W. DROSS, “Art. 554 et 555, Propriété - Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore 
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 OVERBOUW – Gezien het vereiste dat het gebouw dat de derde opricht individualiseerbaar 112.

moet zijn, heeft artikel 555 BW enkel betrekking op gebouwen die volledig op grond van een 

ander worden opgericht. Indien men op eigen grond bouwt en hierbij de perceelsgrenzen 

overschrijdt, spreekt men van een overbouw (empiétement). De vergoedingsregels van artikel 

555 BW zijn niet van toepassing ten aanzien van een dergelijke grensoverschrijdende 

constructie.517 Hieronder (zie infra, nr. 136) gaan we uitgebreid in op de wijze waarop 

eigendomsconflicten met betrekking tot perceelsoverschrijdende constructies beslecht worden. 

2. Toepassingsvereisten ratione personae 

 PLURALITEIT VAN EIGENAARS – Opdat de onroerende natrekkingsregels leiden tot een 113.

eigendomsconflict, dienen het nagetrokken en natrekkende goed aan verschillende eigenaars toe 

te behoren voordat de natrekking intrad. De toepassing van de vergoedingsregels vereist met 

andere woorden een pluraliteit van betrokken eigenaars.  

 AFWEZIGHEID VAN WETTELIJKE OF CONVENTIONELE REGELING (OMTRENT HET LOT VAN DE 114.

CONSTRUCTIES) – Daarenboven valt niet iedere derde onder het toepassingsgebied van de 

vergoedingsregels waarin de artikelen 554 en 555 BW voorzien.  

                                                                                                                                                                                     

aux choses immobilières. - Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Civ. 04, 2010, 32, nr. 89; A. HILBERT, 
L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 132, nr. 286; L. 
JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Librairie du recueil Sirev, 1932, 968, nr. 1673; C. LARROUMET, 
Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 375, nr. 665; P. LEVIE, Traité théorique et 
pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 
155, nr. 58; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, 
LGDJ, 1979, 99, nr. 81; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, 
LGDJ, 1952, 268, nr. 272; R. SAVATIER, Cours de droit civil, Parijs, Pichon, 1942, 455, nr. 845; A. VALDES, “le 
problème de la construction sur le terrain d’autrui”, Administer 2002, nr. 340, 9; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, 
Les biens, Parijs, PUF, 2008, 230, nr. 148. 

517  Cass. fr. 12 juli 1977, Bull. Civ. III, nr. 313, noot GIVERDON; Rb. Brugge 8 maart 1999, RW 2001-02, 248; C. AUBRY en 
C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 402; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité 
théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 261, nr. 377; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité 
de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 208, nr. 196; M. BRUSCHI, “Construction sur le terrain 
d'autrui: les règles de l'accession immobilière sont inapplicables lorsqu'un propriétaire empiète sur la parcelle 
voisine”, RDI 2002, 139, noot onder Cass. fr. 5 december 2001; C. CARON, “Empiétement de 0,5 centimètre sur le 
terrain d'autrui: sévérité de la Cour de cassation”, D. 2002, 2075, noot Cass. fr. 20 maart 2002; Ph. DELEBECQUE, 
“Constructions sur le terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 230, 
nr. 210.110; G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 314, nr. 232; J. HANSENNE, Les 
biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 726, nr. 760; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, 
Les biens, Parijs, D., 1995, 184, nr. 134; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Librairie du recueil 
Sirev, 1932, 869, nr. 1674; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 
379, nr. 670; A. LEPAGE, “Propriété. – Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières – 
Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Not. 08, 2004, Fasc. 95, nr. 60; P. P. RENSON, “Le point sur l'accession 
immobilière et la mitoyenneté”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, 173, nr. 25.1; A. 
VALDES, “Le problème de la construction sur le terrain d’autrui”, Administer 2002, nr. 340, 9; F. VAN NESTE en S. 
SNAET, “Natrekking”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, I.G.3-7; T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans 
grond – in het algemeen en in enkele bijzonder gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkingen”, in H. 
VUYE, P. WERY, J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom - Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 330, nr. 19; F. 
ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 223, nr. 145. 
Contra: Cass. fr. 4 mei 1959, JCP 1960, 11409; M. RAYNAL, “L’empiètement sur le terrain d’autrui en droit privé”, 
Sem. Jur. 1976, I, 2800, nr. 16. Om te verhelpen aan de strikte toepassing van artikel 545 C.c. – op grond waarvan 
de grondeigenaar steeds zijn eigendomsrecht kan revindiceren, al is de overbouw die een inbreuk uitmaakt op 
zijn eigendomsrecht van zeer beperkte aard – doet een minderheidsstrekking in de rechtspraak soms beroep op 
artikel 555 C.c. om de conflictsituatie te beslechten. Zie bv. Cass. fr. 8 oktober 1974, D. 1975, 431. 
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Het lot van de constructies mag in eerste instantie niet wettelijk geregeld zijn.518 Hiernaast 

worden derden die een rechtsband hebben met de grondeigenaar traditioneel uitgesloten van 

het toepassingsgebied.519 Deze rechtsband kan van contractuele of buitencontractuele aard zijn, 

maar kan evenzeer zijn grondslag vinden in regels met betrekking tot het 

huwelijksvermogensstelsel.520 Indien er sprake is van een contractuele regeling, strekt deze 

overeenkomst de partijen tot wet (art. 1134 BW), waardoor de vergoedingsregels van artikel 

554 en 555 BW uitgeschakeld worden.521 Het volstaat dat de overeenkomst slechts impliciet het 

lot van de constructies regelt.522 

 RUIMERE TOEPASSING VAN DE VERGOEDINGSREGELS NAAR FRANS RECHT – Naar Frans recht 115.

wordt deze beperking van het toepassingsgebied ratione personae minder strikt toegepast. Een 

rechtsband tussen de grondeigenaar en de derde belet niet dat artikel 555 C.c. toegepast 

wordt.523 Opdat artikel 555 C.c. toepassing kan vinden, is enkel vereist dat partijen geen 

                                                           

518  J. HANSENNE, “Examen de jurisprudence 1976 à 1981, Les Biens”, RCJB 1984, 81, nr. 25; A. HILBERT, L’accession 
immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 135, nr. 290; J. KOKELENBERG, T. 
VAN SINAY en H. VUYE, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 1994-2000”, TPR 2001, 876, nr. 32; J.-M. ROUX, 
“Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. Constr. 04, 
2007, nr. 35. 

519  Cass. 17 november 1883, Pas. 1883, I, 367; C.A. Rouen 17 januari 2007, nr. 05/03290; Brussel 22 juni 1966, RW 
1966-67, 1430; Luik 28 april 1966, J.T. 1966, 424; Rb. Koophandel Kortijk 4 januari 1962, RW 1963-64, 517; H. 
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 63, nr. 70; R. DERINE, “Zakenrecht, 
Overzicht van rechtspraak (1965-1968)”, TPR 1969, 715, nr. 38; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des 
constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2004, 559, nr. 
8; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 679, nr. 729; R. KRUITHOF, “Le 
régime juridique des travaux réalisés par le preneur du fonds loué”, RCJB 1966, 76, noot onder Cass. 23 april 
1965; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1871, 535, nr. 271; J.P. MARTY, La 
dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 104, nr. 88; C. 
RENARD en J. HANSENNE, “Examen de jurisprudence 1966 à 1969, Les Biens”, RCJB 1971, 112, nr. 10; F. VAN NESTE 
en S. SNAET, “Natrekking”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, I.G.3-11; T. VAN SINAY, “Bouwen op 
andermans grond – in het algemeen en in enkele bijzonder gevallen – vergoedingsregeling – enkele 
bedenkingen”, in H. VUYE, P. WERY, J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom- Propriété, Brugge, die Keure, 
1996, 331, nr. 24. 
Een derde die wil ontsnappen aan het toepassingsgebied van artikel 555 C.c. moet het bestaan van een 
contractuele regeling omtrent de constructies aantonen. Zie hiervoor Cass. fr. 15 januari 1971, Bull. civ. III, nr. 
40. 

520  J.-P. DELMAS-SAINT-HILAIRE, “De l'application de l'article 555 du code civil dans les rapports des personnes tenues 
à un lien d'obligation”, RTD civ. 1959, 414, nr. 5. 

521  Cass. fr. 19 september 2007, nr. 06-16.073; Cass. fr. 24 juni 1975, Bull. Civ. 1975, III, nr. 215, Ann. Loyers 1976, 
519 (Zo maakt de persoon die een vergunning heeft om een mijn te exploiteren geen derde uit in de zin van 
artikel 555 C.c.); Cass. 19 februari 1976, Arr. Cass. 1976, 721, noot, J.D.F. 1978, 271 en Pas. 1976, I, 688, noot; F. 
GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le 
droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 159. 

522  Cass. fr. 29 januari 1974, Bull. Civ. 1974, III, nr. 45. 
523  Cass. fr. 5 januari 2012, nr. 10-26.965, Bull. Civ. 2012, 5, D. 2012. 217,  AJDI 2012, 441, RDI 2012, 271; Cass. fr. 27 

september 2006, D. 2007, 1189, noot V. TELLIER, AJDI 2007, 34, noot J.-P. BLATTER; Cass. fr. 5 juni 1996, nr. 94-
16.952, Rep. civ. 1996, 207; Cass. fr. 6 november 1970, Bull. Civ. 1970, III, nr. 592; Cass. fr. 7 maart 1955, Bull. civ. 
I, nr. 106, JCP 1956, II, 9053, noot A. WEILL en J. BECQUE, RTD civ. 1956, 371, noot H. SOLUS; Cass. fr. 28 november 
1922, S. 1923, I, 121, noot P. ESMEIN; Cass. fr. 14 december 1921, D. 1925, I, 111, RTD civ. 1922, 194, noot H. 
SOLUS , G.P. 1922, I, 171; Cass. 27 mei 1873, S. 1873, I, 254; Cass. fr. 14 februari 1848, S. 1849, I, 261; C.A. Basse-
Terre 9 juni 2008, Jcl. 2008-378915; Trib. Civ. de la Seine 13 juli 1944, DC 1944, 173, noot H. LALOU; J.-P. BERTREL, 
Le bail à construction, titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 203; C. BEUDANT, Cours de droit 
civil français, t. V Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 376, nr. 352; F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 
9, nr. 62; F. COHET-CORDEY, “Propriété. - Accession à la propriété. - Art. 555 du Code civil. - Obligations du 
propriétaire. - Constructeur de bonne foi. - Choix du propriétaire entre l'indemnisation de la plus-value apportée 
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overeenkomst sloten omtrent het lot van de constructies, waarin een regeling is opgenomen met 

betrekking tot de vergoeding.524 Indien de overeenkomst tussen de betrokken partijen slechts 

betrekking heeft op bepaalde aspecten, wordt artikel 555 C.c. gedeeltelijk toegepast.525  

Deze minder restrictieve toepassing van artikel 555 C.c. belet echter niet dat de 

vergoedingsregels van artikel 555 C.c. naar Frans recht eveneens uitgesloten worden ten 

aanzien van een mede-eigenaar in de verhouding tot andere mede-eigenaars526, een 

vruchtgebruiker of een erfpachter.527 Artikel 555 C.c. maakt volgens de Franse Cour de cassation 

                                                                                                                                                                                     

au terrain et le coût de la construction”, AJDI 2000, 249, noot onder Cass. fr. 13 oktober 1999; F. COLLART-
DUTILLEUL, “Condition d'indemnisation des travaux d'amélioration réalisés par le locataire”, RDI 1997, 297, noot 
onder Cass. fr. 8 januari 1997; R. D'AIGNEAUX, De l'accession à Rome et en France, thèse, Caen, 1978, 114; J.-P. 
DELMAS-SAINT-HILAIRE, “De l'application de l'article 555 du code civil dans les rapports des personnes tenues à un 
lien d'obligation”, RTD civ. 1959, 442, nr. 46; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de 
l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 630, nr. 693; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif 
français, Parijs, Librairie du recueil Sirev, 1932, 865, nr. 1669; A. LEPAGE, “Propriété. – Droit d'accession sur ce 
qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières. – Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Not. 08, 2004, 
Fasc. 95, nr. 44; V. MARCADE, Explication du Code civil contenant l’analyse critique des auteurs et de la 
jurisprudence et un traité résumé après le commentaire de chaque titre, Parijs, Cotillon, 1859, t. II, 412, nr. 431; J.P. 
MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 
259, nr. 252; Th. REVET, “Constructions faites par le preneur”, RTD Civ. 2003 114, noot onder Cass. fr. 4 april 
2002; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 882, nr. 2512; 
J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. 
Constr. 04, 2007, nr. 49; V.A. WEILL, F. TERRE en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 1985, 222, nr. 251; F. 
ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 223, nr. 145. 
Contra : C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 398. 

524  Cass. fr. 9 december 2009, AJDI 2010, 372; Cass. fr. 15 mei 2008, nr. 06-16.939; Cass. fr. 10 november 1999, Cah. 
Dr. aff. 2000, 77; Cass. fr. 10 april 1986, JCP G 1986, IV, 163; Cass. fr. 28 januari 1971, nr. 69-13.417, Bull. civ. 
1971, III, nr. 64, 45; Cass. fr. 26 januari 1971, Bull. civ. 1971, III, nr. 64; Cass. fr. 15 juni 1953, D. 1953, I, 613; Cass. 
fr. 7 april 1862, S. 1862, I, 459; C.A. Paris 2 februari 1935, DH 1935, 201; C.A. Toulouse 19 februari 1885, D.P. 
1885, II, 137; Trib. Civ. Châteaudun 26 juli 1933, D.P. 1933, II, 109 ; V. ZALEWSKI, “Construction par le preneur et 
indemnisation”, AJDI 2010, 372, noot onder Cass. fr. 9 december 2009. 

525  W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, Nancy, 
2000, 414, nr. 417; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, 
Parijs, LGDJ, 1979, 111, nr. 93; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, 
Parijs, LGDJ, 1952, 274, nr. 278. 

526  Cass. fr. 9 maart 1994, Bull. Civ. 1994, III, nr. 48, D. 1994. Somm. 162, noot A. ROBERT, JCP 1994, IV, 1243; Cass. fr. 
5 juni 1973, nr.  71-14.390, Bull. Civ. 1973, III, nr. 197; Cass. fr. 28 februari 1969, JCP 1970, II, 16220; C. AUBRY en 
C. RAU, Cours de droit civil français, V.II, Parijs, LGDJ, 1987, 397; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité 
théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 257, nr. 374; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité 
de droit civil. Les biens, in J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 207, nr. 195; J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession 
artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 184; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la 
propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 621, nr. 691bis; P. JOURDAIN, G. MARTY en 
P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, D., 1995, 185, nr. 135; V.A. WEILL, F. TERRE en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 
1985, 221, nr. 250 ; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 231, nr. 148. 
Voor Belgisch recht: A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK, Traité formulaire de la pratique notariale, t. II, Brussel, Revue 
Pratique du Notoriat Belge, 1925, 454, nr. 122; T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 333, nr. 27. 

527  Ph. DELEBECQUE, “Constructions sur le terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, 
Dalloz, 2007, 234, nr. 210.340 e.v.; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Librairie du recueil 
Sirev, 1932, 867, nr. 1671; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1871, 357, nr. 274; 
J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. 
Constr. 04, 2007, nr. 62 en 63; A. VALDES, “le problème de la construction sur le terrain d’autrui”, Administer 2002, 
nr. 340, 9. 
Contra: W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, 
Nancy, 2000, 425, nr. 429.  
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evenmin de grondslag uit voor de vergoeding tussen echtgenoten gehuwd onder het stelsel van 

scheiding der goederen.528 Een concubinaatsverhouding zou de toepassing van artikel 555 C.c. 

daarentegen niet in de weg staan,529 al wordt deze rechtspraak niet unaniem bijgetreden.530  

Zoals naar Belgisch recht het geval is531, past de Franse rechtspraak de bepaling eveneens toe op 

grondeigenaars waarvan de eigendomsoverdracht retroactief ongedaan gemaakt werd, 

bijvoorbeeld ten gevolge van een vernietiging van de koopakte.532 Indien de teloorgang van het 

eigendomsrecht niet verweten kan worden aan de bouwer, wordt deze als derde te goeder 

trouw beschouwd.533 

Een koper van een perceel richtte hierop constructies op, maar verloor zijn grondeigendomsrecht op 
retroactieve wijze toen de koopovereenkomst retroactief ontbonden werd. In feite bouwde hij 
hierdoor op grond van een ander. Door de grond – met de aangebrachte constructies – aan een 
andere persoon te verkopen, werden de oorspronkelijke eigenaars geacht afstand te hebben gedaan 
van het recht om de afbraak te vorderen en waren ze een vergoeding verschuldigd op grond van 

artikel 555 C.c.534  

In een andere zaak werd een perceel aan een buitenechtelijke partner verkocht door een man, met 
benadeling van de rechten van zijn wettelijke echtgenote. Omwille van deze reden werd de verkoop 
vernietigd. De buitenechtelijke partner bouwde hierdoor in de tussentijd op andermans grond en 

werd in casu door de rechtbank te kwader trouw bestempeld.535 

 VERRUIMDE TOEPASSING VAN DE VERGOEDINGSREGELS NAAR BELGISCH RECHT? – In navolging van 116.

het Franse recht, wordt het toepassingsgebied van artikel 555 BW ook naar Belgisch recht 

verruimd. Een rechtsband tussen de grondeigenaar en de derde, sluit hierdoor de toepassing van 

artikel 555 BW niet langer uit, voor zover deze rechtsband geen uitsluitsel geeft omtrent het lot 

van de constructies die werden opgericht. 

                                                                                                                                                                                     

Voor Belgisch recht: N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Juridische en fiscale 
aspecten”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, 125 (Dewelke de vruchtgberuiker als bezitter te kwader 
trouw kwalificeert); N. VERHEYDEN-JEANMART en P.P. RENSON, “L’usufruit – Aspects civils”, in Ph. DE PAGE en A. 
CULOT (ed.), Les droits de jouissance. Aspects civils et fiscaux, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 24.  

528  “Les dispositions de l'article 555, alinéas 2 et 3, du Code civil relatives à l'indemnisation du tiers évincé ne sont pas 
applicables aux créances entre époux séparés de biens, qui sont exclusivement régies par l'article 1469, alinéa 3, du 
Code civil” Cass. fr. 15 mei 2008, nr. 06-16.939; Cass. fr. 25 april 2006, nr. 04-11.359, AJ Famille 2006, 253. 

529  Cass. fr. 15 december 2009, nr. 08-18.303; Cass. fr. 29 april 2009, Bull. Civ. 2009, III, nr. 97, D. 2009, 2595, noot V. 
BONNET, RTD civ. 2009, 511, noot J. HAUSER; C.A. Toulouse 11 juni 2008, nr. 06/05697. 
In de Belgische rechtspraak wordt artikel 555 BW eveneens toegepast ten aanzien van concubanten. Zie 
hiervoor Gent 9 januari 1998, TBBR 1998, 251.  

530  Cass. fr. 6 juli 2005, nr. 02-20.546; Cass. fr. 17 december 2002, Bull. civ. I, nr. 308; Ph. DELEBECQUE, “Constructions 
sur le terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 234, nr. 210.339; H., 
L., en J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, Parijs, Montchrestien, 1994-1998, IV dln, 335, nr. 1604; M. 
PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 273, nr. 277. 

531  Rb. Brussel 27 maart 1963, RW 1962-63, 2173. 
532  A. VALDES, “le problème de la construction sur le terrain d’autrui”, Administer 2002, nr. 340, 9. 
533  J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. 

Constr. 04, 2007, nr. 48; V.A. WEILL, F. TERRE en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 1985, 221, nr. 250 ; F. 
ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 224, nr. 145. 

534  Cass. fr. 10 november 1965, Bull. civ. I, nr. 605; Cass. fr. 7 juni 1928, DH 1928, 38; C.A. Besançon 17 maart 1897, 
D.P. 1898, 2, 211; J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 196. 
Contra : G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 
258, nr. 375; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 881, nr. 
2368 

535  Rb. Brussel 27 maart 1963, RW 1962-63, 2173. 
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In deze lijn paste het Belgische Hof van Cassatie de bepaling reeds toe in een huurverhouding door te 
oordelen dat de huurder recht heeft op een vergoeding van de verhuurder voor verbeteringen 

waarvan de verhuurder de wegname kan vorderen.536  

Deze tendens om de vergoedingsregels eveneens toe te passen ten aanzien van personen die 

verbonden zijn door een wettelijke of contractuele band, werd recent nogmaals bevestigd door 

het Belgische Hof van Cassatie. Een contractuele relatie tussen de derde en de grondeigenaar 

belet volgens het Hof niet dat artikel 555 BW toegepast wordt, voor zover deze overeenkomst 

niet in een andersluidende vergoedingsregeling voorziet.537 

Bepaalde Belgische auteurs pleiten er zelfs voor om artikel 555 BW als algemene 

vergoedingsregel te beschouwen, die van toepassing is op iedere persoon die voor eigen 

rekening bouwt op andermans grond.538 

Deze verruiming van het toepassingsgebied ratione materiae kan niet onverkort bijgetreden 

worden. Bij de bespreking van de specifieke vergoedingsregimes zal (zie infra, nr. 129) nog 

blijken dat deze opvatting gedeeld wordt door de meerderheid van de rechtsleer. 

Op grond van billijkheidsoverwegingen verdient het aanbeveling om artikel 555 BW niet toe te 

passen indien gebouwen werden opgericht door een persoon die op contractuele of wettelijke 

basis een gebruiks- of een genotsrecht ten aanzien van de grond kan laten gelden.539 De 

rechtsverhouding tussen de bouwer en de grondeigenaar leidt er immers toe dat de derde veelal 

niet als derde te goeder trouw kan bestempeld worden. Dat een huurder bijvoorbeeld 

contractueel de toestemming verkreeg om constructies op te richten op het gehuurde perceel, 

doet hieraan geen afbreuk.540 Ook in dit geval zou de huurder als bouwer te kwader trouw, 

kunnen worden verplicht de constructies af te breken. 

Deze onbillijke resultaten waar de verruimde toepassing van artikel 555 C.c. toe kan leiden, 

maken dat de Franse Cour de cassation in bepaalde gevallen oordeelt dat de huurder te goeder 

                                                           

536  Cass. 18 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, 839, RW 1993-94, 1065, noot en T.Not. 1992, 427; Cass. 23 april 1965, 
RCJB 1966, 76, noot R. KRUITHOF.  
Ook lagere rechtspraak aarzelt niet om artikel 555 BW toe te passen op de relatie tussen een huurder en 
verhuurder wanneer de huurovereenkomst geen betrekking heeft op de opgerichte constructies. Zie hiervoor  
o.a. Bergen 23 november 1993, JLMB 1994, 767; Brussel 3 december 1901, Pas. 1902, II, 188; Rb. Leuven 23 
maart 1988, Pas. 1988, III, 85, RW 1989-90, 824 en Rec. gén. enr. not. 1989, 371; Rb. Gent 15 mei 1935, Pas. 1936, 
III, 63. 

537  Cass. 10 oktober 2013, AR C.12.0582.N; Cass. 31 mei 2012, JLMB 2014, 26, 1220. In dezelde zin: Rb. Turnhout 12 
juni 1987, Turnh. Rechtsl. 1988, 191. 

538  A. BERENBOOM, “Chronique de jurisprudence (1973-1977). Les droits réels”, JT 1979, 378; A. GALOPIN, Les biens, la 
propriété et les servitudes, Luik, 1943, 124, nr. 118; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, 
Faculté de droit, 1996, 654, nr. 203 (dewelke enkel in het eerste lid van artikel 555 BW een algemene 
vergoedingsregel leest); M. LA HAYE, “L’accession et le bail à loyer”, JT 1950, 119, nr. 24; P. LEVIE, Traité théorique 
et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 
31, nr. 2; P.P. RENSON, “Le point sur l'accession immobilière et la mitoyenneté”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de 
jurisprudence en droit des biens, 175, nr. 25.2; F. WERDEFROY, “Bedenkingen bij oprichting van een gebouw door 
een blote eigenaar zonder instemming van de vruchtgebruiker”, T.Not. 1996, 109. 

539  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 
civils et fiscaux”, RNB 2004, 615, nr. 36.  

540  De goede trouw wordt namelijk in abstracto beoordeeld. Zie hiervoor o.a. H., L., en J. MAZEAUD en F. CHABAS, 
Leçons de droit civil, Parijs, Montchrestien, 1994-1998, IV dln, 333, nr. 1599-2. 
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trouw is van zodra de verhuurder instemde met de bouw van de constructies.541 Deze 

subjectivering van de goede trouw wordt echter terecht bekritiseerd in de rechtsleer (zie infra, 

nr. 128).542 

 DERDE HANDELT IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING – Opdat artikel 555 BW kan worden 117.

toegepast is eveneens vereist dat de woning op eigen kosten en voor eigen rekening van de 

derde werd opgericht (animus domini).543 Indien de bouwer voor rekening van de grondeigenaar 

bouwt, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de regels die op de onderliggende 

overeenkomst tussen bouwer en grondeigenaar van toepassing zijn.544  

In een zaak waarin A een perceel verkocht aan B tegen een vergoeding in natura om op een ander 
perceel van A een constructie op te richten, werd artikel 555 BW dan ook niet toegepast. B bouwde in 
casu op andermans grond, maar deed dit voor rekening van A, waardoor er van een animus domini in 

hoofde van B geen sprake was.545 

B. De vergoedingsregels met betrekking tot onroerende natrekking 

 VERGOEDINGSREGELING – Indien een eigendomsuitbreiding op grond van de natrekking 118.

gepaard gaat met een eigendomsverlies ten nadele van de bouwer, verkrijgt deze laatste in 

                                                           

541  Cass. fr. 17 december 2013, nr. 12-15.916; Cass. fr. 3 oktober 1990, Bull. civ. I, 180, D. 1991, 307, RTD civ. 1993, 
164, met noot F. ZENATI; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers 
réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2004, 577, nr. 16.  

542  M. MATHIEU, “Conventions relatives à la construction sur le terrain d’autrui”, JCP N. 2000, 484. 
543  Cass. fr. 29 april 2009, Bull. Civ. 2009, III, nr. 97, D. 2009, 2595, noot V. BONNET, RTD civ. 2009, 511, noot J. HAUSER; 

Cass. 18 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, 891; Gent 23 maart 1999, TBBR 2000 (verkort), 311; Luik 8 november 
1993, JLMB 1994, 326, noot J. HANSENNE; Luik 28 april 1966, J.T. 1966, 424; Hof ’s Gravenshage 13 november 
1876, Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving, 1879, 98; Rb. Brussel 27 februari 1962, Ann. not. 
1963, 254; C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 396; F. BAUDONCQ en V. GUFFENS, 
“Bouwen op andermans grond in het specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, afl. 6, 328, nr. 22; G. BAUDRY-
LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 357, nr. 373; J.-L. 
BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 207, nr. 195; J. 
BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 183; A. COLIN, H. CAPITANT en J. 
DE LA MORANDIERE, Cours élémentaire de droit civil français, Parijs, D., t. II, 1959, 48, nr. 59; Ph. DELEBECQUE, 
“Constructions sur le terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 230, 
nr. 210.80; R. D'AIGNEAUX, De l'accession à Rome et en France, thèse, Caen, 1978, 112; M. DE JUGLART, A. PIEDELIEVRE 
en S. PIEDELIEVRE, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examen, 13e éd., Parijs, Montchrestien, 1997, 
9, nr. 420; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, 
Parijs, Durand, 1870, 621, nr. 691; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 59, 
nr. 68; A. HILBERT, L’accession immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 
147, nr. 312; N.K.F. LAND, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, Haarlem, Bohn, 1932, 162; P. LEVIE, Traité 
théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de 
Louvain, 1951, 156, nr. 58; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, 
Parijs, LGDJ, 1952, 276, nr. 281; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit 
de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 272, nr. 270; C. RENARD en J. HANSENNE, “Examen de jurisprudence 1966 à 1969, 
Les Biens”, RCJB 1971, 113, nr. 10; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, 
Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 377, nr. 213; T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 331, nr. 24; 
V.A. WEILL, F. TERRÉ en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 1985, 220, nr. 250. 

544  Cass. fr. 28 mei 1986, nr. 85-10.367, Bull. Civ. 1986, III, 83; C. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. V Les biens, 
Parijs, Rousseau, 1938, 374, nr. 351. 

545  Rb. Luik 13 januari 1992, RJI 1992, 27. 
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beginsel een recht op vergoeding.546 Hieronder wordt voor verschillende toepassingsgevallen, 

telkens de toepasselijke vergoedingsregeling besproken (zie infra, nrs. 123, 128 en 134). 

In tegenstelling tot het Belgische en Franse recht (en het oude Nederlandse recht, artt. 658 en 

659 NBW), bevat het Nederlandse recht geen specifieke vergoedingsregels met betrekking tot de 

vergoeding van constructies opgericht op andermans grond.547 Dat betekent niet dat de derde 

geen aanspraak kan maken op een vergoeding. 

In eerste instantie zal – zoals naar Belgisch of Frans recht het geval is – een eventuele 

overeenkomst tussen partijen het lot van de constructies regelen.548 Indien geen conventionele 

regeling getroffen werd, dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang de derde een (1) 

bezitter of (2) houder was van het stuk grond, of (3) geen van beide.  

In het eerste geval kan de derde een vergoeding verkrijgen op grond van de artikelen 3:120, 

3:121 en 3:123 NBW. Op grond van deze bepalingen is de eigenaar van een goed, die dit goed 

opeist van een bezitter te goeder trouw, verplicht de ten behoeve van deze zaak gemaakte 

kosten te vergoeden, ongeacht of deze kosten betrekking hebben op materiaal dan wel arbeid 

(art. 3:120 lid 2 NBW).549 Hieronder worden tevens de kosten begrepen die gemaakt werden 

met oog op het oprichten van constructies. De vergoeding ten aanzien van een bouwer te goeder 

trouw is hierdoor niet beperkt tot de verrijking van de grondeigenaar.  

Deze bepaling is niet langer van toepassing indien de bouwer te kwader trouw was.550 In dit 

geval kan enkel vergoeding verkregen worden op grond van het algemene verbod van 

ongerechtvaardigde verrijking.551 De vergoedingsregels met betrekking tot de onroerende 

natrekking werden sinds de invoering van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek immers 

                                                           

546  Cass. fr. 29 april 2009, Bull. Civ. 2009, III, nr. 97, D. 2009, 2595, noot V. BONNET, RTD civ. 2009, 511, noot J. HAUSER; 
C.A. Toulouse 23 oktober 2006, nr. 05/04839; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et 
pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 255, nr. 370; J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle 
immobilière, 1929, 97; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, D., 1995, 179, nr. 131; N. K. F. LAND, 
Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, Haarlem, Bohn, 1932, 150; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, Les biens, 
Parijs, Sirey, 1980, 174, nr. 131; P.A. MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Brussel, Tarlier, 
1825, 108; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Librairie du recueil Sirev, 1932, 861, nr. 1660; 
P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications 
universitaires de Louvain, 1951, 139, nr. 53; J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou 
Commentaire et complément des codes français, t. IV, Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 88, 
nr. 13; R.-J. POTHIER, Traité du droit du domaine de propriété, Parijs, Debure, 1772, 171, nr. 178. 
Dat de eigendomsuitbreiding gebaseerd is op de wet, belet niet dat er sprake kan zijn van een 
ongerechtvaardigde verrijking waarvoor een vergoeding verschuldigd is. Zie hiervoor Hof ’s-Hertogenbosch 20 
maart 2007, NJF 2007, 516. 

547  F.H.J. MIJNSSEN, “Goederenrechtelijke aspecten van ongerechtvaardigde verrijking”, WPNR 2006, 179. 
548  HR 27 september 1991, NJ 1991, 802; J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER, en W.L. VALK, (eds.), Burgerlijk Wetboek: 

tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2007, 2112. 
549  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 91, nr. 85. 
550  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 123. 
551  Door te verwijzen naar de bepaling omtrent ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 NBW) kan aan de hand 

van de daarin vervatte redelijkheidsmaatstaf worden nagegaan of de grondeigenaar de afbraak van de 
constructies kan vorderen en in hoeverre de bouwer dit kan weigeren en zal worden vergoed. J.H. NIEUWENHUIS, 
C.J.J.M. STOLKER, en W.L. VALK, (eds.), Burgerlijk Wetboek: tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2007, 1569. 
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overgelaten aan het algemene beginsel van ongerechtvaardigde verrijking zoals vervat in artikel 

6:212 NBW.552  

Indien de bouwer geen bezitter is, maar de grond voor rekening van de eigenaar onder zich 

heeft, zijn dezelfde vergoedingsregels van toepassing (art. 3:124 NBW), op voorwaarde dat (1) 

de houder de zaak houdt op grond van een rechtsverhouding met een andere dan de 

grondeigenaar en (2) de zaak door de grondeigenaar opgeëist wordt. Indien het goed opgeëist 

wordt door diegene met wie de bouwer door een rechtsverhouding is gebonden, wordt de 

verschuldigde vergoeding bepaald in functie van deze rechtsverhouding. Deze specifieke 

vergoedingsregels komen hieronder aan bod (zie infra, nr. 129). 

In beide gevallen kan de bouwer de constructies wegnemen wanneer hij bevoegd was deze op te 

richten. Artikel 3:123 NBW verleent hem namelijk een ius tollendi. Het spreekt voor zich dat het 

vergoedingsrecht van de bouwer verloren gaat wanneer hij van deze afbraakmogelijkheid 

gebruik maakt.  

Ook het Zuid-Afrikaanse recht bevat geen specifieke regels met betrekking tot de situatie waarin 

een derden met eigen materialen een constructie opricht op andermans grond. De 

oorspronkelijke eigenaar van de materialen kan echter een vordering instellen op grond van 

ongerechtvaardigde verrijking.553 

De Placaeten maken hierop een uitzondering. Een derde kan op grond van deze Placaeten aanspraak 
maken op een vergoeding van de grondeigenaar voor verbeteringen die hij met toestemming van de 
grondeigenaar aan dit goed aanbracht. Op grond van artikel 10 ervan is de grondeigenaar een 
vergoeding verschuldigd voor materialen die gebruikt werden om constructies op te richten met zijn 
toestemming. Voor kosten voor verbeteringen en arbeid kan geen vergoeding gevorderd worden. De 
bouwer kan evenmin een retentierecht laten gelden ten aanzien van de constructies. Deze Placaeten 

zijn echter enkel van toepassing in landelijke gebieden.554 

Naar Belgische, Frans en Nederlands recht (art. 3:120 lid 3 NBW) verkrijgt de bouwer te goeder 

trouw een retentierecht ten aanzien van de constructies die hij oprichtte.555 Dit recht wordt in de 

Franse rechtsleer soms eveneens toegekend aan een bouwer te kwader trouw.556  

                                                           

552  HR 25 juni 2004, NJ 2005, 338; HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172; C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. 
BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte 
rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 126; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks 
burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 223, nr. 280; C.T.C. WELTERS, “Ongerechtvaardigde indirecte 
verrijking?”, RvdW 2005, 106, noot onder HR 30 september 2005; R. ZWITSER, “Accessie hier en in het 
buitenland”, WPNR 1996, 6211, 111. 

553  United Building Society v. Smookler’s Trustees and Golombick’s Trustee, 1906, TS, 623, A. In tegenstelling tot de 
andere onderzochte rechtsstelsels, kent het Zuid-Afrikaanse recht geen algemeen beginsel van verbod van 
verrijking zonder oorzaak. Zie hiervoor J.C. SONNEKUS, Unjustified enrichment in South African Law, LecisNexis, 
Durban, 2008, 481 p. 

554  Placaet van de Staten van Holland tegens de Pachters ende Bruyckers van de Landen van 26 september 1658, 2, 
GPB, 525, vervangen door Placaet van 24 februari 1696, 4, GPB, 465; Business Aviation Corporation (Pty) Ltd and 
Another v Rand Airport Holdings (Pty) Ltd (179/05), 2006, ZASCA 68, 2006, SCA 72 (RSA), 2007, 1 All SA 421; A.J. 
VAN DER WALT, “Property, social justice and citizenship: property law in Post-apartheid South Africa”, Stell LR 
2008, 19, 3, 335; D.P. VISSER, “Unjustified Enrichment”, Ann. Surv. S. African L. 2006, 294. 

555  Cass. fr. 3 oktober 1990, Bull. Civ. 1990, III, nr. 180, JCP N. 1991, II, 92; R. D'AIGNEAUX, De l'accession à Rome et en 
France, thèse, Caen, 1978, 111; Ph. DELEBECQUE, “Constructions sur le terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), 
Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 239, nr. 210.660; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de 
la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 604, nr. 682; J. HANSENNE, Les biens: 
précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 705, nr. 749; M. LA HAYE, “L’accession et le bail à loyer”, JT 
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 KWALITATIEF KARAKTER VAN DE VERGOEDINGSPLICHT EN HET VERGOEDINGSRECHT – De vraag rijst 119.

of de vergoedingsplicht van de grondeigenaar een persoonlijke of kwalitatieve verplichting 

betreft. Enkel in dit tweede geval zouden, bij verkoop van de grond, de rechtsopvolgers onder 

bijzondere titel gehouden zijn om de vergoeding te betalen.  

In de rechtspraak en rechtsleer wordt terecht geoordeeld dat dit inderdaad het geval is.557 De 

vergoedingsplicht is gebonden aan de hoedanigheid van grondeigenaar en vloeit niet voort uit 

een overeenkomst tussen de derde en de grondeigenaar.558 Hieruit volgt dat opeenvolgende 

eigenaars van het natrekkende goed tot deze vergoeding zijn gehouden, waardoor de bouwer de 

vordering om vergoeding te bekomen kan instellen tegen de persoon die ten tijde van het 

instellen van de vordering eigenaar is van de grond, die niet noodzakelijk identiek is aan diegene 

die de eigendom van de grond had ten tijde van de incorporatie.559  

In deze zin oordeelde het Hof van Cassatie dat de koper van een perceel – die reeds een 

aankoopprijs betaalde voor de grond en de constructies die zich op deze grond bevonden – 

nogmaals aangesproken kan worden door de oorspronkelijke eigenaar van de materialen om de 

constructies te vergoeden.560 De vraag of de meerwaarde die aan het perceel toegebracht 

werden in de koopsom lag vervat, is immers niet relevant. De koper kan echter een vordering 

instellen tegen de verkoper van het perceel op grond van vrijwaring voor uitwinning (art. 1626 

e.v. BW), indien deze heeft nagelaten de koper te informeren omtrent de latente 

vergoedingsaanspraak die voortvloeit uit de opgerichte constructies. 

                                                                                                                                                                                     

1950, 120, nr. 33; V.A. WEILL, F. TERRE en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 1985, 227, nr. 254; F. ZENATI-
CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 223, nr. 144. 
Contra : C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 395; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 
CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 253, nr. 367. 
Dit retentierecht vervalt van zodra de huurder niet langer in bezit is van de contsructies. Zie hiervoor Cass. fr. 14 
december 1921, D. 1925.1.111, RTD civ. 1922, 194, noot H. SOLUS, G.P. 1922, I, 171. 

556  J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 158; C. DEMOLOMBE, Traité de 
la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 607, nr. 
682; F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et 
dans le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 123 en 141; V. MARCADE, Explication du Code civil contenant l’analyse 
critique des auteurs et de la jurisprudence et un traité résumé après le commentaire de chaque titre, Parijs, 
Cotillon, 1859, t. II, 412, nr. 430. 

557  Cass. 23 april 1965, RCJB 1966, 76, noot R. KRUITHOF; H. ABERKANE, Essai d'une théorie générale de l'obligation 
propter rem en droit positif français, Parijs, LGDJ, 1957, 225, nr. 165; J.D. BREDIN, “Propriété et droits réels”, RTC 
civ. 1966, 556; J.H. HERBOTS en D. MEULEMANS, herwerkt door T. BRUYNINCKX en M. VERVOORT, “Huur”, in X., Het 
onroerend goed in de praktijk, 114. 

558  Cass. fr. 20 mei 1860, D.P. 1860, I, 384. 
559  Cass. 23 april 1965, RCJB 1966, 76, noot R. KRUITHOF; Cass. fr. 20 mei 1860, D.P. 1860, I, 384; Rb. Gent 15 mei 

1935, Pas. 1936, III, 63; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, 
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Themis 1960, 484, nr. 7; J. BRISSÉ SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 101; 
V. SAGAERT en A. APERS, “Kroniek privaat vastgoedrecht (2010-2013)”, Themis Vastgoedrecht, Brugge, die Keure, 
2014, 23. 
Contra: Bergen 7 februari 1978, RNB 1979, 297, Rec. Gén. Enr. Not. 1980, nr. 22.490, RCJB 1980, 5. 

560  Cass. 3 februari 2011, Pas. 2011, afl. 2, 398, concl. T. WERQUIN, JLMB 2011, afl. 24, 1144, RW 2013-14, afl. 13, 494; 
S. BOULY, “De verbintenisrechtelijke vergoedingsregels in het kader van onroerende natrekking”, RW 2013-14, 
afl. 13, 496-500, noot onder Cass. 3 februari 2011. 
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Ook het recht op vergoeding heeft een kwalitatief karakter.561 Indien de bouwer de constructie 

aan een derde overdraagt, kan deze derde aanspraak maken op de vergoeding die door de 

grondeigenaar verschuldigd is.562 Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de bouwer geen 

eigenaar van de constructie was – omwille van het intreden van de natrekking ten voordele van 

de grondeigenaar – en dus op grond van het nemo plus iuris-beginsel enkel het recht op 

vergoeding, en dus geen eigendomsrecht kon overdragen aan de koper. 

Ook de vordering tot afbraak kan ingesteld worden tegen de opeenvolgende eigenaars van de 

constructie.  

In het kader van een landpacht werden door de pachter fruitbomen geplant. Deze beplantingen 
werden later ingebracht in een vennootschap. Bij het einde van de landpacht, stelt de grondeigenaar 
een vordering tot wegruiming in tegen deze vennootschap. Deze vordering moet immers ingesteld 
worden tegen de persoon die eigenaar is van de fruitbomen op het moment dat de vordering 
ingesteld wordt. Dat deze bomen niet door de actuele eigenaar geplant werden, doet hieraan volgens 

het Hof van Cassatie geen afbreuk.563 

De rechtsopvolger kan de vordering tot afbraak volgens het Hof van Cassatie niet afwenden door 
beroep te doen op de goede trouw van zijn rechtsvoorganger. Opdat de vordering tot afbraak zou 
afgewend kunnen worden op basis van de goede trouw van de bouwer volstaat volgens het Hof 
immers niet dat de bouwer te goeder trouw was, maar moet het goed eveneens onder deze bouwer 
uitgewonnen worden. 

 BETALINGSMOEILIJKHEDEN IN HOOFDE VAN DE VERGOEDINGSPLICHTIGE – In de hypothese waarin 120.

de grondeigenaar op gedwongen wijze eigenaar wordt van de constructies opgericht door een 

derde te goeder trouw (zie supra, nr. 53) of waarin hij materialen van een derde gebruikte om op 

eigen grond een constructie op te richten, maar waarin hij niet over de middelen beschikt om de 

de oorspronkelijke eigenaar van de materialen te vergoeden, stellen sommige auteurs een 

alternatieve oplossing voor: de oorspronkelijke eigenaar van de constructies zou aanspraak 

kunnen maken op een rente ten belope van de meerwaarde die gerealiseerd werd door de 

oprichting van de constructie. Tot voldoening van deze rente zou een hypotheek gevestigd 

worden op de constructie.564 

Deze oplossing heeft echter geen wettelijke grondslag en wordt dan ook terecht niet unaniem 

bijgetreden.565 De oorspronkelijke eigenaar van de materialen moet als schuldeiser van de 

grondeigenaar in eerste instantie beroep doen op het gemeen recht om betaling te verkrijgen.566 

De grondeigenaar zou de nodige middelen kunnen verkrijgen door de constructies afzonderlijk 

te verkopen. Indien hij hier niet vrijwillig toe overgaat, kan de oorspronkelijke eigenaar van de 

materialen beslag laten leggen op grond met inbegrip van de constructies, waarna deze 

                                                           

561  Cass. 31 mei 2012, JLMB 2014, 26, 1220. 
562  C. BRANDENBURG, “Eigendom van gebouwen op andermans grond”, NJB 1957, 888. 
563  Cass. 31 mei 2012, JLMB 2014, 26, 1220. 
564  F. MOURLON, Répétitions écrites sur le code civil contenant l’exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution 

des questions théoriques, t. IV, Parijs, Garnier, 1880, 740, nr. 1468; R.-J. POTHIER, Traité du droit du domaine de 
propriété, Parijs, Debure, 1772, 351, nr. 347. 

565  G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 253, nr. 
366. 

566  Cass. fr. 14 december 1921, D. 1925.1.111, RTD civ. 1922.194, noot H. SOLUS, G.P. 1922, I, 171. 
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gedwongen verkocht kunnen worden.567 Zoals gezegd, zou hij hiervoor een retentierecht kunnen 

laten gelden. 

C. Toepassingsgevallen 

 PLAN VAN BEHANDELING – In wat volgt analyseren we de verschillende situaties waarin een 121.

vergoeding verschuldigd kan zijn. Zowel het bouwen met andermans materiaal op eigen grond 

(zie infra, nr. 122), het bouwen met eigen materiaal op andermans grond (zie infra, nr. 125), als 

het bouwen met andermans materiaal op andermans grond (zie infra, nr. 131) komen hierbij 

aan bod. Ten slotte gaan we in op de situatie waarin een perceelsoverschrijdende constructie 

opgericht wordt (zie infra, nr. 136). 

1. Bouwen met andermans materiaal op eigen grond 

 EIGENDOMSUITBREIDING TEN VOORDELE VAN DE GRONDEIGENAAR – Indien een grondeigenaar 122.

op eigen grond bouwt met andermans materialen, strekt zijn eigendomsrecht zich op grond van 

de onroerende natrekking automatisch uit tot deze materialen van zodra deze geïncorporeerd 

worden in de grond (zie supra, nr. 57).568  

Artikel 554 BW beslecht het eigendomsconflict dat rijst ten gevolge van het intreden van de 

onroerende natrekking.569 De oorspronkelijke eigenaar van de materialen verliest zijn 

eigendomsrecht en kan deze hierdoor niet langer terugvorderen.570 Het feit dat de 

grondeigenaar te kwader trouw was, doet hieraan geen afbreuk. Deze oplossing wordt zowel 

door juridische als economische argumenten onderbouwd. De geïncorporeerde goederen 

verliezen namelijk hun zelfstandig juridisch bestaan (zie supra, nr. 19) en een revindicatie door 

de eigenaar van de materialen zou anderzijds tot een niet te verantwoorden economisch 

waardeverlies leiden (zie supra, nr. 21).571 

 VERGOEDINGSREGELING – Om het eigendomsverlies van de eigenaar van de materialen te 123.

compenseren, verkrijgt deze een verbintenisrechtelijke aanspraak ten aanzien van de 

                                                           

567  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 699, nr. 747; G. RIPERT en J. 
BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 880, nr. 2509 ; F. ZENATI-CASTAING en 
F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 223, nr. 144. 

568  E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français: comprenant l’explication des lois qui ont modifié la législation civile 
France et en Belgique, Parijs, Durand, 1879-80, 550, nr. 948; R. D'AIGNEAUX, De l'accession à Rome et en France, 
thèse, Caen, 1978, 96; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, D., 1995,176, nr. 128; C. LARROUMET, 
Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 373, nr. 660; A. LEPAGE, “Propriété – 
Acquisition de la propriété par union ou incorporation. – Propriété du dessus et du dessous du sol”, Jcl. Not. 11, 
2006, Fasc. 90, nr. 13; J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions 
naturelle et artificielle”, Jcl. Constr. 04, 2007, nr. 28; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 
220, nr. 143. 

569  J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 
103, nr. 87. 

570  Rb. Gent 16 juni 1987, TGR 1987, 109; J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, 
Bordeaux, 1929, 90; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 374, nr. 
661. 

571  C. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. V Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 370, nr. 347. 
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grondeigenaar ten belope van de waarde van de materialen. De grondeigenaar kan bijkomend 

tot een schadevergoeding veroordeeld worden indien daartoe reden bestaat.  

Naar Frans recht geldt een gelijkaardige vergoedingsregeling (art. 554 C.c.). Hierin wordt, 

anders dan naar Belgisch recht, expliciet bepaald dat de vergoeding bepaald wordt op de dag dat 

deze toegekend wordt.572 Hoewel naar Belgisch recht niets is bepaald omtrent het tijdstip 

waarop de vergoeding bepaald wordt, wordt traditioneel geoordeeld dat de waarde bepaald 

wordt op het moment dat de materialen in de grond geïncorporeerd werden en hierdoor 

eigendom werden van de grondeigenaar.573 Aangezien de natrekking onmiddellijk intreedt, moet 

deze opvatting bijgetreden worden. 

Niettegenstaande het feit dat het Nederlandse recht geen specifieke vergoedingsregels 

voorschrijft, is de grondeigenaar die een constructie opricht met materialen van een derde 

eveneens tot een vergoeding gehouden ten belope van de waarde van de materialen.574 

 BEZIT GELDT ALS TITEL – Indien de grondeigenaar de materialen reeds te goeder trouw in 124.

zijn bezit had voordat hij deze in zijn grond incorporeerde, gold dit bezit op grond van artikel 

2279 BW reeds vóór de incorporatie als titel voor eigendom.575 Aangezien de grondeigenaar in 

dit geval reeds voor de incorporatie van de materialen de eigendom ervan verkreeg, is het 

eigendomsrecht van de grondeigenaar ten aanzien van deze materialen niet gebaseerd op het 

intreden van de natrekking.  

Enkel wanneer de grondeigenaar zich niet op de bescherming van deze bepaling kan beroepen, 

omdat niet is voldaan aan de toepassingsvereisten van artikel 2279 BW, bestaat behoefte aan de 

complementaire bescherming van artikel 554 BW.576 Dit is eveneens het geval indien de 

                                                           

572  C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 373, nr. 661; F. ZENATI-
CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 220, nr. 142. 

573  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1961-1975, VIII, 50, nr. 60; V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 752, nr. 981. 
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précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 650, nr. 698. 

574  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 127. 

575  G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 246, nr. 
350; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, 
Parijs, Durand, 1870, 580, nr. 658; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, “Zakenrecht, Overzicht van 
rechtspraak (1980-1988)”, TPR 1989, 1713; A. LEPAGE, “Propriété. – Droit d'accession sur ce qui s'unit ou 
s'incorpore aux choses immobilières. – Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Not. 08, 2004, Fasc. 95, nr. 
16; V. MARCADE, Explication du Code civil contenant l’analyse critique des auteurs et de la jurisprudence et un traité 
résumé après le commentaire de chaque titre, Parijs, Cotillon, 1859, t. II, 408, nr. 424; H., L., en J. MAZEAUD en F. 
CHABAS, Leçons de droit civil, Parijs, Montchrestien, 1994-1998, IV dln, 326, nr. 1592-1; G. RIPERT en J. BOULANGER, 
Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 878, nr. 2502; F. VAN NESTE en S. SNAET, 
“Natrekking”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, I.G.3-5. 

576  J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 107; A. HILBERT, L’accession 
immobilière. Code civil, art. 546 à 564, Temse, Imprimerie Duculot-Roulin, 1934, 124, nr.  269; P. LECOCQ, Manuel 
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goederen binnen een termijn van drie jaar door de werkelijke eigenaar gerevindiceerd worden 

wanneer deze het bezit over de goederen door verlies of diefstal verloor en de goederen niet op 

een markt, een openbare verkoop of van een koopman die gewoonlijk dergelijke goederen 

verkoopt, verkreeg (art. 2279, lid 2 BW).577 

De vraag of het eigendomsrecht van de grondeigenaar voortvloeit uit artikel 552 of 2279 BW is 

geen louter theoretische vraag. Enkel in het eerste geval is de grondeigenaar een vergoeding 

verschuldigd aan de oorspronkelijke eigenaar van de materialen. Indien de grondeigenaar reeds 

voor de incorporatie eigenaar was van de materialen op grond van artikel 2279 BW, is deze in 

beginsel geen vergoeding verschuldigd aan de oorspronkelijke eigenaar. 

2. Bouwen met eigen materiaal op andermans grond  

 PROBLEEMSTELLING – Wanneer een derde op andermans grond bouwt, strekt het 125.

eigendomsrecht van de grondeigenaar zich op grond van de goederenrechtelijke 

natrekkingsregels uit tot de in zijn grond geïncorporeerde constructies (zie supra, nr. 57). De 

ordeningsregel is in deze hypothese dus identiek aan de vorige, wat de grondeigendom als 

centripetaal element bevestigt. Artikel 555 BW is in dit geval de basisbepaling om het gerezen 

eigendomsconflict te beslechten.578  

De grondeigenaar heeft op grond van deze bepaling een keuzerecht tussen het behoud of de 

afbraak van de constructies die door een derde te kwader trouw opgericht werden. Zoals gezegd 

(zie supra, nr. 106), doet dit keuzerecht geen afbreuk aan het feit dat de natrekking onmiddellijk 

intreedt. 

 AFBRAAK VAN DE CONSTRUCTIES – Enkel wanneer de bouwer te kwader trouw is (zie infra, 126.

nr. 128), kan de grondeigenaar krachtens artikel 555, eerste lid BW, de afbraak van de 

constructies vorderen. Lid 1 poneert aldus een beginsel van gemeen recht, maar maakt het recht 

van afbraak afhankelijk van de kwade trouw van de bouwer. 

Artikel 555, tweede lid BW preciseert dat de afbraak op kosten van de bouwer geschiedt, 

waardoor deze de gevolgen draagt van zijn kwader trouw.579 Hij kan daarenboven op grond van 

artikel 1382 BW tot schadevergoeding veroordeeld worden indien daartoe reden bestaat.  

Opdat de afbraak gevorderd kan worden, is niet vereist dat de constructies schade berokkenen 

aan de grondeigenaar. De grondeigenaar beschikt immers over een discretionaire 

beslissingsvrijheid.580  

                                                                                                                                                                                     

de droit des biens. 1. Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 281; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité 
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577  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 154, nr. 384; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 648, nr. 696. 

578  F. BAUDONCQ en V. GUFFENS, “Bouwen op andermans grond in het specifieke geval van concubinaat”, T.Not. 2003, 
afl. 6, 328, nr. 21; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, 
Publications universitaires de Louvain, 1951, 156, nr. 58. 

579  F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans 
le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 129. 
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Dat artikel 554 BW de eigenaar van de materialen geen soortgelijk recht verleent om de constructies 
opgericht met zijn materialen te laten afbreken indien de grondeigenaar deze materialen te kwader 
trouw gebruikte (zie supra, nr. 123), kan verklaard worden op grond van het feit dat de inbreuk op 
het eigendomsrecht van de grondeigenaar meer verregaande gevolgen heeft: terwijl de 
grondeigenaar door de constructie (gedeeltelijk) in de uitoefening van zijn eigendomsrecht belet 
wordt, kan de eigenaar van de materialen nieuwe materialen aankopen met de vergoeding die hij van 
de grondeigenaar verkrijgt.  

Het is van belang dat de grondeigenaar vordert dat de constructies door de bouwer afgebroken 

worden. Indien de grondeigenaar zelf de constructies afbreekt, kan hij geacht worden 

stilzwijgend te kiezen voor het behoud van de constructies, waardoor hij verplicht is de waarde 

ervan te vergoeden.581  

 BEHOUD VAN DE CONSTRUCTIES – De grondeigenaar kan eveneens verkiezen de constructies 127.

die opgericht werden door een bouwer te kwader trouw te behouden. Deze beslissing kan 

stilzwijgend genomen worden.582  

De keuze om de constructies te behouden kan bijvoorbeeld blijken uit de overdracht van het perceel 

waarbij de constructies expliciet vermeld worden in de verkoopakte.583 

Indien de grondeigenaar beslist de opstallen te behouden, is deze keuze onherroepelijk.584 Het 

keuzerecht van de grondeigenaar is overigens ondeelbaar. De grondeigenaar zou bijgevolg niet 

over de mogelijkheid beschikken om de afbraak te vorderen van bepaalde gebouwen, maar 

andere gebouwen tegen betaling van een vergoeding te behouden.585  
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mis en demeure d'exercer l'option relative à l'indemnisation du tiers évincé autorise le juge du fond à faire droit 
à la demande de ce tiers sur le fondement d'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi”, D. 1997, 20, noot 
onder Cass. fr. 17 juli 1996. 

583  Cass. 3 februari 2011, Pas. 2011, afl. 2, 398, concl. T. WERQUIN, JLMB 2011, afl. 24, 1144, RW 2013-14, afl. 13, 495, 
noot S. BOULY; Cass. fr. 29 januari 1980, JCP. G. 1980, IV, 143, Bull. civ. 1980, III, nr. 26,18, D. 1980, 479, met noot 
A. ROBERT, RDI 1980, 276, met noot J.-L. BERGEL.  

584  Cass. 3 februari 2011, Pas. 2011, afl. 2, 398, concl. T. WERQUIN, JLMB 2011, afl. 24, 1144, RW 2013-14, afl. 13, 495, 
noot S. BOULY; Cass. fr. 17 juli 1996, JCP N. 1997, I, 903, noot H. PERINET-MARQUET; M. LA HAYE, “L’accession et le 
bail à loyer”, JT 1950, 120, nr. 26; A. ROBERT, “Le silence du propriétaire mis en demeure d'exercer l'option 
relative à l'indemnisation du tiers évincé autorise le juge du fond à faire droit à la demande de ce tiers sur le 
fondement d'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi”, D. 1997, 20, noot onder Cass. fr. 17 juli 1996; J.-
M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. 
Constr. 04, 2007, nr. 36. 

585  V. ZALEWSKI, “Construction par le preneur et indemnisation”, AJDI 2010, 372, noot onder Cass. fr. 9 december 
2009. 
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In deze zin oordeelde de Franse Cour de cassation dat de keuze voor het behoud van een constructie, 

eveneens betrekking heeft op een bijbehorend gebouw.586  

Indien de derde te goeder trouw een gebouw oprichtte op andermans grond, heeft de 

grondeigenaar geen keuze: ten aanzien van deze constructies kan de afbraak niet gevorderd 

worden (zie supra, nr. 126).  

Bij de redactie van de Code civil werd aanvankelijk steeds de mogelijkheid verleend om de 
constructies op kosten van de bouwer te laten afbreken, ongeacht of deze te goeder of te kwader 
trouw was.  

Deze mogelijkheid werd gedurende de voorbereidende werken echter te streng bevonden ten 
aanzien van de bouwer te goeder trouw, waardoor een laatste lid aan het huidige artikel 555 BW 
werd toegevoegd: “La loi attache tant de faveur à la bonne-foi, […]. il serait donc contre les principes de 
le traiter avec la même sévérité que l’individu dont la jouissance est entachée de mauvaise foi. Il ne doit 
pas perdre ses dépenses. Dans cette vue, le Tribunat propose d’obliger le propriétaire à lui payer ou le 

prix des matériaux et de la main-d’œuvre, ou la plus-value du fonds”.587 

 VERGOEDINGSREGELING – Ook artikel 555 BW voorziet in een vergoedingsregeling voor de 128.

derde die met eigen materiaal op andermans grond bouwde.588 Deze vergoeding verschilt al 

naargelang de bouwer te goeder of te kwader trouw is. 

Op grond van het algemeen beginsel dat de goede trouw vermoed wordt (art. 2268 BW), draagt 

de grondeigenaar de bewijslast van de kwade trouw van de bouwer.589 De goede trouw moet 

beoordeeld worden op het ogenblik dat de constructies opgericht worden.590  

Het begrip ‘goede trouw’ in artikel 555 BW heeft dezelfde betekenis als in 550 BW, dat als volgt 

luidt “De bezitter is te goeder trouw, wanneer hij bezit als eigenaar, krachtens een titel van 

eigendomsoverdracht waarvan hij de gebreken niet kent. Hij houdt op te goeder trouw te zijn, 

                                                           

586  Cass. fr. 9 december 2009, AJDI 2010, 372, noot V. ZALEWSKI. 
587  P. A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, discussions, motifs, rapports et discours, t. VI, 

Parijs, Imprimerie de marchand du Breuil, 1827, 162; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, 
Faculté de droit, 1996, 660, nr. 710; J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et 
complément des codes français, t. IV, Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 70, nr. 6; X. (ed.), 
Conférence du code civil, V. III, Parijs, Didot, 1805, 173. 

588  N.E. ALGRA, Inleiding tot het Nederlands privaatrecht, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989, 97; W. DROSS, Le 
mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, Nancy, 2000, 279, nr. 
274; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 152, 
nr. 131; J.-G. LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, 
t. IV, Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 81, nr. 20; T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans 
grond – in het algemeen en in enkele bijzonder gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkingen”, in H. 
VUYE, P. WERY, J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom- Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 332, nr. 26. 
Contra : A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. 
Aspects civils et fiscaux”, RNB 2004, 589, nr. 20. Ondanks het aanvullend karakter van de actio de in rem verso, 
pleiten GOSSELIN en HERVE voor de toepassing van deze rechtsfiguur als algemene vergoedingsregel. 

589  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1961-1975, VIII, 54, nr. 63; F. LAURENT, 
Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 1878, 302, nr. 228 ; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, 
Parijs, PUF, 2008, 222, nr. 144. 

590  Cass. fr. 1 juni 1977, Bull. civ. III, nr. 236; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 
1961-1975, VIII, 53, nr. 63; F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 1878, 345, nr. 263; P. 
LECOCQ, Manuel de droit des biens. 1. Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 290.  
Contra: Hof ’s Gravenshage 13 november 1876, Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving, 1879, 98. 
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zodra die gebreken hem bekend zijn”.591 Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een goed 

overgedragen wordt door een persoon die hier zelf geen eigenaar van is. De verkrijger wordt 

hierdoor slechts bezitter van een goed op grond van een titel van eigendomsoverdracht waarvan 

hij het gebrek niet kende.592  

De verwijzing naar artikel 550 BW om de goede trouw in hoofde van de bouwer te beoordelen leidt 
in beginsel tot een restrictieve interpretatie ervan. Zo oordeelde de Franse Cour de cassation dat een 
koppel dat constructies oprichtte op een perceel dat aan de ouders van een van hen toebehoorde en 
hiervoor de toestemming van de ouders verkreeg, niet te goeder trouw waren aangezien ze niet 

beantwoorden aan de omschrijving van goede trouw uit artikel 550 BW.593 

Deze rechtspraak kan vanzelfsprekend tot onbillijke resultaten leiden en werd dan ook 

bekritiseerd in de rechtsleer.594  

Zoals gezegd komen dergelijke onbillijke gevolgen in het Belgische recht – waar het 
toepassingsgebied ratione personae traditioneel strikter ingevuld wordt (zie supra, nr. 114) – minder 
frequent voor. Derden die in het kader van een rechtsverhouding met de grondeigenaar, een gebouw 
oprichtten op diens grond, worden traditioneel immers uitgesloten van het toepassingsgebied van 
artikel 555 BW. 

Om tegemoet te komen aan deze onbillijke gevolgen, lijkt de Franse rechtspraak de goede trouw 

in hoofde van de bouwer sneller te aanvaarden.595  

Opdat de bouwer te goeder trouw is, wordt niet langer vereist dat deze over een (gebrekkige) 

titel van eigendomsoverdracht beschikte. 

In een geval waarin de kopers van een perceel zich vergisten door een gebouw op te richten op het 
perceel van hun buurman, werden ze bijvoorbeeld te goeder trouw gekwalificeerd op grond van de 

overweging dat de bouwer een aannemelijke reden had om zichzelf als eigenaar te beschouwen.596 

Ook  een concubant die een constructie oprichtte op de grond van zijn partner – zonder enig verzet 
van deze laatste – werd geacht te goeder trouw te zijn, waardoor hij aanspraak kon maken op een 

vergoeding op grond van artikel 555 C.c..597  

                                                           

591    J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 128; M. BRUSCHI, “Accession 
sur autrui: le terme de bonne foi employé par l'art. 555 c. civ. ne vise pas le résident d'une maison”, RDI 2000, 
317, noot onder Cass. fr. 29 maart 2000; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 
53, nr. 63; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, 
Antwerpen, Standaard, 1984, 1041, nr. 709; F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 
1878, 345, nr. 263; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 222, nr. 144. 

592  F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 1878, 288, nr. 216. 
593  Cass. fr. 29 maart 2000, AJDI 2001, 274, noot D. TALON, RDI 2000, 317, noot M. BRUSCHI. In een gelijkaardig geval 

oordeelde het Franse Cour de cassation dat een vader die een perceel aankocht in naam van zijn dochter en 
hierop een constructie oprichtte, evenmin beantwoordt aan een derde te goeder trouw in de zin van artikel 555 
C.C. Cass. fr. 1 maart 1995, D. 1996, 57. 

594  “on peut regretter que la Cour de cassation ne donne pas plus de liberté aux juges du fond pour apprécier la bonne 
ou mauvaise foi qui découle du comportement du propriétaire voire du possesseur” M. BRUSCHI, “Accession sur 
autrui: le terme de bonne foi employé par l'art. 555 c. civ. ne vise pas le résident d'une maison”, RDI 2000, 317, 
noot onder Cass. fr. 29 maart 2000. 

595  F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 231, nr. 148. 
596  Rb. Nijvel 31 mei 1961, Ann. Not. Enreg. 1963, 49, Rec. Jur. Niv. 1962, 1. 
597  C.A. Paris 25 september 2001, nr. 2001-153300; M. BRUSCHI, “Le concubin qui a réalisé des constructions pendant 

la vie commune du couple est de bonne foi et peut bénéficier des règles de l'accession immobilière”, RDI 2002, 
142, noot onder C.A. Paris 25 september 2001. 
Ook in de Belgische rechtspraak wordt de goede trouw soms op subjectieve wijze ingevuld, zie bijvoorbeeld 
Antwerpen 3 mei 1979, B.R.H. 1979, 614. 
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Deze subjectivering van het begrip “goeder trouw” in het kader van artikel 555 BW wordt 
bekritiseerd. Men tracht hieraan tegemoet te komen: deze rechtspraak zou de derde niet 
noodzakelijk te goeder trouw achten, maar enkel de regels toepassen die op een bouwer te goeder 
trouw van toepassing zijn. De grondeigenaar zou, door de bouwer de toestemming te geven om een 
constructie op te richten, immers impliciet hebben verzaakt aan zijn recht om deze constructie af te 

breken.598 

Uit het voorgaande volgt dat de invulling die in de huidige rechtspraak en rechtsleer aan het 

begrip ‘te goeder trouw’ gegeven wordt, in verregaande mate afwijkt van de restrictieve 

invulling die in artikel 550 BW voorgeschreven wordt. Opdat de bouwer te goeder trouw is, is 

immers niet langer vereist dat deze bezit op grond van een titel waarvan hij de gebreken niet 

kent, maar dat hij niet op de hoogte was of behoorde te zijn van het feit dat hij bouwde op 

andermans grond.599 

Indien de bouwer te goeder trouw is, heeft de grondeigenaar de keuze om ofwel de waarde van 

de materialen en arbeidsloon ofwel de gerealiseerde meerwaarde te vergoeden.600 Dit 

keuzerecht van de grondeigenaar compenseert het feit dat de grondeigenaar een bouwer te 

goeder trouw niet kan dwingen de opstallen af te breken.601  

De wet bevat echter geen verduidelijking omtrent het tijdstip waarop de grondeigenaar zijn 

keuzerecht moet uitoefenen. De grondeigenaar is bijgevolg niet verplicht zijn wil te uiten binnen 

een bepaalde termijn. De situatie waarin de grondeigenaar zijn keuzerecht niet uitoefent kan 

echter vanzelfsprekend nadelige gevolgen hebben voor de bouwer. Vaak wordt dan ook 

verdedigd dat de bouwer de mogelijkheid heeft de grondeigenaar te dwingen een positie in te 

nemen.602 De grondeigenaar behoudt echter steeds zijn keuzevrijheid, waardoor een rechter zich 

niet in de plaats kan stellen van de grondeigenaar in de uitoefening van dit keuzerecht.603  

                                                           

598  F. COHET-CORDEY, “Propriété. - Accession à la propriété. - Art. 555 du Code civil. - Obligations du propriétaire. - 
Constructeur de bonne foi. - Choix du propriétaire entre l'indemnisation de la plus-value apportée au terrain et 
le coût de la construction”, AJDI 2000, 249, noot onder Cass. fr. 13 oktober 1999. 

599   Cass. 19 juni 1984, D. 1984, I, 426; Cass. fr. 28 november 1922, S. 1923, 1, 121, noot P. ESMEIN; D. GABORIEAU, “Le 
droit de superficie”, Jcl. Constr.–Urb. cote 05, 2002, fasc. 251-30, nr. 23; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits 
réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 387, nr. 675; V. TELLIER, “L'accession immobilière et le renouvellement 
du bail commercial”, D. 2007, 1189; A. VALDES, “le problème de la construction sur le terrain d’autrui”, Administer 
2002, nr. 340, 11. 

600  De beoordeling van deze meerwaarde maakt een feitenkwestie uit waarover de feitenrechter soeverein oordeelt. 
Zie hiervoor C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de 
l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 603, nr. 681.  

601  P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, discussions, motifs, rapports et discours, t. VI, 
Parijs, Imprimerie de marchand du Breuil, 1827, 162; J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou 
Commentaire et complément des codes français, t. IV, Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 71, 
nr. 6; J.-A. ROGRON, Code civil expliqué par ses motifs et par ses exemples, avec la solution, sous chaque article, des 
difficultés ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous les termes de droit, 
Brussel, Tarlier, 5e éd., 1829, 137. 

602  CA Besançon 17 maart 1897, D.P. 1898, 2, 211; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur 
le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 152, nr. 56; V. ZALEWSKI, “Construction 
par le preneur et indemnisation”, AJDI 2010, 372, noot onder Cass. fr. 9 december 2009 ; F. ZENATI-CASTAING en F. 
REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 222, nr. 144. 

603  Cass. fr. 4 mei 2006, Bull. civ. 2006, III, nr. 112; Cass. fr. 13 oktober 1999, nr. 97-18.010, Bull. civ. 1999, III, nr. 
207, AJDI 2000, 249, RDI 2000, 20; Cass. fr. 17 juli 1996, JCP N. 1997, I, 903, noot H. PERINET-MARQUET; Cass. fr. 24 
oktober 1990, Bull. Civ. 1990, III, nr. 204, J.N.A. 1991, 51, noot DE LA MARNIERE, Recueil D. 1991, 307, noot A. 
ROBERT, RTD Civ. 1992, 795, noot F. ZENATI; F. COHET-CORDEY, “Propriété. - Accession à la propriété. - Art. 555 du 
Code civil. - Obligations du propriétaire. - Constructeur de bonne foi. - Choix du propriétaire entre 
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Desalniettemin oordeelde de Franse Cour de cassation dat indien de grondeigenaar – na hiertoe te 
zijn aangemaand – zijn keuzerecht niet binnen de door de rechter toegestane termijn uitoefent, hij 

geacht wordt te verzaken aan zijn keuzerecht.604 

Indien de bouwer te kwader trouw is, bedraagt de door de grondeigenaar verschuldigde 

vergoeding steeds de kosten van de materialen en het arbeidsloon.605  

Naar Frans recht beschikt de grondeigenaar echter ook in deze hypothese over de mogelijkheid 

om enkel de meerwaarde te vergoeden.606 Deze vergoeding wordt berekend op het moment dat 

deze betaald wordt.607 

De Franse Wet van 17 mei 1960 wijzigde artikel 555 C.c., waardoor de vergoedingsregels gelijk zijn 

voor bouwers te goeder en te kwader trouw.608 In beide gevallen moet de grondeigenaar de 
meerwaarde of de kosten van de materialen en het arbeidsloon vergoeden, afhankelijk van welk 
bedrag het laagste is. 

De vergoedingsregel is in het Avant projet de réforme du Code civil overigens in belangrijke mate 
herschreven. Artikel 564 van het Ontwerp luidt “Le propriétaire d’un terrain sur lequel des 
constructions ou plantations ont été réalisées par un possesseur doit indemniser ce dernier de la plus 
faible des deux sommes que représente, à la date du paiement, la plus value procurée au fonds ou le 
coût des matériaux et de la main d’œuvre. Toutefois, si le possesseur est de mauvaise foi, le 
propriétaire peut choisir d’exiger la remise des lieux en l’état et demander l’allocation de dommages 
et intérêts. Le possesseur bénéficie d’un droit de rétention jusqu’au complet paiement de 

                                                                                                                                                                                     

l'indemnisation de la plus-value apportée au terrain et le coût de la construction”, AJDI 2000, 249, noot onder 
Cass. fr. 13 oktober 1999; Ph. DELEBECQUE, “Constructions sur le terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de 
la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 238, nr. 210.600; A. ROBERT, “Le silence du propriétaire mis en demeure 
d'exercer l'option relative à l'indemnisation du tiers évincé autorise le juge du fond à faire droit à la demande de 
ce tiers sur le fondement d'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi”, D. 1997, 20, noot onder Cass. fr. 
17 juli 1996; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 233, nr. 148. 
Deze rechtspraak bleef in de rechtsleer niet zonder kritiek : “Le volontarisme exacerbé des juges suprêmes heurte 
le bon sens sans satisfaire vraiment le droit”. Zie hiervoor F. ZENATI, “Le propriétaire ne peut être privé de son 
choix entre rembourser la dépense ou la plus-value pour indemniser le constructeur évincé”, RTD Civ. 1992, 795, 
noot onder Cass. fr. 24 oktober 1990. 

604  “qu'ayant constaté que la commune n'avait pas exercé son droit d'option dans les délais impartis par le tribunal 
dans son jugement […] la commune était réputée avoir renoncé à son droit d'option” Cass. fr. 9 december 2009, 
AJDI 2010, 372, noot V. ZALEWSKI. 

605  Gent 9 januari 1998, TBBR 1998, 251. 
606  J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. 

Constr. 04, 2007, nr. 41. 
607  Cass. fr. 22 februari 2006, nr. 04-19.852, Bull. civ. 2006, III, 48, AJDI 2006, 487; V.P. BIZIERE, “La loi du 17 mai 

1960 et l'évolution des indemnités relatives à l'exercice du droit d'accession, d'usufruit et de copropriété”, JCP 
1961, I, 1602; J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et 
artificielle”, Jcl. Constr. 04, 2007, nr. 32 en 37; F. ZENATI-CASTAING, “La proposition de refonte du livre II du code 
civil. Etude critique ”, RTD Civ. 2009, 226. 
De Franse regelgeving doet hiermee uitdrukkelijk afstand van het nominalisme. B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, 
Introduction au droit, Parijs, Litec, 2000, 525, nr. 1277. 
Ook bepaalde auteurs oordelen dat de vergoeding moet worden berekend op het moment dat deze wordt 
toegekend. Zie hiervoor J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 663, nr. 
713. 
Contra: T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 336, nr. 35. 

608  In beide gevallen moet de grondeigenaar de meerwaarde of de kosten van de materialen en het arbeidsloon 
vergoeden, afhankelijk van welk bedrag het laagste is. Loi nr. 60-464 du 17 mai 1960 modifiant divers articles 
du Code civil en tant qu’ils prévoient des indemnités, JORF 18 mai 1960, 4504. Zie hiervoor V.P. BIZIERE, “La loi du 
17 mai 1960 et l'évolution des indemnités relatives à l'exercice du droit d'accession, d'usufruit et de 
copropriété”, JCP 1961, I, 1602. 
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l’indemnisation qui lui est, le cas échéant, due”. Ten aanzien van de bouwer te kwader trouw, 
behoudt de grondeigenaar het recht om de afbraak van de constructies te vorderen. Indien hij deze 
afbraak niet vordert of indien de bouwer te goeder trouw is, is de grondeigenaar een vergoeding 
verschuldigd ten belope van het laagste bedrag: de meerwaarde of de kosten van de arbeid en de 
materialen, zonder hierbij nog langer over een keuzerecht te beschikken. Op deze manier moet de 
rechter niet langer wachten op de uitoefening van het keuzerecht van de grondeigenaar om een 

vergoeding toe te kennen.609  

 Specifieke vergoedingsregelingen indien niet aan de toepassingsvereisten van de 129.

vergoedingsregels van de onroerende natrekking is voldaan – Indien de verhouding tussen de 

betrokken partijen het voorwerp uitmaakt van een wettelijke of conventionele regeling, is 

artikel 555 BW – en bijgevolg ook de vergoedingsregeling waarin deze bepaling voorziet – niet 

van toepassing (zie supra, nr. 114). 

Indien de toepassing van de artikelen 554 en 555 BW werd uitgesloten omwille van een 

wettelijke of contractuele verhouding tussen de derde die de gebouwen opricht en de 

grondeigenaar, zijn alternatieve vergoedingsregels van toepassing.610 De vergoeding wordt in dit 

geval bepaald door de wettelijke of conventionele regeling die de verhouding tussen de partijen 

beheerst.611 Dit is naar Belgisch recht bijvoorbeeld het geval in het kader van 

handelshuurovereenkomsten (art. 9 Handelshuurwet van 30 april 1951 voor verbouwingen die 

vallen onder het toepassingsgebied van artikel 7; behoudens andersluidende overeenkomst)612, 

pachtovereenkomsten (artt. 25 e.v. van de Wet van 4 november 1969613), opstalovereenkomsten 

(art. 6 Opstalwet) en erfpachtovereenkomsten (art. 8 Erfpachtwet).614  

De specifieke vergoedingsregeling met betrekking tot constructies die opgericht worden in het 

kader van een recht van erfpacht (zie infra, nr. 280), vruchtgebruik (zie infra, nr. 282) en 

huurovereenkomsten (zie infra, nr. 290) komen uitvoeriger aan bod bij de bespreking van 

accessoire opstalrechten. 

Ook de Franse wetgeving voorziet in specifieke vergoedingsregels. Zo wordt – bij gebreke aan 

andersluidende overeenkomst – geen vergoeding toegekend wanneer de natrekking intreedt bij 

de beëindiging van een bail à construction (art. L. 251-1 e.v. en art. R. 251-1 e.v.) en een bail 

emphytéotique (art. L. 451-1 e.v. C. rural). Een dergelijke vergoeding wordt wel toegekend bij de 

                                                           

609  Bepaalde auteurs menen dat dit keuzerecht van de grondeigenaar best zou worden verlaten. De bouwer te 
kwader trouw krijgt immers de facto steeds vergoeding voor de gemaakte onkosten, terwijl de bouwer te goeder 
trouw eventueel enkel de meerwaarde krijgt vergoed. R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, 
Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 156, nr. 387. 

610  C. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. V Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 377, nr. 352; P. JOURDAIN, G. MARTY 
en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, D., 1995, 187, nr. 136. 

611  Rb. Luik 1 maart 1991, JLMB 1991, 1150; F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 10, nr. 70; J. HANSENNE, 
“L'accession immobilière”, in X. (ed.), Guide de droit immobilier, I.8.3.- 12; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les 
biens, Parijs, PUF, 2008, 223, nr. 145. 

612  Rb. Luik 16 januari 1969, JT 1969, 321; LOUVEAUX, B., Le droit du bail commercial, Brussel, Larcier, 2011, 424, nr. 
466; K. VANHOVE, Handelshuur: rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 484, nr. 367. 

613  Wet van 4 november 1969, B.S. 25 november 1969, 11304; Rb. Brugge 13 september 1982, T.Not. 1982, 360. 
614  F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 10, nr. 70; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, 

Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 156, nr. 388; J.H. HERBOTS en D. MEULEMANS, 
herwerkt door T. BRUYNINCKX en M. VERVOORT, “Huur”, in X., Het onroerend goed in de praktijk, 113; D. MICHIELS, 
“Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 222, nr. 13.3. 
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beëindiging van een bail à ferme (art. L. 411-69 C. rural) en een concession immobilière (art. 54 

Loi d’orientation foncière615).  

 GEEN REVINDICATIE DOOR DE GRONDEIGENAAR – Buiten de regeling die artikel 555 BW 130.

voorschrijft, bestaat de mogelijkheid dat de grondeigenaar niet optreedt tegen een derde die 

constructies opricht op zijn grond en hierdoor het eigendomsrecht van de grondeigenaar 

schendt. In deze hypothese kan de bouwer door verjaring eigenaar worden van de opstallen.616 

Hierbij moet echter benadrukt worden dat de uitoefening van het keuzerecht door de 

grondeigenaar zowel expliciet als impliciet kan gebeuren (zie supra, nr. 126).617 

3. Bouwen met andermans materiaal op andermans grond  

                                  Art. 554 BW 

Bouwer                 Eigenaar van de materialen 

         Art. 555 BW 

                                Grondeigenaar 

 

 PROBLEEMSTELLING – De hypothese waarin een derde met andermans materiaal op 131.

andermans grond bouwt, maakt – in tegenstelling tot de voorgaande toepassingsgevallen (zie 

supra, nrs. 122 en 125) – niet het voorwerp uit van een wettelijke regeling. 618 

Ook in het geval waarin een persoon met andermans materialen een constructie opricht op 

andermans grond, treedt de natrekking in ten gunste van de grondeigenaar (zie supra, nr. 57). 

De oorspronkelijke eigenaar van de materialen verliest hierdoor zijn eigendomsrecht (zie supra, 

nr. 37) en de bouwer kan geen aanspraak maken op de constructie die hij oprichtte.  

 VERHOUDING TUSSEN DE BOUWER EN DE EIGENAAR VAN DE MATERIALEN – Terwijl artikel 554 BW 132.

betrekking heeft op de situatie waarin de grondeigenaar zelf andermans materialen gebruikte 

om constructies op te richten op eigen grond, maakt in casu een derde gebruik van andermans 

materialen om een constructie op te richten op andermans grond.  

Het is dan ook deze bouwer – en niet de grondeigenaar – die de vergoeding waarin artikel 554 

BW voorziet verschuldigd is, al treedt de natrekking in ten gunste van de grondeigenaar.619 

                                                           

615  Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, J.O. 3 januari 1968, 3. 
616  F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-

Scientia, 1990, 376, nr. 212. 
 Hieronder wordt de vestiging van een opstalrecht op grond van verkrijgende verjaring besproken, zie infra, nr. 

231. 
617  Cass. fr. 7 juni 1928, DH 1928, 384; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 

696, nr. 745; J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et 
artificielle”, Jcl. Constr. 04, 2007, nr. 42. 

618  De meerderheid van de rechtsleer past de artikelen 554 en 555 BW dan ook cumulatief of distributief toe.  
Zie hiervoor L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Librairie du recueil Sirev, 1932,861, nr. 1661; 
M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 263, nr. 263. 
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Artikel 554 BW moet met andere woorden naar analogie worden toegepast op de verhouding 

tussen de oorspronkelijke eigenaar van de materialen en de bouwer.  

Er anders over oordelen zou ertoe leiden dat de grondeigenaar – in het geval dat de bouwer te 
goeder trouw was – twee maal een vergoeding verschuldigd is voor de constructie waarvan hij op 
gedwongen wijze eigenaar wordt: enerzijds zou hij de eigenaar van de materialen moeten vergoeden 
(art. 554 BW), anderzijds zou ook de bouwer zich tot de grondeigenaar kunnen richten (art. 555 BW, 
zie infra, nr. 133).  

De toepassing van artikel 554 BW op de verhouding tussen de grondeigenaar en de oorspronkelijke 
eigenaar van de materialen zou er bovendien toe leiden dat de grondeigenaar riskeert een 
vergoeding verschuldigd te zijn aan deze oorspronkelijke eigenaar van de materialen, al vordert hij 
de afbraak van de constructie ten laste van de bouwer te kwader trouw (art. 555 BW, zie infra, nr. 
133). De eigenaar van de materialen zou dan immers vreemd blijven aan deze afbraakmogelijkheid in 
de verhouding tot de bouwer. 

Voorgaande bezwaren zouden volgens een andere opvatting vermeden kunnen worden door in casu 
enkel artikel 554 BW toe te passen op de verhouding tussen de grondeigenaar en de oorspronkelijke 
eigenaar van de materialen, zonder dat artikel 555 BW toegepast wordt op de verhouding tussen de 
grondeigenaar en de bouwer (zie supra, nr. 133).  

Deze opvatting zou als voordeel hebben dat artikel 554 BW toegepast wordt op een manier die 
beantwoordt aan de doelstelling van deze wettelijke bepaling: wanneer het eigendomsrecht van de 
grondeigenaar zich uitstrekt tot andermans materialen die in zijn grond worden geïncorporeerd, is 
hij hiervoor een vergoeding verschuldigd. 

Desalniettemin kan ook deze opvatting niet bijgetreden worden. In eerste instantie heeft artikel 554 
BW betrekking op de situatie waarin de grondeigenaar zelf met andermans materialen bouwde. De 
uitsluiting van de toepassing van artikel 555 BW zou er daarenboven toe leiden dat de bouwer – die 
in casu een dubbele nalatigheid beging – niet gesanctioneerd kan worden wanneer hij te kwader 
trouw was. De grondeigenaar van zijn kant ondervindt hierdoor een groter nadeel dan wanneer de 
bouwer gebouwd zou hebben met eigen materiaal. In dit geval kan de grondeigenaar immers de 
afbraak van de constructie vorderen, terwijl hij niet langer over deze mogelijkheid zou beschikken 
wanneer de bouwer te kwader trouw bouwde met andermans materiaal. 

 VERHOUDING TUSSEN DE BOUWER EN DE GRONDEIGENAAR – Op de relatie tussen de bouwer en 133.

de grondeigenaar moet artikel 555 BW naar analogie toegepast worden.620 

Indien de bouwer te goeder trouw was, kan de grondeigenaar geen afbraakvordering instellen 

tegen de bouwer en is hij verplicht de kosten van het materiaal en het arbeidsloon te vergoeden. 

Indien de bouwer daarentegen te kwader trouw is, kan de grondeigenaar kiezen om de 

constructies te behouden tegen een vergoeding of deze te laten afbreken door de bouwer (zie 

supra, nr. 128). 

                                                                                                                                                                                     

619  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 742, nr. 774. 
Contra: G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 877, nr. 2500; 
V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 752, nr. 979; R. 
SAVATIER, Cours de droit civil, Parijs, Pichon, 1942, 754, nr. 983. 

620  C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, V. II, Parijs, LGDJ, 1987, 394; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction 
des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, Durand, 1870, 599, nr. 678; J. HANSENNE, 
Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 743, nr. 774; V. MARCADE, Explication du Code 
civil contenant l’analyse critique des auteurs et de la jurisprudence et un traité résumé après le commentaire de 
chaque titre, Parijs, Cotillon, 1859, t. II, 415, nr. 432. 
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Ook in de Franse rechtsleer wordt geoordeeld dat artikel 555 C.c. van toepassing is in de 

gevallen waarin een bouwer met andermans materialen een constructie opricht op andermans 

grond.621 Om te voorkomen dat de oorspronkelijke eigenaar van de materialen geen aanspraak 

kan maken op een vergoeding, pleiten bepaalde auteurs ervoor om de oorspronkelijke eigenaar 

van de materialen aanspraak te laten maken op (een deel van) de vergoeding die eventueel aan 

de bouwer toekomt op grond van artikel 555 C.c.622 

 CUMULATIEVE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 554 EN 555 BW – Uit het voorgaande kan 134.

worden afgeleid dat de cumulatieve toepassing van de artikelen 554 en 555 BW ertoe leidt dat 

de bouwer de facto geen vergoeding bekomt.  

De cumulatieve toepassing van de artikelen 554 en 555 BW leidt in het beste geval tot een nul-

operatie in hoofde van de bouwer. De bouwer is immers steeds een vergoeding verschuldigd ten 

aanzien van de oorspronkelijke eigenaar van de materialen (art. 554 BW), maar kan slechts 

aanspraak maken op een vergoeding van de grondeigenaar wanneer hij te goeder trouw was of 

wanneer hij te kwader trouw was maar de grondeigenaar de constructie wenste te behouden 

(art. 555 BW).623 

Indien de bouwer daarentegen te kwader trouw was en de grondeigenaar gebruik maakt van de 

mogelijkheid om de afbraak te vorderen, wordt de bouwer niet vergoed (art. 555 BW), zonder 

dat dit afbreuk doet aan zijn vergoedingsplicht ten aanzien van de eigenaar van de materialen 

(art. 554 BW). Deze situatie is te billijken door het feit dat de bouwer in casu een dubbele 

nalatigheid beging door niet enkel met andermans materiaal, maar tevens op andermans grond 

te bouwen. 

Hierbij is het belangrijk op te merken dat de goede of kwade trouw van de bouwer afzonderlijk 

beoordeeld moet worden ten aanzien van de grondeigenaar en de oorspronkelijke eigenaar van 

de materialen. Dat de bouwer bijvoorbeeld op de hoogte was van het feit dat hij bouwde met 

andermans materialen, belet niet dat hij te goeder trouw kan zijn geweest bij de oprichting van 

het gebouw. 

Eenzelfde oplossing moet gelden wanneer de bouwer (B) met andermans materiaal (A) op diens 

grond (A) bouwde. De hoedanigheid van grondeigenaar valt in deze hypothese samen met deze 

van eigenaar van de gebruikte materialen. 

De bouwer is in eerste instantie een vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van de materialen 

(art. 554 BW), al strekt het grondeigendomsrecht van deze laatste zich uit tot zijn materialen die 

door B in zijn grond werden geïncorporeerd. 

Indien de bouwer te goeder trouw is, is de grondeigenaar hem een vergoeding verschuldigd ten 

belope van de waarde van de materialen of het arbeidsloon (art. 555 BW). Hetzelfde geldt 

                                                           

621  J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. 
Constr. 04, 2007, nr. 33. 

622  J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 96. 
623  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 742, nr. 774. 
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wanneer de bouwer te kwader trouw is en de grondeigenaar de afbraak van de constructies niet 

vordert. In dit geval heffen de vergoeding van de bouwer aan de eigenaar van de materialen 

(tevens grondeigenaar) en de vergoeding van de grondeigenaar (tevens eigenaar van de 

materialen) aan de bouwer elkaar op. 

De situatie is anders indien de bouwer te kwader trouw is en de grondeigenaar de afbraak van 

de constructies vordert. De grondeigenaar is in deze hypothese immers geen vergoeding 

verschuldigd op grond van artikel 555 BW, maar de bouwer moet de grondeigenaar (in zijn 

hoedanigheid van eigenaar van de gebruikte materialen) wel vergoeden op grond van artikel 

554 BW. De grondeigenaar wordt hierdoor vergoed voor materialen waarvan hij oorspronkelijk 

eigenaar was en waarvan hij eigenaar blijft aangezien de natrekking op definitieve wijze intrad 

(zie supra, nr. 107), al vorderde hij de afbraak van de constructies. Desalniettemin is deze 

vergoeding gerechtvaardigd: de bouwer beging immers te kwader trouw een dubbele 

nalatigheid door andermans materiaal te gebruiken om te bouwen op andermans grond. 

 BEZIT GELDT ALS TITEL – Ook in deze hypothese kan de bouwer – indien de vereisten 135.

hiertoe zijn vervuld – de bescherming van artikel 2279 BW inroepen. We verwijzen hiervoor 

naar supra, nr. 124. 

4. Perceelsoverschrijdende constructies 

 PROBLEEMSTELLING – Grensoverschrijdend bouwen is in de praktijk geen zeldzaam 136.

fenomeen. Verschillende situaties zijn hierbij te onderscheiden.624 In eerste instantie kan er 

sprake zijn van een overbouw, waarin een grondeigenaar op zijn grond een huis opricht waarvan 

een deel de ruimte boven een naastgelegen perceel inneemt, zoals een balkon. Hiernaast kan er 

ook sprake zijn van een uitbouw. Indien een grondeigenaar een constructie opricht, maar hierbij 

een meter over de perceelsgrens bouwt, spreekt men van een eenvoudige uitbouw. Indien hij 

daarentegen een bijkomende verdieping aan zijn huis toe voegt, maar deze gedeeltelijk laat 

rusten op het aangrenzende huis is er sprake van een complexe uitbouw. 

In de situatie waarin een constructie de perceelsgrenzen overschrijdt, dient een antwoord te 

worden geformuleerd op twee te onderscheiden vragen: (1) Hoe de eigendomstoebedeling is ten 

aanzien van de overbouw en (2) hoe wordt opgetreden tegen de schending van het 

eigendomsrecht?625 Hieronder zal nog blijken dat een eigendomsrecht ten aanzien van de 

overbouw, niet noodzakelijk impliceert dat men ook de bevoegdheid heeft de overbouw op 

andermans grond te hebben (zie infra, nr. 147).626 In de rechtspraak en rechtsleer worden beide 

aspecten immers niet steeds duidelijk van elkaar onderscheiden. 

Naar Belgisch recht bestaan geen specifieke regels om het eigendomsconflict dat rijst wanneer 

een constructie de perceelsgrenzen overschrijdt te beslechten. Aangezien artikel 555 BW enkel 

van toepassing is op zelfstandige constructies, vindt deze bepaling – en de vergoedingsregels die 

                                                           

624  Deze termen zijn ontleend aan PLOEGER, zie hiervoor H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, 
Kluwer, 1997, 130, nr. 125. 

625  J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 
79, nr. 63. 

626  H.D. PLOEGER, “Uit- en overbouwen: bouwen over de erfgrens”, De notarisklerk 2003, 80, 1423, 77. 
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erin liggen vervat – geen toepassing op perceelsoverschrijdende constructies (zie supra, nr. 

112). 

a. Eigendomstoebedeling 

 CONFLICTERENDE NATREKKINGSREGELS – Met betrekking tot de vraag naar de 137.

eigendomssituatie van het perceelsoverschrijdende deel, moeten twee situaties van elkaar 

worden onderscheiden. Enerzijds kan dit deel geïncorporeerd zijn in het naastgelegen perceel, 

hiervan is sprake bij een eenvoudige of complexe uitbouw. Bij gebreke aan specifieke regels met 

betrekking tot perceelsoverschrijdende constructies worden eigendomsconflicten, ten gevolge 

van constructies die de perceelsgrenzen overschrijden, aan de hand van het gemeen recht 

beslecht.  

Op grond van de ordeningsregel (waarin artikel 552 BW voorziet, zie supra, nr. 60) strekt het 

eigendomsrecht van de eigenaar van het ‘overbouwde’ perceel zich uit tot de 

perceelsoverschrijdende constructie die in zijn grond werd geïncorporeerd.627 Aangezien de 

verticale natrekking tot de grond een incorporatie van de opstal in de grond vereist, wordt enkel 

een uitbouw, met uitsluiting van een overbouw, door de grond nagetrokken. 

Aangezien de constructie op twee afzonderlijke percelen opgericht wordt, is er sprake van één 

nagetrokken goed en twee natrekkende goederen.628 Een dwingende toepassing van de 

superficies solo cedit-regel op constructies die op, onder of boven meerdere percelen opgericht 

werden, leidt met andere woorden tot een verticale eigendomssplitsing binnen het onroerend 

goed.  

De vraag rijst of een dergelijke verticale eigendomssplitsing van een gebouw, waarna de 

verticale natrekking intreedt ten voordele van beide percelen, in iedere situatie verzoenbaar is 

met het zakenrechtelijke eenheidsbeginsel (zie supra, nr. 19).  

Indien bijvoorbeeld enkel een muur over de perceelsgrens gebouwd wordt, rijst de vraag of deze 

muur – als bestanddeel van het gebouw – niet eerder nagetrokken moet worden tot deze 

constructie, in plaats van het perceel waarop deze zich bevindt. Het eenheidsbeginsel zou hierbij 

indirect leiden tot een toepassing van de horizontale natrekking. Als bestanddeel van het 

gebouw, kan de muur immers niet langer het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk 

eigendomsrecht. De vraag rijst of deze dan a priori het voorwerp kan zijn van verticale 

natrekking tot de grond? 

Ook naar Zuid-Afrikaans recht wordt in bepaalde gevallen geoordeeld dat de eenheid van een 

gebouw moet prevaleren boven de verticale natrekking van de grond. De problematiek met 

betrekking tot grensoverschrijdende constructies wordt naar Zuid-Afrikaans recht in het 

burenrecht ondergebracht.629 Omdat de toepassing van de verticale natrekkingsregels tot een 

                                                           

627  J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 
85, nr. 67. 

628  G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 316, nr. 233. 
629  F. DU BOIS, Wille’s principles of South African Law, 9 ed., Kaapstad, Juta, 2007, 483. 
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onbevredigend resultaat kunnen leiden, wordt ten aanzien van een overbouw vaak van deze 

regels afgeweken, waardoor slechts één grondperceel de constructie natrekt.630 

Met betrekking tot grensoverschrijdende constructies, beschikt de rechter in Zuid-Afrika over 

een discretionaire beoordelingsvrijheid in de keuze tussen afbraak of behoud van de overbouw 

tegen betaling van een vergoeding.631 

Deze beoordelingsvrijheid kan in de praktijk verregaande gevolgen hebben: zelfs in een geval waarin 
een constructie de perceelsgrenzen voor tachtig procent overschreed, werd geoordeeld dat het een 

geval van overbouw betreft en werd de afbraak geweigerd.632 De omvang van de overbouw blijkt dus 
niet noodzakelijk relevant te zijn bij de beslechting van het eigendomsconflict.  

Deze rechtspraak is terecht bekritiseerd. De omvang van de perceelsoverschrijdende constructie 

is immers (mede) bepalend om een onderscheid te maken tussen de regels met betrekking tot 

perceelsoverschrijdende constructies – waarbij de rechter op grond van zijn 

beoordelingsvrijheid kan oordelen dat de constructies niet afgebroken moeten worden – en de 

gemeenrechtelijke natrekkingsregels op grond waarvan de verticale natrekking ten gunste van 

de grondeigenaar intreedt. Indien dit onderscheid niet gemaakt wordt, dreigt een schending van 

het grondwettelijk beschermde eigendomsrecht van de grondeigenaar in het vizier te komen 

(zie supra, nr. 50).633  

Aangezien met betrekking tot een overbouw – die niet geïncorporeerd is in het naburige perceel 

–afgeweken wordt van de verticale natrekkingsregels, wordt het grensoverschrijdende deel van 

de constructie nagetrokken tot het eigendomsrecht van de eigenaar van de 

grensoverschrijdende constructie. Hieronder gaan we verder in op deze horizontale natrekking 

en zal blijken dat deze horizontale natrekking naar Nederlands recht een wettelijke grondslag 

heeft (zie infra, nr. 147).634 In het Nederlandse recht primeert de eenheid van de opstal immers 

boven de superficies solo cedit-regel, waardoor een verticale scheiding van een onroerend goed 

wordt vermeden.635  

 GEEN CONFLICTERENDE NATREKKINGSREGELS – De situatie is anders ten aanzien van een 138.

overbouw, aangezien deze niet geïncorporeerd is in het naburig perceel (B). Het gebrek aan 

verbinding met perceel B, waarboven de uitbouw zich situeert, maakt dat deze overbouw niet 

                                                           

630  Cape Town Municipality v. Fletcher and Cartwright Ltd, 1936, CPD, 347; A. POPE, “Encroachment or accession? 
The importance of the extent of encroachment in light of South African constitutional principles?”, SALJ 2007, 
124, 537; A.J. VAN DER WALT, Property in the margins, Hart publishing, Portland, 2009, 200; A.J. VAN DER WALT, 
“Replacing property rules with liability rules: encroachment by building”, SALJ 2008, 626. 

631  Phillips v. South African National Parks Board (4035/07), 2010, ZAECGHC, 27; Rand Waterraad v. Bothma en ‘n 
Ander, 1997 (3), SA, 120. 

632  Trustees, Brian lackey trust v. Annandale, 2004 (3), SA 281 (C). 
633  A. POPE, “Encroachment or accession? The importance of the extent of encroachment in light of South African 

constitutional principles?”, SALJ 2007, 124, 537 en 552; “These decisions establish slender support for the 
existence of such an exceptional judicial authority, namely to order a compulsory sale of land, in a jurisdiction 
where the power of expropriation is reserved to the state and available only when the power is granted in 
authorizing legislation – and it remains unclear from where the authority for that power derives” A.J. VAN DER WALT, 
“Replacing property rules with liability rules: encroachment by building”, SALJ 2008, 599 en 622 e.v.; Z.-Z. 
TEMMERS, Building encroachments and compulsory transfer of ownership, Stellenbosch, Stellenbosch University, 
2010, 133. 

634  Ook in naar Zwitsers recht behoort de overbouw toe aan de eigenaar van de gehele constructie (Art. 674, lid 1 
Zwitsers BW) 

635  H.D. PLOEGER, “Uit- en overbouwen: bouwen over de erfgrens”, De notarisklerk 2003, 80, 1423, 78. 
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nagetrokken wordt tot dit perceel.636 Opdat een constructie verticaal nagetrokken kan worden 

tot de grond, is immers vereist dat deze in de grond geïncorporeerd word (zie supra, nr. 77). Een 

overbouw boven andermans grond voldoet niet aan deze vereiste. Om deze reden primeert de 

eenheid van de grensoverschrijdende constructie boven de verticale natrekking.637 Een uitbouw 

wordt hierdoor niet verticaal nagetrokken tot het ‘overbouwde’ perceel, maar blijft een 

bestanddeel uitmaken van de gehele grensoverschrijdende constructie.638 

Ook in dit geval kan de overbouw veelal geen voorwerp uitmaken van een autonoom juridisch 

bestaan, waardoor niet is voldaan aan het eenheidsbeginsel. Aangezien de overbouw in deze 

gevallen een onzelfstandig bestanddeel uitmaakt van het gebouw waar de overbouw deel van 

uitmaakt, strekt het eigendomsrecht ten aanzien van dit gebouw zich uit tot de overbouw. De 

toepassing van het eenheidsbeginsel leidt met andere woorden tot een vorm van horizontale 

natrekking. 

Indien de horizontale natrekking intreedt, leidt dit er enkel toe dat het eigendomsrecht van de 

eigenaar van het natrekkende goed zich ook uitstrekt tot de overbouw. Dit eigendomsrecht 

verleent hem echter niet noodzakelijk ook de bevoegdheid om deze overbouw op andermans 

grond te hebben.639 Hierdoor kan hij door de grondeigenaar nog steeds gedwongen worden om 

deze overbouw af te breken, al wordt deze eis veelal getemperd door de leer van rechtsmisbruik 

(zie infra, nr. 141).640 Het is bijgevolg van belang dat de eigenaar van de overbouw een 

bijkomend recht kan laten gelden, waaraan hij de bevoegdheid ontleent een deel van de ruimte 

boven andermans grond in te palmen. Hieronder zal blijken dat het nieuwe Nederlandse 

Burgerlijk Wetboek hiervoor een wettelijke regeling voorziet (zie infra, nr. 143). 

 OMKERING VAN DE NATREKKINGSREGELS? – Ook de (gedeeltelijke) overdracht van de 139.

grondeigendom aan de persoon die de overbouw realiseerde kan een einde maken aan het 

gerezen eigendomsconflict. De grond wordt hierbij verticaal nagetrokken door de opstallen (zie 

hiervoor eveneens infra, nr. 145). 

Een gedwongen (gedeeltelijke) overdracht van de grond aan de eigenaar van de 

perceelsoverschrijdende constructie wordt echter niet wettelijk erkend in één van de door ons 

onderzochte rechtsstelsels. Een dergelijke maatregel zou overigens een ongerechtvaardigde 

inbreuk op het eigendomsrecht van de grondeigenaar kunnen uitmaken (zie supra, nr. 51).641 Dit 

neemt niet weg dat partijen vrijwillig een soortgelijke regeling kunnen overeenkomen.  

De facultatieve overdracht van het overbouwde deel van het perceel wordt echter wel voorzien 

in artikel 5:54 NBW (zie ook infra, nr. 143) en het Avant projet du réforme du Code civil (zie infra, 

                                                           

636  H.D. PLOEGER, “Uit- en overbouwen: bouwen over de erfgrens”, De notarisklerk 2003, 80, 1423, 78. 
637  G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 320, nr. 235; F. ZENATI, “Etendue de la 

propriété foncière”, RTD Civ. 1999, 142, noot onder Cass. fr. 7 oktober 1998. 
638  F. ZENATI, “Etendue de la propriété foncière”, RTD Civ. 1999, 142, noot onder Cass. fr. 7 oktober 1998. 
639  H.D. PLOEGER, “Uit- en overbouwen: bouwen over de erfgrens”, De notarisklerk 2003, 80, 1423, 77; G.E. VAN 

MAANEN, “De grensoverschrijdende villa. Enkele gedachten over eigendom in deze tijd”, NTBR 2008, 33, noot 
onder HR 25 juni 2004. 

640  Christie v. Haarhoff, 1887, 4, HCG, 349. 
641  A.J. VAN DER WALT, Property in the margins, Hart publishing, Portland, 2009, 201; A.J. VAN DER WALT, “Property law”, 

JQR 2010, 4 vol. 
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nr. 144). Ook in andere modernere wetboeken, zoals het Burgerlijk Wetboek van Zwitserland en 

Québec, vinden we die oplossing terug.642 

b. Vordering tot afbraak wegens schending van het eigendomsrecht 

 ONDERSCHEID TUSSEN EIGENDOMSVRAAG EN BEVOEGDHEIDSVRAAG – Dat een overbouw niet 140.

nagetrokken wordt tot het overbouwde perceel, maar blijft toebehoren aan de eigenaar van de 

constructie waarvan een deel de perceelsgrenzen overschrijdt, impliceert echter niet dat er geen 

sprake is van een schending van het eigendomsrecht van de eigenaar wiens perceel gedeeltelijk 

overbouwd werd. Het eigendomsrecht ten aanzien van de overbouw, verleent immers niet 

automatisch de bevoegdheid om een deel van de ruimte boven andermans grond in te nemen.  

Hetzelfde geldt voor een uitbouw: wanneer een constructie de perceelsgrenzen overschrijdt en 

hierbij geïncorporeerd is in het naburig perceel, strekt het eigendomsrecht van de eigenaar van 

dit perceel zich in beginsel uit tot het perceelsoverschrijdende deel van deze constructie. Deze 

eigendomstoebedeling staat echter los van de inbreuk die het perceelsoverschrijdende deel van 

de constructie maakt op het eigendomsrecht van de eigenaar van het naburig perceel. Van zodra 

een constructie de perceelsgrenzen overschrijdt, wordt het eigendomsrecht van de eigenaar van 

het ‘overbouwde’ perceel geschonden (zie supra, nr. 67).643 De constructie breekt immers in op 

de eigendomssfeer van de grondeigenaar zonder toestemming van deze laatste. 

 AFBRAAK VORDEREN, ONDER VOORBEHOUD VAN RECHTSMISBRUIK - Deze grondeigenaar kan 141.

bijgevolg in beginsel de afbraak van het perceelsoverschrijdende deel vorderen op grond van de 

schending van zijn eigendomsrecht ten aanzien van de ruimte boven zijn perceel of kan dit deel 

in beginsel zelf afbreken op grond van zijn eigendomsrecht ten aanzien van dit deel, al moet ook 

hier een voorbehoud worden gemaakt voor de theorie inzake rechtsmisbruik. 

Deze oplossing heeft een Romeinsrechtelijke grondslag.644 Naar Zuid-Afrikaans recht dient de 
afbraak overigens binnen een jaar en een dag worden gevorderd, zo niet vervalt de mogelijkheid 

deze alsnog te vorderen.645 Deze opvatting wordt echter niet unaniem aanvaard in de rechtspraak en 
rechtsleer. Bepaalde auteurs oordelen immers dat de grondeigenaar de mogelijkheid moet blijven 

hebben om de afbraak van de constructie te vorderen.646  

                                                           

642  Lid 3 van artikel 674 van het Zwitsers BW luidt “Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de 
l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, 
s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée 
lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable”. Artikel 960 C.c. Québec bepaalt “The owner may 
compel the possessor to acquire the immovable and to pay him its value if the useful disbursements made are costly 
and represent a considerable proportion of that value”. 

643  Cass. 18 juni 1987, Arr. Cass. 1987-88, 1446. 
644  J. VOET, Voet’s commentaries, book XLI: modes of acquiring property, possession and acquisitive prescription, 1922, 

69. 
645  Pike v. Hamilton, Ross & Co, 1855, 2, Searle, 191; F. DU BOIS, Wille’s principles of South African Law, 9 ed., Kaapstad, 

Juta, 2007, 485; P. ‘O CONNOR, “An adjudication rule for encroachment disputes: adverse possession or a Building 
Encroachment Statute?”, in E. COOKE (ed.), Modern Studies in Property Law, volume 4, Hart publishing, Oxford, 
2007, 204. 
Contra: Rand Waterraad v. Bothma en ‘n Ander, 1997 (3), SA, 120; J.B. CILLIERS en C.G. VAN DER MERWE, “The “year 
and a day rule” in South African law: do our courts have a discretion to order damages instead of removal in the 
case of structural encroachments on neighbouring land?”, THRHR 1994, 4, 591. 

646  A.J. VAN DER WALT, “Replacing property rules with liability rules: encroachment by building”, SALJ 2008, 608. 
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De Franse rechtspraak waarin de afbraakvordering toegekend wordt, beroept zich vaak op artikel 
545 C.c., op grond waarvan niemand mag beroofd worden van zijn eigendom ten voordele van een 

privaat nut.647 In het Belgische Burgerlijk Wetboek werd deze bepaling in 1949 geschrapt.648 De 
toepassing van artikel 545 C.c. als rechtsgrond om de afbraak te vorderen van een overbouw, blijft in 
de rechtsleer overigens niet gespaard van kritiek. In eerste instantie heeft deze bepaling geen 
absoluut karakter, maar is deze – zoals artikel 544 BW – aan beperkingen onderhevig. Van een 
onteigening is overigens niet noodzakelijk sprake wanneer een constructie over de perceelsgrenzen 
gebouwd wordt. Het recht van de grondeigenaar strekt zich in beginsel op grond van de 
goederenrechtelijke natrekkingsregels (zie supra, nr. 57) immers uit tot de uitbouw, indien deze in de 

grond geïncorporeerd werd.649 

Naar Frans recht wordt een absolute invulling gegeven aan het eigendomsconcept, waardoor 

een beroep op rechtsmisbruik om de afbraakvordering af te wenden lijkt uitgesloten: de 

vordering wordt toegewezen, ook al betreft het slechts een uitbouw van een beperkte 

omvang.650  

Een arrest, waarin geoordeeld werd dat een uitbouw van een halve centimeter een te verwaarlozen 
inname van de grond uitmaakt waardoor de afbraak niet gevorderd kan worden, werd dan ook 

gecasseerd omwille van een miskenning van artikel 545 C.c.651  

Ook de goede trouw van de bouwer kan niet ingeroepen worden om een afbraakvordering af te 

wenden.652 Dat de eigenaar van het overbouwde perceel geen last ondervindt van de overbouw, 

lijkt evenmin afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de afbraak ervan te vorderen.  

In deze zin oordeelde het Franse Cour de cassation dat een grondeigenaar de wegname van 

overhellende takken kan vorderen, al veroorzaken deze takken geen enkel gevaar of ongemak.653  

                                                           

647  Cass. fr. 10 november 2009, RDI 2010, 204, met noot J.-L. BERGEL; Cass. fr. 7 juni 1990,  Bull. civ. 1990, III, nr. 140, 
Defrénois 1991, 359, noot J.-L. AUBERT, RTD civ. 1991, 562, noot F. ZENATI; Ph. DELEBECQUE, “Constructions sur le 
terrain d’autrui”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 230, nr. 210.110; M. 
GIANNOTTI, “L'abus de droit de propriété et l'empiétement sur le terrain d'autrui”, RDI  1991, 303; S. HENNION-
MOREAU, “L'empiétement”, RDI 1983, 305; P. MALAURY en L. AYNES, Cours de droit civil. Les biens, Parijs, Defrénois, 
2010, 130, nr. 450; M. RAYNAL, “L’empiètement sur le terrain d’autrui en droit privé”, Sem. Jur. 1976, I, 2800, nr. 5. 

648  De bescherming van het eigendomsrecht ligt naar Belgisch recht vervat in artikel 16 van de Grondwet, zie supra, 
nr. 52. 

649  Cass. fr. 20 januari 2010, nr. 08-18.638; Cass. fr. 24 juni 1998, nr. 96-16.707, Rép. Civ. 1999, nr. 79, Rép. immo. 
1999, nr. 79; C. CARON, “Empiétement de 0,5 centimètre sur le terrain d'autrui: sévérité de la Cour de cassation”, 
D. 2002, 2075, noot Cass. fr. 20 maart 2002. 

650  Cass. fr. 5 juni 1991, nr. 89-20.031; Cass. fr. 7 juni 1990, Bull. civ. 1990, III, nr. 140, Defrénois 1991, 359, noot J.-L. 
AUBERT, RTD civ. 1991, 562, noot F. ZENATI; Cass. fr. 7 november 1990, Bull. civ. 1990, III, nr. 226, RTD civ. 1991, 
562, noot F. ZENATI; Cass. fr. 14 maart 1973, Bull. Civ. III, nr. 206; Cass. fr. 22 april 1823, S. 1823, 381; M. BRUSCHI, 
“Construction sur le terrain d'autrui: les règles de l'accession immobilière sont inapplicables lorsqu'un 
propriétaire empiète sur la parcelle voisine”, RDI 2002, 139, noot onder Cass. fr. 5 december 2001 ; F. ZENATI-
CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 222, nr. 144. 

651  Cass. fr. 20 maart 2002, Bull. civ. 2002, III, nr. 71, D. 2002, 2075, met noot Ch. CARON, JCP G 2002, I, 276, nr. 6, RTD 
civ. 2002, 333.  

652  Cass. fr. 8 november 1978, Bull. civ. 1978, III, nr. 340; Cass. 10 juli 1962, GP 1962, 2, 288; Cass. fr. 15 juli 1901, D. 
1902, I, 52; Rb. Namen 17 mei 1983, Rev. Rég. Dr. 1983, 215; F. COHET-CORDEY, “L’accession”, Rép. civ. D. 2009, 19, 
nr. 127; W. DROSS, “Art. 554 et 555, Propriété - Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses 
immobilières. - Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Civ. 04, 2010, 12, nr. 35; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, 
“Biens. – Classification tripartite des immeubles. – Immeubles par nature”, Jcl. Civ. 03, 2007, fasc. Unique, nr. 29; 
S. HENNION-MOREAU, “L'empiétement”, RDI 1983, 307; P. ‘O CONNOR, “An adjudication rule for encroachment 
disputes: adverse possession or a Building Encroachment Statute?”, in E. COOKE (ed.), Modern Studies in Property 
Law, volume 4, Hart publishing, Oxford, 2007, 200; A. ROBERT, “L'empiètement sur la propriété d'autrui suffit seul 
à caractériser la faute”, D. 1993, 305; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 221, nr. 144. 

653  Cass. fr. 31 mei 2012, nr. 11-17.313, 657, met noot N. REBOUL-MAUPIN; N. REBOUL-MAUPIN, “Les branches de l'arbre, 
même remarquable, qui empiètent sur la propriété voisine doivent être élaguées!”, Environnement okt. 2012, 13, 



 

147 

Recent bevestigde het hoogste Franse rechtscollege zijn strikte rechtspraak op het vlak van 
overbouw. 

In een zaak waarin bij de oprichting van een gebouw staalkabels aangebracht werden in de 
ondergrond van een naburig perceel, vorderde de grondeigenaar van dit perceel de wegruiming van 
deze kabels. De stabilisatie-elementen werden immers zonder zijn goedkeuring in de grond 
aangebracht en werden niet verwijderd na de realisatie van de constructie. In hoger beroep werd de 
vordering van de grondeigenaar afgewezen omdat het deskundigenrapport aanwees dat de 
wegruiming van deze kabels ernstige schade zou kunnen veroorzaken. Dit arrest werd door de Frans 
Cour de Cassation gecasseerd wegens schending van artikel 545 C.c.: dat de kabels zich in de 
ondergrond bevinden en niet weggenomen kunnen worden zonder schade te veroorzaken, belet niet 
dat de grondeigenaar kan optreden tegen de schending van zijn eigendomsrecht door de wegname te 

vorderen.654 

In lagere Franse rechtspraak vindt de leer van het verbod van rechtsmisbruik daarentegen soms 

wel gehoor.  

Zo oordeelde het hof van beroep van Grenoble in een zaak waarin een muur 5 à 19 cm over de 
perceelsgrens werd gebouwd dat “la défense exacerbée du droit de propriété ne doit pas dégénérer 
en abus et que la démolition du mur réclamée par les époux Thevier présente un caractère 

manifestement excessif par rapport à l'atteinte toute théorique à leur propriété”.655 

Ook in de rechtsleer gaan stemmen op om een toepassing van de theorie van rechtsmisbruik 

mogelijk te maken in gevallen waarin een overbouw slechts een beperkte omvang heeft.656  

De Belgische rechtspraak is minder terughoudend om rechtsmisbruik te aanvaarden in het 

kader van perceelsoverschrijdende constructies. Naar Belgisch recht kan het herstel in natura – 

namelijk de afbraak van de grensoverschrijdende constructie – geweigerd worden wanneer het 

nadeel veroorzaakt aan de grondeigenaar beperkt blijft en in wanverhouding staat tot het nadeel 

dat de afbraak aan de bouwer zou berokkenen.657  

Zo oordeelde het hof van beroep te Brussel dat de beperkte omvang van de grensoverschrijding – in 
casu werd een scheidingsmuur 20 cm over de perceelsgrens gebouwd – ertoe leidde dat de vordering 
tot afbraak afgewezen moest worden en dat de eisers genoegen moesten nemen met een 
schadevergoeding. De eisers ondernamen daarenboven slechts actie na de realisatie van de 

scheidingsmuur, zonder enig verzet te uiten tijdens de oprichting ervan.658 

Ook in andere onderzochte rechtsstelsels kan er sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer de 

afbraak gevorderd wordt van een beperkte overbouw.  

In een arrest uit 2002 oordeelde de Hoge Raad dat artikel 5:54 NBW – op grond waarvan de 
overbouw onder bepaalde voorwaarden gelegaliseerd kan worden (zie infra, nr. 143) – geen lex 
specialis is van de bepaling die voorziet in de misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 NBW). 

                                                                                                                                                                                     

noot onder Cass. fr. 31 mei 2012; N. REBOUL-MAUPIN, “L'arbre, le voisinage et le droit”, Environnement aug. 2011, 
8, 9, noot onder Cass. fr. 30 juni 2010. 

654  Cass. fr. 10 november 2009, RDI 2010, 204, met noot J.-L. BERGEL.  
655  C.A. Grenoble 30 juni 1998, D. 2000, 472. 
656  C. CARON, “Empiétement de 0,5 centimètre sur le terrain d'autrui : sévérité de la Cour de cassation”, D. 2002, 

2075, noot Cass. fr. 20 maart 2002; S. HENNION-MOREAU, “L'empiétement”, RDI 1983, 315 e.v.; M. RAYNAL, 
“L’empiètement sur le terrain d’autrui en droit privé”, Sem. Jur. 1976, I, 2800, nr. 25 e.v. 

657  Cass. 10 september 1971, RW 1971-72, 321, Pas. 1972, I, 28, Arr. Cass. 1972, 31; Rb. Sint Truiden 12 november 
1963, RW 1963-64, 1564. In casu werd de onrechtsmatige toeëigening van het stuk grond hersteld door een 
schadevergoeding toe te kennen in plaats van een herstel in natura. 

658  Brussel 7 december 1953, RW 1953-54, 998. 
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Indien niet is voldaan aan de voorwaarden om de overbouw te legaliseren, kan de bouwer alsnog de 
vordering tot afbraak afweren door aan te tonen dat de grondeigenaar door deze vordering misbruik 

maakt van zijn bevoegdheid.659 Een afbraakvordering die – omwille van de grove schuld van diegene 
tegen wie de vordering werd ingesteld – niet afgeweerd kon worden op grond van artikel 5:54 NBW, 
kon in casu alsnog afgewend worden door rechtsmisbruik in hoofde van de eiser aan te tonen (art. 

3:13 NBW).660 

b. Handhaving van de constructie vereist een bijkomende bevoegdheidsgrondslag 

 PROBLEEMSTELLING – Omdat de vordering tot afbraak op het verbod op rechtsmisbruik 142.

kan stuiten en gelet op de nadelige (economische) gevolgen van een afbraak, zal de overbouw in 

veel gevallen behouden blijven.661 

Rechtsvergelijkend onderzoek toont aan de natrekkingsregels in dit geval op uiteenlopende 

wijzen toegepast kunnen worden.  

 DE VESTIGING VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID TEN VOORDELE VAN DE BOUWER – Het Nederlandse 143.

recht kent een specifieke wettelijke regeling voor perceelsoverschrijdende constructies (art. 

5:54 NBW). Indien (1) de afbraak van dit gedeelte de bouwer “onevenredig veel zwaarder zou 

benadelen” dan dat de grondeigenaar benadeeld wordt door de handhaving ervan en (2) de 

bouwer geen grove schuld of kwader trouw verweten kan worden, kan deze vorderen dat hem 

een erfdienstbaarheid verleend wordt op grond waarvan hij de constructie kan behouden.662 

Deze bepaling blijft vanzelfsprekend buiten toepassing indien de grondeigenaar de overbouw 

moet dulden op grond van een andere titel, zoals een rechtshandeling of de wet. 

Deze erfdienstbaarheid verleent de bouwer geen blijvend recht: van zodra de overbouw 

weggenomen wordt, herwint de grondeigenaar het exclusieve gebruiksrecht ten aanzien van de 

ruimte.663 Hierin schuilt het grote verschil met de situatie waarin de eigenaar van het perceel 

waarover gebouwd is, verplicht wordt de grondstrook af te staan. 

                                                           

659  HR 15 november 2002, NJ 2003, 48; HR 17 april 1970, NJ 1971, 89, noot Ph.A.N. HOUWING; J.H. BEEKHUIS, “Het 
bouwen, planten en zaaien op eens anders grond”, R.M. Themis 1960, 486, nr. 9; P. ‘O CONNOR, “An adjudication 
rule for encroachment disputes: adverse possession or a Building Encroachment Statute?”, in E. COOKE (ed.), 
Modern Studies in Property Law, volume 4, Hart publishing, Oxford, 2007, 201; Z.-Z. TEMMERS, Building 
encroachments and compulsory transfer of ownership, Stellenbosch, Stellenbosch University, 2010, 26; A.J. VAN DER 

WALT, “Replacing property rules with liability rules: encroachment by building”, SALJ 2008, 600. 
660  A.J.H. PLEYSIER, “Wat te doen tegen onrechtmatig bouwen”, JBN 2003, 11. 
661  Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and compulsory transfer of ownership, Stellenbosch, Stellenbosch 

University, 2010, 133.  
662  Van grove schuld in de zin van artikel 5:54 lid 3 NBW is sprake als de eigenaar van het grensoverschrijdende 

gebouw een ernstig verwijt van de overbouw kan worden gemaakt. Zie hiervoor HR 28 maart 2008, NJ 2008, 
353; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, 
deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 393, nr. 545. 

663  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 110. 
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De eigenaar van het lijdende erf kan aanspraak maken op een vergoeding en beschikt over de 

mogelijkheid om het onrechtmatig bebouwde deel van zijn perceel over te dragen (zie supra, nr. 

139).664 

De Nederlandse oplossing heeft niet enkel geen wettelijke grondslag naar Belgisch of Frans 

recht, maar lijkt daarenboven conventioneel moeilijk te realiseren. De conventionele creatie van 

een erfdienstbaarheid om een volledige overbouw of uitbouw toe te laten, lijkt in strijd te komen 

met het specifieke, niet-exclusieve karakter van een erfdienstbaarheid.  

De Franse Cour de cassation oordeelt immers dat een erfdienstbaarheid er niet toe kan leiden dat 

de eigenaar van een overbouw het recht verkrijgt om deze overbouw op andermans grond te 

hebben. Een onrechtmatige overbouw kan met andere woorden niet gelegaliseerd worden door 

de vestiging van een erfdienstbaarheid.665  

Met deze rechtspraak trekt het Hof een strikte scheidingslijn tussen een ontneming van het 
eigendomsrecht en een beperking van het eigendomsrecht op grond van een erfdienstbaarheid. 
Indien er sprake is van een perceelsoverschrijdende constructie, wordt de eigenaar van het 
overbouwde perceel in belangrijke mate beperkt in de uitoefening van zijn eigendomsrecht. Het 
betreft dus niet louter een eigendomsbeperking, maar eerder een eigendomssplitsing. Een dergelijke 
splitsing kan volgens het hoogste Franse rechtscollege niet gerechtvaardigd worden aan de hand van 
een erfdienstbaarheid.  

Deze rechtspraak lijkt echter voorbij te gaan aan het feit dat ook een erfdienstbaarheid ertoe kan 
leiden dat de eigenaar van het lijdende erf (gedeeltelijk) verhinderd wordt in de uitoefening van zijn 

eigendomsrecht.666 Dat het Hof blijft vasthouden aan de opvatting dat de vestiging van een 
erfdienstbaarheid de eigenaar van het lijdende erf niet ieder gebruiksrecht mag ontnemen, in een 

situatie waarin de overbouw een zeer beperkte omvang heeft667, wordt in de rechtsleer dan ook op 

kritiek onthaald.668  

Deze kritiek lijkt in bepaalde gevallen gehoor te vinden. Zo oordeelde het Hof in een arrest uit 

2008 dat een erfdienstbaarheid van overbouw verkregen kan worden ten aanzien van een 

overhellende dakgoot.669 

                                                           

664  In Frankrijk is een dergelijke oplossing ondenkbaar gelet op het verbod op onteigeningen ten voordele van een 
privaat nut (art. 545 C.c.). Zie hiervoor o.a. M. RAYNAL, “L’empiètement sur le terrain d’autrui en droit privé”, Sem. 
Jur. 1976, I, 2800, nr. 6. 

 Desalniettemin gaan ook in de Franse rechtsleer stemmen op om de vestiging van een erfdienstbaarheid 
mogelijk te maken: R. LIBCHABER, “Servitude et empiétement: une difficile conciliation”, D. 2001, 151. 

665  In een zaak waarin de eigenaars van een constructie die deels de perceelsgrenzen overschrijdt zich beroepen op 
het bestaan van een erfdienstbaarheid ontstaan door bestemming door de huisvader (art. 693 C.c.), oordeelde 
het Hof dat “une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui”. Cass. fr. 27 juni 2001, 
Bull. Civ. 2001, III, 87, RDI 2002, 2, 141, JCP 2003, 37, 10141, met noot J.-L ELHOUEISS; N. LE RUDULIER, La division 
en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 326, nr. 620.  

 In dezelfde zin: Cass. fr. 1 april 2009, nr. 08-11.079, Bull. Civ. 2009, III, nr. 77; Cass. fr. 24 mei 2000, nr. 97-
22.255, Bull. Civ. 2000, III, nr. 113, D. 2001. 151, RDI 2000, 316. 

666  J.-L. ELHOUEISS, “Les rapports entre servitude et empiètement”, JCP 2003, 37, 10141, noot onder Cass. fr. 27 juni 
2001; R. LIBCHABER, “Servitude et empiétement: une difficile conciliation”, D. 2001, 151. 

 Een voorbeeld hiervan is een erfdienstbaarheid non altius tollendi. 
667  Cass. fr. 24 mei 2000, nr. 97-22.255, Bull. Civ. 2000, III, nr. 113, D. 2001. 151. 
668  W. DROSS, “Empiètement et servitude”, RTD Civ. 2013, 414, noot onder Cass. fr. 5 maart 2013, nr. 12-12.377; R. 

LIBCHABER, “Servitude et empiétement: une difficile conciliation”, D. 2001, 151. 
669  Cass. fr. 12 maart 2008, Bull. 2008, III, 47, RTD Civ. 2009, 142, met noot  TH. REVET; Cass. fr. 5 maart 2013, nr. 12-

12.377, met noot W. DROSS. 
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Deze erfdienstbaarheid werd verkregen op grond van verkrijgende verjaring. Het Hof steunde zijn 
oordeel op het feit dat de dakgoot een architecturaal geheel uitmaakt met het gebouw. Ook hier lijkt 
het Hof een beperkte horizontale natrekking te aanvaarden (zie hiervoor uitgebreider infra, nr. 147). 

Deze soepele houding voor de vestiging van een perceelsoverschrijdende constructie, geldt 

evenwel enkel voor een overbouw.  

In een zaak waarin de perceelsoverschrijdende constructie een deel van het naburige perceel 

inneemt, werd de vestiging van een erfdienstbaarheid van overbouw niet aanvaard.670 

De vraag rijst of het verschil in behandeling tussen een overbouw en uitbouw gerechtvaardigd 

is.671 

 DE EVENWICHTSOEFENING IN HET AVANT PROJET – In het Avant projet de réforme du Code civil 144.

wordt een poging gedaan om de diverse belangen tegen elkaar af te wegen. Het Ontwerp bevat 

immers een specifieke bepaling met betrekking tot overbouw:  

“Par dérogation aux articles précédents, le propriétaire victime d’un empiètement non intentionnel 
sur son fonds, ne peut, si celui-ci est inférieur à 0,30 mètres, en exiger la suppression que dans le 
délai de deux ans de la connaissance de celui-ci sans pouvoir agir plus de dix ans après l’achèvement 
des travaux. Dans le délai de l’article 2224, commençant à courir à l’expiration de l’action en 
démolition, le juge peut, à la demande de l’un des propriétaires, transférer la partie du fonds objet de 
l’empiètement à son bénéficiaire, moyennant une indemnité tenant compte de la valeur du fonds 
occupé, de la plus-value réalisée grâce à l’empiétement et du préjudice qu’il a causé.” (art. 536).  

De wetgever vertrekt nog steeds van het beginsel dat de eigenaar van het ‘overbouwde’ perceel, 

de (gedeeltelijke) afbraak van de grensoverschrijdende constructie kan vorderen. Indien de 

overbouw slechts van een beperkte omvang is, moet deze afbraak binnen twee jaar gevorderd 

worden. Hiernaast voorziet de wetgever – net als in het Nederlandse recht het geval is – in de 

mogelijkheid om het eigendomsrecht van het gedeelte van het overbouwde perceel in eigendom 

aan de andere eigenaar over te dragen.  

Deze oplossing lijkt de belangen van de verschillende partijen te verzoenen, maar bleef 

desondanks niet gespaard van kritiek. Door de grondeigenaar na verloop van twee jaar het recht 

te ontzeggen zijn eigendom te revindiceren, zou hij onwettig van zijn eigendomsrecht beroofd 

worden, waardoor de regel in strijd zou zijn met artikel 1 EP EVRM (zie supra, nr. 50).672  

                                                           

670  Cass. fr. 1 april 2009, nr. 08-11.079, Bull. Civ. 2009, III, nr. 77. 
671  W. DROSS, “Empiètement et servitude”, RTD Civ. 2013, 414, noot onder Cass. fr. 5 maart 2013, nr. 12-12.377. 
672  F. ZENATI-CASTAING, “La proposition de refonte du livre II du code civil. Etude critique”, RTD Civ. 2009, 225. 
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AFDELING II. VERTICALE NATREKKING VAN DE GROND DOOR DE OPSTALLEN 

 

Figuur 2. Verticale natrekking van de grond door de opstallen 

 VERTICALE NATREKKING VAN DE GROND DOOR DE OPSTALLEN – Zoals gezegd is de economische 145.

waarde van de opstal in beginsel niet doorslaggevend bij het bepalen van de hiërarchie tussen 

het nagetrokken en natrekkende goed (zie supra, nr. 101). Omwille van het vooroordeel ten 

gunste van de grond (zie supra, nr. 58) strekt de grondeigendom zich in beginsel uit tot de 

eigendom van de opstallen, al hebben deze laatste een aanzienlijk hogere waarde.  

In bepaalde rechtsstelsels kan de grond echter verticaal nagetrokken worden door de opstallen.  

In de reeds besproken gevallen waarin de opstallen de grond natrekken (zie supra, nr. 139) 

treedt deze verticale natrekking van de grond niet automatisch in. De grondeigenaar beschikt 

immers over een keuzerecht om de natrekking al dan niet te laten intreden. Hiernaast kan ook 

aan de eigenaar van de opstallen een dergelijk keuzerecht toegekend worden. 

In deze zin bepaalt artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek van Québec dat bij de beëindiging van 
het opstalrecht de constructies nagetrokken worden tot de grond en dat de grondeigenaar de actuele 
waarde ervan betaalt. Indien de opstallen echter een gelijkaardige of hogere waarde hebben dan de 
grond, kan de opstalhouder tegen vergoeding een eigendomsrecht verkrijgen ten aanzien van de 

grond.673 

 VERTICALE NATREKKING VAN DE GROND DOOR DE OPSTALLEN IN HET APPARTEMENTSRECHT – Ook 146.

naar Belgisch en Frans recht worden de natrekkingsregels soms omgekeerd. In de onderzochte 

rechtsstelsels maken met name het (Belgische en Franse) appartementsrecht een belangrijk 

voorbeeld uit van een verticale natrekking van de grond door de opstal(len).  

Het appartementsrecht wijkt immers op eeuwigdurende wijze af van de natrekking van de 

opstallen door de grond. In het kader van het appartementsrecht wordt het eigendomsrecht ten 

aanzien van een gebouw opgesplitst in private kavels. De eigenaars van de private kavels blijven 

voor een onbeperkte termijn eigenaar van hun private kavel, zonder dat de kavels verticaal 

nagetrokken worden tot de grond.  

                                                           

673  Deze bepaling luidt “At the termination of superficies, the subsoil owner acquires by accession ownership of the 
constructions, works or plantations by paying their value to the superficiary. If, however, the constructions, works 
or plantations are equal in value to the subsoil or of greater value, the superficiary has a right to acquire ownership 
of the subsoil by paying its value to the subsoil owner, unless he prefers to remove, at his own expense, the 
constructions, works and plantations he has made and return the subsoil to its former condition”. 



 

152 

Naar Belgisch en Frans recht wordt de natrekking van de opstal niet enkel uitgesloten, maar 

eveneens omgekeerd (art. 577-3, derde lid BW). De grond wordt hierbij als gemeenschappelijk 

deel nagetrokken tot de private kavels. Voor een bespreking van deze omkering van de 

natrekking verwijzen we naar Deel II van dit proefschrift (zie infra, nr. 299). 
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AFDELING III. HORIZONTALE NATREKKING  

  

Figuur 3. Horizontale natrekking (art. 5:20 e NBW) 

§1. Het Nederlandse recht als model voor horizontale natrekking 

 HORIZONTALE NATREKKING ALS UITZONDERING OP VERTICALE NATREKKING – Naar Nederlands 147.

recht strekt het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich niet uit tot de voorwerpen in, op of 

boven zijn perceel die een bestanddeel uitmaken van andermans onroerend goed.674 

Krachtens artikel 5:20 e NBW primeert de horizontale natrekking op de verticale natrekking 

wanneer deze natrekkingsregels met elkaar in conflict komen.675 Deze bepaling werd ingevoerd 

in het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek en codificeert de voorafbestaande jurisprudentie 

van de Hoge Raad, waarin werd geoordeeld dat de superficies solo cedit-regel niet belet dat een 

eigendomsrecht ten aanzien van een onroerend goed zich uitstrekt over de perceelsgrenzen.  

In het begin van de twintigste eeuw deed de Hoge Raad uitspraak in een geschil waarbij de kelder 
van een gebouw zich uitstrekt onder het aangrenzende gebouw. De eigenaar van dit tweede gebouw 
beweerde (gedeeltelijk) eigenaar te zijn van deze kelder op grond van de verticale natrekking. Zijn 
vordering werd echter niet ingewilligd door de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat de kelder op 
grond van horizontale natrekking integraal toekwam aan de eigenaar van het gebouw waarin zich de 

toegang tot deze kelder bevond.676  

Ook een zolder die zich gedeeltelijk boven het naburige gebouw uitstrekt, wordt horizontaal 

nagetrokken tot het gebouw waarvan deze zolder een bestanddeel uitmaakte.677  

Deze horizontale natrekking leidt er eveneens toe dat de eigendom van een mergelgroeve, die zich 
onder verschillende percelen bevindt, toekomt aan de eigenaar van het perceel waarop zich de 

ingang tot deze groeve bevindt.678  

                                                           

674  HR 28 oktober 1994, NJ 1995, 96, JBN 1995, 3, 34 met noot J.M. HOEK; Hof ’s-Hertogenbosch 13 april 1992, NJ 
1993, 296; Rb. Utrecht 17 maart 2010, NJF 2011, 32, Prg. 2010, 104; Rb. 's-Gravenhage 15 april 2009, NJF 2009, 
192; Rb. Maastricht 25 maart 1999, Belastingblad 2000, 1181, NJK 2000, 48; Rb. Maastricht 13 juni 1996, NJ 
1997, 299. 

675  De horizontale natrekking schakelt de verticale natrekking evenwel enkel uit met betrekking tot het 
grensoverschrijdende deel van de constructie. Zie hiervoor H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, 
Deventer, Kluwer, 1997, 157, nr. 158. 

676  HR 11 april 1913, NJ 1913, 682. 
677  Hof Amsterdam 23 augustus 2007, LJN BB 8802; Rb. Middelburg 13 oktober 2010, LJN BO 9537. 
678  Rb. Maastricht 13 juni 1996, NJ 1997, 299. 
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De grondeigendom omvat bijgevolg niet enkel de constructies die duurzaam met de grond 

verbonden zijn, maar ook de bestanddelen van deze constructies, zelfs indien deze bestanddelen 

zich boven, op of onder een naastgelegen onroerend goed bevinden.679 De verkeersopvatting, op 

grond waarvan het goed met zijn bestanddelen als een geheel beschouwd wordt, prevaleert in 

deze gevallen boven de verticale verbinding met de grond, waardoor de eenheid van het goed de 

verticale natrekking als hoofdregel uitschakelt.680  

De horizontale natrekking kan er bijgevolg toe leiden dat men een eigendomsrecht kan laten 

gelden ten aanzien van een deel van een constructie dat zich op andermans grond bevindt. Dat 

de eigendomsgrenzen hierdoor niet langer gelijk lopen met de kadastrale grenzen, vormt hierbij 

geen beletsel. Omwille van het tweedimensionale karakter van het kadaster (zie infra, nr. 401) 

geven de kadastrale grenzen overigens naar Nederlands recht geen uitsluitsel over de vraag of 

voor de zaken in of boven de grond dezelfde eigendomsgrenzen gelden.681 

Het eigendomsrecht ten aanzien van het nagetrokken bestanddeel verleent de eigenaar van het 

nagetrokken bestanddeel naar Nederlands recht echter nog geen bevoegdheid om dit 

bestanddeel op andermans grond te hebben.682 Aan het eigendomsrecht is met andere woorden 

niet automatisch een bevoegdheid gekoppeld om het bestanddeel op, in of boven andermans 

grond te hebben. De grondeigenaar op wiens perceel het bestanddeel zich bevindt, kan hierdoor 

vorderen dat het bestanddeel weggenomen wordt.683 

Een dergelijke bevoegdheid kan ontleend worden aan een persoonlijk of zakelijk recht, zoals een 

erfdienstbaarheid.684 Een dergelijke erfdienstbaarheid kan verkregen worden door verkrijgende 

verjaring. Ook een opstalrecht verleent de opstalhouder het recht gebouwen op andermans 

grond te hebben (zie infra, nr. 186).  

Desalniettemin lijkt de toekenning van een recht van opstal om behalve de eigendom, ook de 
bevoegdheid te verkrijgen om de constructies op andermans grond te hebben, naar Nederlands recht 
‘te verregaand’. Het opstalrecht knipt immers de verticale natrekking ten voordele van de 
grondeigenaar door. Van een dergelijke verticale natrekking was ten gevolge van de horizontale 
natrekking echter geen sprake, aangezien deze door de primauteit van de horizontale natrekking 
uitgeschakeld werd.  

                                                           

679  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 108. 

680  C. BRANDENBURG, “Eigendom van gebouwen op andermans grond”, NJB 1957, 885; L.N. MARLET, “Recht van opstal 
voor ondergrondse werken”, BR 1974, 246; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 
1997, 143, nr. 140; H.D. PLOEGER, “Reactie naar aanleiding van de bijdrage van mr K.F.M. Berger “Wie is de 
eigenaar van de kerkbrug in Schipluiden?” in WPNR, 1995, 6206”, WPNR 1996, 6219, 284; REEHUIS, W.H.M. en 
HEISTERKAMP, A.H.T., VAN MAANEN, G.E. en DE JONG, G.T., Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 423, nr. 538; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk 
recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 132, nr. 173. 

681  Rb. Middelburg 13 oktober 2010, LJN BO 9537. 
682  J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 141, nr. 210; 

H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 132, nr. 127; H.D. PLOEGER, “Uit- en 
overbouwen: bouwen over de erfgrens”, De notarisklerk 2003, 80, 1423, 81. 

683  HR 28 oktober 1994, NJ 1995, 96, JBN 1995, 3, 34 met noot J.M. HOEK; H.D. PLOEGER, “Grensoverschrijdend 
bouwen en het exclusieve gebruiksrecht op de luchtkolom”, JBN 1999, nr. 32; H.D. PLOEGER, “Reactie naar 
aanleiding van de bijdrage van mr K.F.M. Berger “Wie is de eigenaar van de kerkbrug in Schipluiden?” in WPNR, 
1995, 6206”, WPNR 1996, 6219, 284. 

684  Hof 's Gravenhage 24 april 1986, NJ 1988, 244; Hof ’s-Hertogenbosch 16 januari 1962, NJ 1962, 507; Rb. 
Rotterdam 26 maart 2008, Prg. 2008, 140. 
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 TOEPASSINGSVEREISTEN – De horizontale natrekking wordt niet onbeperkt toegepast, maar 148.

vereist dat (1) het nagetrokken en natrekkende goed naar de verkeersopvatting één goed 

uitmaken dat een feitelijke en functionele eenheid vormt, waarvan de bestanddelen zich in de 

grond van verschillende eigenaars bevinden en (2) er sprake is van een kernperceel waarop of 

waarin zich een constructie bevindt waarvan de gedeelten die zich in de andere percelen 

bevinden, een bestanddeel uitmaken.685 Diegene die zich op de horizontale natrekking beroept, 

draagt de bewijslast dat de toepassingsvereisten ervan zijn vervuld.686 

Opdat er sprake kan zijn van een zaakseenheid moet een verbinding bestaan tussen de 

verschillende bestanddelen van het goed.687 Een hechte fysieke verbinding is niet vereist, maar 

een zaakseenheid kan niet bestaan zonder dat er sprake is van enige fysieke samenhang.688 Dat 

een bouwwerk louter functioneel verbonden is met een gebouw op andermans grond, volstaat 

niet om de verticale natrekking uit te schakelen.689 De feitelijke en functionele verbinding zijn 

dus cumulatief in te vullen. 

Een afgesloten ruimte binnen een kerktoren – die na verwijdering van een scheidingsmuur met de 
aangrenzende pastoriewoning enkel via deze woning bereikbaar is – werd niet horizontaal 
nagetrokken tot deze woning. De Raad oordeelde dat “[…] er geen sprake is dat de dijkwoning zonder 
de tussenvloer niet compleet zou zijn. Ook anderszins beschouwd kan de tussenvloer naar 
verkeersopvatting niet als bestanddeel van de dijkwoning gelden. Afscheiding van de tussenvloer van de 
dijkwoning kan zonder beschadiging van betekenis aan een van beide zaken plaatsvinden. Gelet op het 
bepaalde in artikel 3:4 BW kan de tussenvloer mitsdien niet als bestanddeel van de dijkwoning worden 

beschouwd”.690  

Men kan zich de vraag stellen naar de potentiële draagwijdte van de horizontale natrekking. Met 

name bij kabels en leidingen heeft deze polemiek tot een debat in de rechtsleer geleid. 

Vóór de invoering van het tweede lid aan artikel 5:20 NBW – op grond waarvan de eigendom van een 
netwerk toekomt aan de bevoegde aanlegger (zie hiervoor infra, nr. 332) – oordeelde de Nederlandse 

rechtsleer dat een leidingnet horizontaal nagetrokken kan worden tot een kernperceel.691 De 
leidingen werden hierbij door het hoofdgebouw waarmee ze zijn verbonden – en dat aan de 
exploitant toebehoort – nagetrokken. Op deze manier werd een ongewenste versnippering van de 

eigendom van dit net voorkomen.692  

Op dezelfde grond strekt het eigendomsrecht ten aanzien van een antenne-installatie zich uit tot de 
kabels en leidingen die deel uitmaken van deze installatie, al bevinden deze zich op andermans 

                                                           

685  Rb. 's-Gravenhage 15 april 2009, NJF 2009, 192 (In casu vormden de gemeentelijke riolering en een riool onder 
een privaat complex één net waardoor de eigendom van deze laatste riolering horizontaal wordt nagetrokken 
tot de gemeentelijke riolering). 

686  HR 28 oktober 1994, NJ 1995, 96, JBN 1995, 3, 34 met noot J.M. HOEK; Hof Arnhem 15 maart 2005, LJN AT0957; 
Rb. Rotterdam 28 mei 2008, LJN BD 9240. 

687  HR 28 oktober 1994, NJ 1995, 96, JBN 1995, 3, 34 met noot J.M. HOEK; HR 27 mei 1950, NJ 1951, 197; H.D. 
PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 145, nr. 145; H.D. PLOEGER, “Uit- en 
overbouwen: bouwen over de erfgrens”, De notarisklerk 2003, 80, 1423, 78; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke 
aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 54. 

688  M.M. SEINSTRA, “Eigendom van in de grond ingegraven leidingen”, WPNR 2004, 6573, 267. 
689  H.D. PLOEGER, “Eigendom van een ruimte die uitsluitend via de aangrenzende opstal toegankelijk is”, JBN 1998, 

nr. 83. 
690  HR 3 april 2001, NJ 2001, 470. In dezelfde zin: Rb. Arnhem 26 mei 1998, KG 1998, 191. 
691  H.D. PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte 

rechten, Deventer, Kluwer, 2005, 45. 
692  J.M. DE JONG, “Wijzigingen in artikel 5:6 Telecommunicatiewet”, WPNR 2004, 6561, 37. 
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grond.693 Aangezien deze leidingen wijdvertakt kunnen zijn over grote afstanden, strekt de 

horizontale natrekking zich uit over verschillende percelen.694  

Bepaalde auteurs betwijfelen of de horizontale natrekking in casu een geschikt juridisch kader biedt 
en oordelen dat het toepassingsgebied van de horizontale natrekking in deze rechtspraak te ver 

uitgebreid wordt.695 Andere auteurs zien hierin geen graten: “Als ergens het eenheidsbeginsel zowel in 
fysieke als in functionele zin van toepassing moet zijn, dan is het wel bij de economisch en 

maatschappelijk zo belangrijke kabel- en leidingnetten”.696 De omvang van de natrekking zou in een 

dergelijk geval begrensd zijn door het geografische bereik van de exploitatie van de netten.697 

Opdat de horizontale natrekking kan intreden, is niet enkel van belang dat er sprake is van een 

zaakseenheid. Om uit te maken in welke richting de horizontale natrekking intreedt, moet een 

kernperceel aangeduid kunnen worden. Bij de beantwoording van deze vraag is de 

verkeersopvatting doorslaggevend (zie supra, nr. 83).698 Criteria zoals de toegankelijkheid of de 

bruikbaarheid na de hypothetische splitsing van de eenheidszaak, kunnen hierbij in aanmerking 

genomen worden. 

Indien er geen kernperceel aangeduid kan worden, valt men volgens bepaalde auteurs terug op 

de verticale natrekking als hoofdregel.699 

De meerderheid van de Nederlandse rechtsleer oordeelt echter dat in casu een 

gemeenschappelijk eigendomsrecht toegekend wordt aan de betrokken grondeigenaars.700  

De Hoge Raad lijkt dezelfde mening te zijn toegedaan. In een recent arrest – waarin uitspraak gedaan 
werd over de eigendomssituatie van een boom die op de grens van twee percelen geplant werd, maar 
waarvan de stam zich vanaf een bepaalde hoogte enkel op één perceel bevond – riep de Raad een 

onverdeeldheid in het leven tussen beide grondeigenaars.701 Ook uit deze rechtspraak blijkt dat het 
eenheidsbeginsel ten aanzien van de boom primeert boven de verticale natrekking van de boom tot 

beide percelen.702  

Andere auteurs argumenteren dat de mandeligheid in casu een oplossing kan bieden.703 De vestiging 

van een mede-eigendomsrecht leidt in casu tot een horizontale eigendomssplitsing.704 De mede-

                                                           

693  Hof 's Gravenhage 24 april 1986, NJ 1988, 244. 
694  M.M. SEINSTRA, “Eigendom van in de grond ingegraven leidingen”, WPNR 2004, 6573, 266. 
695  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 307, nr. 297. 
696  P. DE HAAN, “Eigendom, beheer en registratie van ondergrondse infrastructuur”, NJB 2004, 566. 
697  M.M. SEINSTRA, “Eigendom van in de grond ingegraven leidingen”, WPNR 2004, 6573, 267. 
698  H.D. PLOEGER, “Reactie naar aanleiding van de bijdrage van mr K.F.M. Berger “Wie is de eigenaar van de kerkbrug 

in Schipluiden?” in WPNR, 1995, 6206”, WPNR 1996, 6219, 284. 
699  J.M. DE JONG, “Wijzigingen in artikel 5:6 Telecommunicatiewet”, WPNR 2004, 6561, 40. 
 Het Hof Amsterdam oordeelde in deze zin dat een bunker die een eenheidszaak uitmaakt en zich in de achtertuin 

van drie percelen bevindt, waarvan het zwaartepunt op geen enkel perceel ligt, niet horizontaal wordt 
nagetrokken tot één van deze percelen. Het eigendomsrecht ten aanzien van de bunker werd dan ook verticaal 
gesplitst ter hoogte van de erfgrenzen. Hof Amsterdam 23 augustus 2011, RN 2011, 115. 

700  S.E. BARTELS, “De grensoverschrijdende treurwilg”, ArsAequi 2011, 639, noot onder HR 20 mei 2011; K.F.M. 
BERGER, “Wie is eigenaar van de kerkbrug in Schipluiden?”, WPNR 1995, 6206, 884; H.D. PLOEGER, Horizontale 
splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 249, nr. 246. 

701  HR 20 mei 2011, NJ 2011, 241, met noot G.E. VAN MAANEN. 
702  G.E. VAN MAANEN, “De boom van Bartels”, NTBR 2012, 2, afl. 1, 4, noot onder HR 20 mei 2011. 
703  K.F.M. BERGER, “Wie is eigenaar van de kerkbrug in Schipluiden?”, WPNR 1995, 6206, 884. 

Van mandeligheid van rechtswege is in casu evenwel geen sprake. Partijen zullen dus zelf deze mandeligheid in 
het leven moeten roepen. H.D. PLOEGER, “Reactie naar aanleiding van de bijdrage van mr K.F.M. Berger “Wie is de 
eigenaar van de kerkbrug in Schipluiden?” in WPNR, 1995, 6206”, WPNR 1996, 6219, 284. 

704  S.E. BARTELS, “De grensoverschrijdende treurwilg”, ArsAequi 2011, 638, noot onder HR 20 mei 2011. 
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eigenaars van de opstal, zijn immers geen mede-eigenaar van de grond waarop deze opstal rust. Deze 
grond is nog steeds het voorwerp van een exclusief eigendomsrecht.  

 HORIZONTALE NATREKKING ALS FUNDAMENT VOOR FOOTPRINT OWNERSHIP – Op grond van de 149.

horizontale natrekking (zie supra, nr. 147) werd naar Nederlands recht de footprint-theorie 

uitgewerkt.  

Op grond van deze theorie vindt de horizontale natrekking plaats ten voordele van de 

knooppunten van boven- of ondergrondse constructies. De eigenaar van de knooppunten (ook 

wel verwijzingspercelen, kernpercelen of moedererven genoemd) is op grond van de 

horizontale natrekking eveneens eigenaar van het gehele ondergrondse netwerk of van de 

gehele bovengrondse constructie. De knooppunten worden hierbij als kernobjecten samen als 

natrekkend goed beschouwd.705 

Bij foot print ownerschip, creëert men voor de funderingspalen afzonderlijke miniatuurpercelen, 

waarna de eigendom van boven- of onderliggende percelen de eigendom van de 

miniatuurpercelen volgt.706 Deze miniatuurpercelen dragen dus de facto en de iure de 

bovenliggende constructie. Men spreekt eveneens van de ‘paddenstoelentheorie’. Het feit dat 

enkel de band met deze miniatuurpercelen behouden blijft (zie infra, Figuur 4, donkergrijs), 

maakt dat de band met het overige deel van de grond of constructie (lichtgrijs) doorgeknipt 

wordt. Aangezien een andere persoon hierop eigendomsrechten kan laten gelden, wordt een 

gedeeltelijke horizontale eigendomssplitsing gecreëerd. 

  

Figuur 4. Foot print ownership. Dwarsdoorsnede en bovenaanzicht van eigendomssituatie van eerste en 
tweede verdieping 

                                                           

705   G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 884, nr. 2517; V. 
SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 114e 
werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 7, nr. 11; V. SAGAERT, “Verticale 
eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), 
Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 7, nr. 9; 
A.A.VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 540; A.A. VAN VELTEN, 
“Privaatrechtelijke aspecten van multifunctioneel grondgebruik in Nederland”, in M.A.M.C. VAN DEN BERG, Mr. Dr. 
M.A.B. CHAO-DUIVIS en Mr. H. LANGENDOEN (red.), Hoofdstukken Bouwrecht. Aangenomen werk Liber Amicorum 
Prof. mr. M.A. van Wijngaarden, W.E.J. Tjeenk Willink, 2003, 381. 

706  A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 62. 
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Figuur 5. Kadastrale aanduiding van miniatuurpercelen707 

 ABSOLUUT KARAKTER VAN HORIZONTALE NATREKKING – Zoals gezegd primeert de horizontale 150.

natrekking naar Nederlands recht op de verticale natrekking. De horizontale natrekking is niet 

de enige manier om af te wijken van de verticale natrekking. In Deel II van dit proefschrift (zie 

infra, nr. 158) gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden om een horizontale 

eigendomssplitsing teweeg te brengen en op die manier de verticale natrekking van de opstallen 

door de grond uit te schakelen. 

Met betrekking tot de horizontale natrekking, voorziet de wetgever echter niet in 

uitzonderingen. De ‘doorknipbepalingen’ die de wetgever expliciet erkent met betrekking tot de 

verticale natrekking kunnen niet naar analogie toegepast worden ten aanzien van de horizontale 

natrekking. Een opstalrecht (zie infra, nr. 186) kan bijvoorbeeld de verticale natrekking 

uitschakelen, maar kan geen afbreuk doen aan het intreden van de horizontale natrekking.708  

De reden hiervoor ligt voor de hand: het is niet mogelijk om een afzonderlijk eigendomsrecht te 

verkrijgen op een onderdeel van een gebouw dat bestanddeel is van een gebouw van een 

ander.709 Nog anders gezegd: het eenheidsbeginsel waaruit de horizontale natrekking 

voortvloeit, is niet vatbaar voor conventionele modulering. Uit het voorgaande volgt dat de 

horizontale natrekking in het Nederlandse recht een absoluut karakter heeft. 

§2. Sporen van horizontale natrekking in het Belgische, Franse en Zuid-Afrikaanse 
recht? 

 GEEN HORIZONTALE NATREKKING IN HET HUIDIGE BELGISCHE, FRANSE EN ZUID-AFRIKAANSE 151.

RECHTSKADER – In tegenstelling tot het Nederlandse recht, wordt horizontale natrekking niet als 

zodanig wettelijk erkend.710 

                                                           

707  J.E. STOTER, W. LOUWMAN, H.D. PLOEGER, en P.J.M. VAN OOSTEROM, “3D-kadaster in Nederland”, Geo-Info 2011, 8, 7. 
708  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 8. Opstalrecht, A. Kernoverzicht, 17. Horizontale 

natrekking, C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 
709  HR 28 oktober 1994, NJ 1995, 96, JBN 1995, 3, 34, met noot J.M. HOEK. 
710  Het argument dat het eigendomsrecht ten aanzien van een perceel zich uitstrekt tot een naburig perceel, kan 

naar Zuid-Afrikaans recht dan ook niet worden bijgetreden. P.J. BADENHORST en J.M. PIENAAR, “Accession of lots: 
accessio per artes magicas?”, noot onder Pocovk v. De Oliviera, 2007, 2, SA, 90, (W), Obiter 2007, 380. 
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Het eigendomsrecht op een grot die zich onder meerdere percelen uitstrekt, komt niet enkel toe aan 
de grondeigenaar op wiens perceel de toegang tot de grot zich bevindt. Het eigendomsrecht wordt 
daarentegen opgesplitst, waardoor iedere grondeigenaar eigenaar is van het gedeelte van de grot dat 

zich onder zijn perceel bevindt.711  

Wanneer een eigenaar van twee naast elkaar liggende huizen een kelder bouwt onder beide huizen, 
waarvan de toegang zich in één huis bevindt, strekt het eigendomsrecht van de persoon aan wie het 
andere huis verkocht wordt zich – op grond van de verticale natrekking – eveneens uit tot het 
gedeelte van de kelder dat zich onder zijn woning bevindt. Dat deze kelder enkel betreden kan 

worden via het naastgelegen huis, doet hieraan geen afbreuk.712  

Ook kamers binnen een huis die enkel via een naburig gebouw betreden kunnen worden, worden 
verticaal nagetrokken tot het eigendomsrecht van de grondeigenaar op wiens perceel deze kamers 

zich bevinden.713 

 … OF TOCH? – Toch is een toepassing van de horizontale natrekking ook in de andere 152.

onderzochte rechtsstelsels niet uit te sluiten. Zoals gezegd, vormt de horizontale natrekking 

eigenlijk een toepassing van het zakenrechtelijke eenheidsbeginsel, dat ook naar Belgische en 

Frans recht gelding heeft (zie supra, nr. 137).714 Dat kan indirect leiden tot het intreden van 

horizontale natrekking, zoals het Belgische Hof van Casssatie in een negentiende-eeuws arrest 

heeft aangegeven. Het Hof oordeelde dat: “[…] Mais bien toute une canalisation formant un 

ensemble complet, dont tous les éléments, reliés entre eux d’une façon stable et permanente, 

rattachés en outre et incorporés aux divers bâtiments formant l’usine de la compagnie, constituent 

une dépendance de ces bâtiments, indispensable pour leur service et leur exploitation, et forment 

avec l’usine un tout indivisible […]”.715 Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Belgische 

rechtspraak concreet toepassing maakt van de horizontale natrekking. 

Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde dat een kelder onlosmakelijk deel 
uitmaakt van het naburige huis. Door deze hechte verbinding kon de verticale natrekking volgens de 

rechtbank dan ook niet toegepast worden.716  

In 1882 kwam het vredegerecht van Eeklo tot een gelijkaardig besluit: “La cave est une dépendance 
non de la maison sous laquelle elle est creusée, mais de celle des demandeurs à l’usage desquels elle 

sert de cave à vins”.717 

Ook de Franse Cour de cassation paste reeds de horizontale natrekking toe.  

Zo werd een gebouw dat op twee percelen opgericht werd door echtgenoten gehuwd onder het 
stelsel van scheiding der goederen – waarvan elk perceel aan één van hen toebehoord – nagetrokken 
tot het eigendomsrecht van de grondeigenaar op wiens perceel het grootste deel van het gebouw 

opgericht werd.718  

                                                           

711  Luik 13 juni 1864, Pas. 1865, II, 10; J.P. GENON, “La propriété spéléologique”, JT 1959, 558. 
712  Rb. Luik 9 januari 1884, Cl. et B. 1884, 538.  
713  Cass. fr. 17 december 2002, nr. 01-11.172. 
714  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 746, nr. 973. 
715  Cass. 8 mei 1886, Pas. 1886, I, 193. 
716  Rb. Dendermonde 25 februari 1875, Pas. 1875, 151. 
717  Vred. Eeklo 28 juni 1882, Cl. et B. 1884, 349. 
718  “[…] les règles de l'accession édictées par l'article 552 du même Code devaient jouer en faveur de l'époux 

propriétaire du terrain sur lequel avait été élevée la plus grande partie des constructions, […]” Cass. fr. 17 
december 2002, Bull. civ. I, nr. 308.  
Deze uitspraak is echter betwist, in beginsel zijn de regels met betrekking tot overbouw van toepassing op 
soortgelijke situaties. In plaats van te worden onteigenend ten voordele van een privaat nut, zou de 
grondeigenaar zijn eigendomsrecht ten aanzien van de ingenomen ruimte kunnen revindiceren door de afbraak 



 

160 

Het Hof oordeelde eveneens dat een afvoerpijp een onmisbaar bestanddeel uitmaakt van een 
aquaduct. Hierdoor wordt de afvoerpijp niet verticaal nagetrokken tot de grond op grond van artikel 

552 C.c., maar wordt deze nagetrokken tot het aquaduct op grond van artikel 546 C.c.719  

Met betrekking tot een overbouw die rust op een naburig gebouw, die alleen via de 
grensoverschrijdende constructie bereikbaar was, oordeelde het Hof in gelijkaardige zin dat deze 
overbouw deel uitmaakt van het grensoverschrijdende gebouw en dus niet op grond van artikel 552 

C.c. toekwam aan de eigenaar van het onroerend goed waar deze overbouw op rustte.720  

In een gelijkaardige zaak oordeelde de Franse Cour de cassation dat een dakterras boven een garage 

(A), deel uitmaakte van het naastliggende gebouw (B).721 In een commentaar onder dit arrest werd 
verdedigd dat in casu de eenheid van het onroerende goed primeerde boven de verticale natrekking. 
Het terras was in casu enkel via het naastliggende gebouw (B) toegankelijk en maakte er volgens de 

auteur dan ook één geheel mee uit.722 

Desalniettemin mag aan dit arrest geen te grote draagwijdte toegekend worden met betrekking tot 
de vraag of het hoogste Franse rechtscollege de horizontale natrekking laat primeren over de 
verticale natrekking. In casu ontleende de eigenaars van het gebouw (B) hun eigendomsrecht ten 
aanzien van het terras niet aan de horizontale natrekking, maar aan het intreden van de verkrijgende 
verjaring. Pas na het intreden van deze verkrijgende verjaring verkreeg de eigenaar van het gebouw 
(B) een eigendomsrecht ten aanzien van dit terras. Deze situatie verschilt wezenlijk van diegene 
waarin het eigendomsrecht van de eigenaar van het gebouw (B), zich op grond van de horizontale 
natrekking tot het terras zou uitbreiden (zie supra, nr. 36). 

Hierboven bleek dat in het Zuid-Afrikaans recht het eigendomsrecht ten aanzien van een 

overbouw soms aan de eigenaar van de perceelsoverschrijdende constructie overgedragen 

wordt, al heeft deze overbouw een aanzienlijke omvang (zie supra, nr. 137). De bouwer verkrijgt 

hierdoor niet noodzakelijk een eigendomsrecht ten aanzien van de grond waarop de 

perceelsoverschrijdende constructie rust. De overbouw wordt hierdoor nagetrokken tot de door 

het eigendomsrecht van de bouwer, waardoor er eveneens sprake is van horizontale 

natrekking.723 

                                                                                                                                                                                     

van de overbouw te vorderen. V. BREMOND, “A qui appartient l'immeuble construit à cheval sur deux terrains 
personnels aux époux?”, D. 2003, 1870. 

719  Cass. fr. 8 november 1911, D.P. 1912.1.484. 
720  Cass. fr. 30 november 1853, D. 1854, I, 17. 
721  Cass. fr. 7 oktober 1998, Bull. civ. 1998, III, nr. 200, RTD Civ 1999, 142, noot F. ZENATI, RDI 1998, 605, noot J.-P. 

BERGEL. 
722  “la terrasse ne formait pas un bien avec la remise sur laquelle elle reposait, mais avec le bâtiment qui s'ouvrait sur 

elle. N'en déplaise à Newton, les immeubles par nature ne sont pas nécessairement verticaux” F. ZENATI, “Etendue 
de la propriété foncière”, RTD Civ. 1999, 142, noot onder Cass. fr. 7 oktober 1998. 

723  A.J. VAN DER WALT, “Replacing property rules with liability rules: encroachment by building”, SALJ 2008, 604. 
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HOOFDSTUK IV. TUSSENTIJDS BESLUIT OMTRENT DE ACTUELE WAARDE VAN DE 
TRADITIONELE INVULLING VAN DE ONROERENDE NATREKKINGSREGELS 

 FUNCTIONELE ANALYSE VAN ONROERENDE NATREKKING – Op grond van de onroerende 153.

natrekkingsregels, blijft het grondeigendomsrecht niet beperkt tot het perceel, maar strekt het 

zich uit tot hetgeen zich op en onder dit perceel bevindt (art. 552 BW). Deze constructies 

worden overigens vermoed door de grondeigenaar en op zijn kosten te zijn opgericht, waardoor 

de wetgever er eveneens van uit gaat dat deze aan de grondeigenaar toebehoren (art. 553 BW) 

(zie supra, nr. 55). De natrekkingsregels vervolledigen hierdoor het eigendomsrecht van de 

grondeigenaar: aangezien hij bevoegd is de ruimte boven en onder zijn perceel te exploiteren, 

verkrijgt hij een eigendomsrecht ten aanzien van het resultaat van deze exploitatie. De 

natrekkingsregels vervolledigen met andere woorden de bevoegdheid tot bouwen, die op haar 

beurt een gevolg is van de verticale uitgestrektheid van het eigendomsrecht (zie supra, nr. 25). 

In dit deel onderzochten we de onroerende natrekkingsregels eveneens op functionele wijze. 

Hieruit bleek dat dat de onroerende natrekking ten voordele van de grondeigenaar een 

oorspronkelijke wijze van eigendomsuitbreiding (zie supra, nr. 36) uitmaakt, waardoor het 

eigendomsrecht van het natrekkende goed zich uitstrekt tot het eigendomsrecht ten aanzien van 

het nagetrokken goed. Indien dit laatste goed aan iemand toebehoorde, verliest deze 

oorspronkelijke eigenaar zijn eigendomsrecht (zie supra, nr. 37) ten voordele van de eigenaar 

van het natrekkende goed. 

De functionele analyse van de natrekkingsregels toonde eveneens aan dat de goederenrechtelijke 

dimensie van de onroerende natrekking onderscheiden moet worden van de 

verbintenisrechtelijke dimensie. Terwijl de eerste dimensie erop gericht is eigendomsrechten toe 

te bedelen wanneer de onroerende natrekking intreedt (zie supra, nr. 38), voorziet de tweede 

dimensie in vergoedingsregels wanneer de eigendomsuitbreiding in hoofde van de eigenaar van 

het natrekkende goed, gepaard ging met een eigendomsverlies in hoofde van de oorspronkelijke 

eigenaar van het nagetrokken goed (zie supra, nr. 41). 

 DE TRADITIONELE INVULLING VAN DE GOEDERENRECHTELIJKE DIMENSIE VAN DE ONROERENDE 154.

NATREKKINGSREGELS – De goederenrechtelijke dimensie van de onroerende natrekkingsregels 

wordt in het huidige recht nog in belangrijke mate ingevuld aan de hand van het 

Romeinsrechtelijke superficies solo cedit-beginsel. Het beginsel dat het grondeigendomsrecht 

zich uitstrekt tot hetgeen zich boven en onder deze grond bevindt, dicteert eveneens de verticale 

uitgestrektheid van het grondeigendomsrecht. Terwijl het grondeigendomsrecht aanvankelijk 

verticaal onbegrensd was, wordt de verticale uitgestrektheid ervan vandaag op relatieve wijze 

ingevuld (zie supra, nr. 67). 

Opdat de natrekking kan intreden moet aan een bepaalde toepassingsvereisten zijn voldaan, die 

verschillen naargelang de goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke dimenise. Zo is een 

verband tussen het natrekkende en nagetrokken goed vereist, al moet benadrukt worden dat de 

natrekking zich niet noodzakelijk op dit niveau voordoet: indien een opstal opgericht wordt op 

een perceel, treedt de onroerende natrekking in op het niveau van het grondeigendomsrecht, dat 
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zich uitstrekt tot het eigendomsrecht ten aanzien van de nagetrokken constructie.724 Het 

grondeigendomsrecht slorpt het eigendomsrecht ten aanzien van de constructie als het ware op.  

Met betrekking tot dit verband tussen twee goederen werd benadrukt dat het 

incorporatiecriterium voor onroerende natrekking niet gelijkgesteld kan worden aan het 

incorporatiecriterium voor onroerendmaking (zie supra, nr. 97). Beide criteria hebben gemeen 

dat ze een verband tussen twee goederen vereisen, maar vervullen een verschillende functie: 

terwijl het eerste criterium betrekking heeft op de eigendomstoebedeling van een goed, bepaalt 

het tweede criterium het roerende of onroerende karakter ervan. Er is met andere woorden 

sprake van een pluriform incorporatiecriterium. Omwille van de jurisprudentiële uitbreiding 

(zie supra, nr. 84) van het incorporatiecriterium voor onroerendmaking (zie supra, nr. 79), kan 

het incorporatiecriterium voor onroerendmaking niet langer toegepast worden als 

incorporatiecriterium voor onroerende natrekking. De discrepantie tussen onroerendmaking en 

onroerende natrekking neemt hierdoor toe. Een onroerend goed wordt enerzijds niet langer 

automatisch nagetrokken tot de grond, een roerend goed kan anderzijds het voorwerp uitmaken 

van onroerende natrekking. 

Behalve dit verband, vereist de natrekking eveneens een hiërarchie tussen deze twee goederen: 

deze hiërarchie schrijft immers de richting voor waarin de onroerende natrekking intreedt (zie 

supra, nr. 100). Bij gebreke aan hiërarchie past men de regels inzake zaakvermenging, en niet 

deze inzake natrekking, toe. 

De onroerende natrekking treedt overigens onmiddellijk in (zie supra, nr. 106), zonder dat 

hiervoor een wilsuiting is vereist van de eigenaar(s) van het natrekkende (en nagetrokken) goed 

(zie supra, nr. 105). Als oorspronkelijke wijze van eigendomsuitbreiding treedt de natrekking in 

van zodra aan de toepassingsvereisten is voldaan. Wanneer de natrekking intreedt, is dit 

overigens op definitieve wijze (zie supra, nr. 107). Indien in een later stadium niet langer is 

voldaan aan de toepassingsvereisten voor onroerende natrekking, doet dit met andere woorden 

geen afbreuk aan de eigendomsuitbreiding die intrad ten voordele van de eigenaar van het 

natrekkende goed. 

 DE TRADITIONELE INVULLING VAN DE VERBINTENISRECHTELIJKE DIMENSIE VAN DE ONROERENDE 155.

NATREKKINGSREGELS – Zoals gezegd bevatten de natrekkingsregels eveneens verbintenisrechtelijke 

vergoedingsregels om eigendomsconflicten ten gevolge van het intreden van de 

goederenrechtelijke natrekkingsregels te beslechten (artt. 554 en 555 BW). 

In tegenstelling tot de goederenrechtelijke natrekkingsregels, zijn deze vergoedingsregels echter 

onderworpen aan enkele specifieke toepassingsvereisten rationae materiae en ratione personae. 

Zo zijn deze bepalingen enkel van toepassing op identificeerbare goederen (zie supra, nr. 111). 

De goederen moesten overigens aan verschillende personen toebehoren voordat de onroerende 

natrekking intrad (zie supra, nr. 113). De grondeigenaar en de persoon die de goederen (in eigen 

naam en voor eigen rekening, zie supra, nr. 116) in diens grond incorporeerde, mogen overigens 

                                                           

724  J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière - contribution à la définition de la nature juridique du droit de 
superficie”, RTD Civ 1994, 755. 
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niet door een wet of overeenkomst met elkaar zijn verbonden (zie supra, nr. 114). Al moet deze 

laatste vereiste naar Frans recht en op grond van recente Belgische rechtspraak worden 

genuanceerd: een rechtsverhouding tussen de grondeigenaar en de derde zou de toepassing van 

de vergoedingsregels niet uitsluiten, wanneer deze rechtsverhouding geen regeling voorschrijft 

omtrent het lot van de constructies die opgericht werden. 

De vergoedingsregeling waarin de verbintenisrechtelijke vergoedingsregels voorzien, 

verschillen al naargelang de grondeigenaar met materiaal van een derde op eigen grond bouwde 

(zie supra, nr. 122) of een derde met eigen materiaal bouwde op andermans grond (zie supra, nr. 

125). Hierboven bespraken we eveneens eigendomsconflicten waar de wetgever geen specifieke 

vergoedingsregeling voorschreef. Zo kan een derde eveneens met andermans materiaal bouwen 

op andermans grond (zie supra, nr. 131) of kan een constructie de perceelsgrenzen 

overschrijden (zie supra, nr. 136). 

 ALTERNATIEVE INVULLINGEN VAN DE NATREKKINGSREGELS – Behalve deze verticale natrekking 156.

van de opstallen door de grond, kan er in bepaalde gevallen eveneens sprake zijn van een 

verticale natrekking van de grond door de opstallen (zie supra, nr. 145). Het appartementsrecht 

(dat hieronder aan bod komt, zie infra, nr. 295) maakt hiervan een belangrijk voorbeeld uit.  

Ook een horizontale natrekking van de bestanddelen door de constructie waartoe ze behoren, 

vormt een potentiële uitzondering op de regels inzake verticale natrekking. Indien de 

horizontale natrekking intreedt, primeert deze naar Nederlands recht boven de verticale 

natrekking van de opstallen door de grond, waardoor de eenheid van de opstal beschermd 

wordt tegen een verticale eigendomssplitsing binnen deze opstal (zie supra, nr. 147). 

 ACTUELE WAARDE VAN DE NATREKKING VAN DE OPSTALLEN DOOR DE GROND – Het voorgaande 157.

doet een eerste sub onderzoeksvraag rijzen, namelijk:  

“Wat is de actuele draagwijdte van de traditionele invulling van de onroerende natrekkingsregels?” 

De bespreking van de traditionele natrekkingsregels toont aan dat de grond een centrale plaats 

inneemt in de verhouding tussen de opstallen en de grond. Bij de codificatie was de wetgever 

echter niet bekend met de huidige mogelijkheden om de ruimte boven en onder een 

grondperceel te exploiteren.  

De vaststelling dat de grondeigendom vandaag een centrale plaats inneemt bij de exploitatie van 

de grond, leeft op het eerste gezicht op gespannen voet met het toenemende belang van het 

beschikbare bouwvolume. De traditionele opvatting met betrekking tot de onroerende 

natrekking kan vandaag de dag dan ook moeilijker verdedigd worden. De onverkorte toepassing 

van het superficies solo cedit-beginsel, wordt ten gevolge van het toenemende meervoudig 

grondgebruik (zie supra, nr. 1) onhoudbaar.725 Niet zozeer het grondoppervlak, maar wel de 

ruimte boven en onder deze grond is van belang.  

                                                           

725  P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 87, nr. 50 (“la règle superficies 
solo cedit pose, dans son application, de sérieux problèmes d’orde économique”);  V.G. MARTIN, Aspects juridiques de 
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Om het gebruik van deze ruimte te optimaliseren, wordt in de praktijk vaak beroep gedaan op 

juridische instrumenten die het mogelijk maken om het eigendomsrecht ten aanzien van de 

ruimte horizontaal te splitsen. In het volgende deel van dit proefschrift komen deze 

splitsingsmogelijkheden aan bod (zie infra, nr. 158). Het meervoudige grondgebruik dat hiervan 

het gevolg is, maakt dat de grondexploitatie en de grondeigendom niet langer 

noodzakelijkerwijze parallel lopen, waardoor de draagkracht van de traditionele invulling van de 

natrekkingsregels verkleint. 

  

                                                                                                                                                                                     

l’urbanisme vertical, mémoire pour les D.E.S. de droit public, Rennes, 1973, 111 (“l’adage ‘superficies solo cedit’ 
une négation de la réalité”). 
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 PLAN VAN BEHANDELING – Hierboven is gebleken dat de ordeningsregels, op grond 158.

waarvan de natrekking intreedt ten gunste van de grondeigenaar, een aanvullend karakter 

hebben en dat afwijkingen op dit uitgangspunt mogelijk zijn (zie supra, nr. 32). Boven- en 

ondergrondse constructies kunnen hierdoor juridisch gescheiden worden van de grond, zonder 

dat hiervoor een materiële scheiding is vereist.726  

In wat volgt, worden de bestaande juridische instrumenten geanalyseerd op grond waarvan 

eigendomsrechten horizontaal gestapeld kunnen worden. Hieruit zal blijken dat er twee 

algemene uitzonderingen bestaan op de natrekkingsregels, namelijk (1) de vestiging van een 

(zelfstandig of accessoir) opstalrecht (zie infra, nr. 184) en (2) de creatie van een 

appartementsmede-eigendom (zie infra, nr. 295). Daarnaast bestaan nog een aantal bijzondere 

splitsingswijzen die hun grondslag vinden in de wet (zie infra, nr. 325). Het publiek recht speelt 

ten slotte eveneens een rol in de uitsluiting van de natrekkingsregels. Zowel de verticaal 

beperkte onteigeningen (zie infra, nr. 342) als de aanwezigheid van het openbaar domein in de 

stapeling van eigendomsrechten (zie infra, nr. 335) doorkruisen de gemeenrechtelijke 

natrekkingsregels en komen aan bod in dit deel. 

 DUAAL STELSEL VAN HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN VERSUS MONISTISCH STELSEL VAN 159.

VERZAKING AAN DE NATREKKING – Zoals gezegd bestaan in het Belgische recht in hoofdlijn twee 

manieren om de natrekkingsregel uit te sluiten, namelijk het opstalrecht en het 

appartementsrecht. Desalniettemin wordt het Belgisch recht gekenmerkt door een monistische 

opvatting ten aanzien van de verzaking aan de natrekking (zie infra, nr. 215). Op grond van deze 

monistische visie van het Belgische Hof van Cassatie leidt een verzaking aan de natrekking 

steeds tot de vestiging van een opstalrecht. Het duaal stelsel van horizontale 

eigendomssplitsingen gaat naar Belgisch recht bijgevolg gepaard met een monistisch stelsel met 

betrekking tot de verzaking aan natrekking. Buiten het toepassingsdomein van de 

appartementswet bestaat met andere woorden slechts één alternatief voor een horizontale 

eigendomssplitsing en dat is het opstalrecht. 

 DE TELOORGANG VAN HET NUMERUS CLAUSUS-BEGINSEL NAAR FRANS RECHT – Recente 160.

ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat deze situatie naar Frans recht anders is. Hoewel naar 

Frans recht eveneens beroep gedaan wordt op het appartementsrecht en het droit de superficie 

om eigendomsrechten te splitsen, aanvaardde de Franse rechtspraak reeds sinds geruime tijd 

dat eigendomsrechten autonoom gestapeld kunnen worden, waardoor volume-eigendom 

algemeen erkend is naar Frans recht (zie hiervoor uitgebreid infra, nr. Deel I:Hoofdstuk I).  

Daarenboven lijkt de Franse Cour de cassation in recente rechtspraak af te wijken van het 

numerus clausus-beginsel, op grond waarvan vermogensrechten slechts zakelijke werking 

kunnen hebben voor zover dit door de wet erkend wordt.727 Enkele recente arresten van de 

                                                           

726  J.-L. BERGEL, “Divisibilité du tréfonds et du droit de superficie”, RDI 1998, 65, noot onder Cass. fr. 20 november 
1996; J. HANSENNE, “Examen de jurisprudence 1970 à 1975, Les Biens”, RCJB 1977, 98, nr. 11; M. PROUDHON, Traité 
du domaine de la propriété ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé, 
Brussel, Wahlen, 1841, 263, nr. 696. 

727  V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere 
overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 15, nr. 24. 
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Franse Cour de cassation laten er geen twijfel meer over bestaan: de wilsautonomie van partijen 

in het creëren van zakelijke rechten primeert boven dit numerus clausus-beginsel. In 

tegenstelling tot het Belgische en Nederlandse dualisme met betrekking tot de stapeling van 

eigendomsrechten, wordt het Franse recht op dit vlak gekenmerkt door een open spoor. 

Het is geweten dat ook nog in de eerste helft van de negentiende eeuw de wilsautonomie in het 

goederenrecht – zoals gehuldigd in het Ancien Régime – bleef doorklinken. Zo oordeelde de 

Franse Cour de cassation in het bekende arrest Caquelard dat de artikelen 544, 546 en 552 C.c. 

“ne sont pas prohibitifs; que ni ces articles, nu aucune loi, n’excluent les diverses modifications et 

décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible […]”.728  

Ook de jurisprudentiële erkenning van het (niet wettelijk erkende, zie infra, nr. 186) opstalrecht 

past binnen deze nuancering van het numerus clausus-beginsel. Het hoogste Franse rechtscollege 

erkende immers reeds in 1866 dat in het kader van een opstalrecht een eigendomsrecht op een 

eigendomslaag toegekend kan worden aan iemand anders dan de grondeigenaar.729  

Het exclusief recht ten aanzien van een gemeenschappelijk deel in het kader van een 

appartementsrecht werd ook erkend als zakelijk recht, al kan dit recht niet gecatalogiseerd 

worden als één van de erkende zakelijke rechten binnen de numerus clausus.730 Recenter was dit 

ook het geval voor een (eeuwigdurend) ‘kaprecht van bomen’. 731  

Het numerus clausus-beginsel brokkelde op grond van deze rechtspraak steeds verder af, maar 

na een recent arrest van het Hof kan nu zonder twijfel gesteld worden dat het dogma van het  

numerus clausus-beginsel naar Frans recht niet langer van tel is.732 In dit arrest oordeelde het 

Hof immers “que les parties étaient convenues de conférer à La Maison de Poésie, pendant toute la 

durée de son existence, la jouissance ou l'occupation des locaux où elle était installée ou de locaux 

de remplacement, la cour d'appel, qui a méconnu leur volonté de constituer un droit réel au profit 

de la fondation, a violé les textes susvisés”.733   

Het arrest was rechtstreeks van belang voor horizontale eigendomssplitsingen. In casu verkocht de 
vereniging Maison de Poésie in 1932 een gebouw, onder voorbehoud van het recht om gebruik te 
blijven maken van de delen van het gebouw waarvan de vereniging ten tijde van de verkoop gebruik 
maakte. De koper verkreeg het recht om dit gebruiksrecht te beëindigen, op voorwaarde dat deze 
gelijkwaardige lokalen ter beschikking zou stellen aan de vereniging. In 2007 vordert de eigenaar van 
het gebouw de uitzetting van de vereniging op grond van het feit dat het gebruiksrecht een recht van 
gebruik en bewoning uitmaakt, dat op dezelfde wijze teloorgaat als een vruchtgebruik waardoor dit 
recht na het verstrijken van dertig jaar eindigde. Het arrest van het hof van beroep waarin deze eis 
werd toegestaan, werd door de Cour de cassation gecasseerd. Door het gebruiksrecht sui generis te 
herkwalificeren naar een recht van gebruik en bewoning, miskende het hof van beroep de 
wilsautonomie van partijen om een zakelijk recht toe te kennen ten voordele van de vereniging en 

                                                           

728  Cass. fr. 13 februari 1834, S. 1834, I, 205; J.-L. BERGEL, “Du numerus clausus des droits réels?”, RDI 2010, 409. 
729  Cass. fr. 5 november 1866, D.P. 1867, I, 32, S. 1866, I, 441 
730  “si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait pas la qualité 

de copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d'un droit réel et perpétuel” Cass. fr. 2 december 2009, Bull. 
Civ. 2009, III, 266. 

731  Cass. fr. 23 mei 2012, D. 2012, 1934, D. 2012, 2128, RTD civ. 2012, 553. 
732  J.-L. BERGEL, “Un propriétaire peut consentir un droit réel de jouissance spéciale de son bien pour plus de trente 

ans”, RDI 2013, 80, noot onder Cass. fr. 31 oktober 2012. 
733  Cass. fr. 31 oktober 2012, nr. 11-16.304, JCP. G. 2012, 2352-2356, met noot F.X. TESTU, D. 2012, 39, 2596, obs. A. 

TADROS, RDI 2013, 80, NOOT J.-L. BERGEL. 
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voor zolang deze vereniging bestaat. Het arrest van het hof van beroep miskent hierdoor de artikelen 
544 en 1134 C.c. 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat artikel 543 C.c. niet langer restrictief 

geïnterpreteerd wordt, maar slechts een exemplatieve opsomming van zakelijke rechten bevat, 

waardoor het numerus clausus-beginsel niet langer deel uitmaakt van het Franse recht.  

Het Avant projet du réforme du Code Civil, bepaalde aanvankelijk dat de bepalingen met 

betrekking tot het goederenrecht van openbare orde zijn, maar deze bepaling werd naderhand 

geschrapt.734 Het Projet wordt hierdoor in overeenstemming gebracht met de recente 

rechtspraak van de Cour de Cassation. Partijen zijn vrij om zelf zakelijke rechten in het leven te 

roepen, voor zover ze hierbij niet ingaan tegen de openbare orde.  

Deze evolutie werd positief onthaald in de rechtsleer. Door de wil van partijen om een zakelijk 

recht te vestigen te laten primeren boven het numerus clausus-beginsel, kan de juridische 

uitbouw van meervoudig grondgebruik geoptimaliseerd worden.735 Deze evolutie past 

daarenboven in een gewijzigd eigendomsconcept waarin het accent steeds meer op het 

gebruiksrecht komt te liggen.736 Hieronder gaan we verder in op deze evoluties (zie infra, nr. 

355). 

                                                           

734  L. D'AVOUT, en  B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd'hui”, D. 2013, 53, nr. 9. 
 Artikel 516 van het Voorontwerp, waarin oorspronkelijk het openbare orde karakter van de bepalingen werd 

benadrukt, werd immers geschrapt.  
735  F.X. TESTU, “La autonomie de la volonté, source de droits réels principaux”, JCP. G. 2012, 2352-2356, noot onder 

Cass. fr. 31 oktober 2012. 
736   “[…] d'une forme d'actualisation ou de renouvellement du concept de propriété qui met l'accent sur l'usage, le lien 

direct à la chose source de richesses”, L. D'AVOUT, en  B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels 
aujourd'hui”, D. 2013, 53, nr. 25.  
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HOOFDSTUK I. HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN IN HISTORISCH 
PERSPECTIEF  

 EVOLUTIEF EIGENDOMSCONCEPT – Vooraleer aan te vangen met een historisch overzicht van 161.

horizontale eigendomssplitsingen, dient het kader van het eigendomsrecht verduidelijkt te 

worden: vaak wordt voorgehouden dat ons huidige recht het eenvormig eigendomsbegrip 

ontleent aan het Romeinse recht. Dit is te nuanceren: het eigendomsconcept is uit het Romeinse 

recht gegroeid, maar was onbekend in de Romeinse Oudheid.737 Dit neemt echter niet weg dat er 

wel degelijk aanknopingspunten van ons eigendomsconcept aanwezig waren in het Romeinse 

recht en de romanistische traditie gedurende de Middeleeuwen.738 

Het Romeinse dominium had eerder een procesrechtelijke dimensie. Het dominium was 

voornamelijk gericht op het beslechten van conflicten, waardoor het betrekking had op het 

statuut van dominus, die onder andere met een reivindicatio was uitgerust.739 Dominium maakte 

geen recht, maar een persoonlijk statuut uit.740 Buiten de Romeinse rechtbank speelde dominium 

met andere woorden geen rol van betekenis.741 Van een gesloten systeem van zakelijke rechten 

of van een hiërarchie binnen deze zakelijke rechten, was er in het Romeinse recht overigens 

geen sprake. 

Soevereine rechten werden pas gedurende de Middeleeuwen gelijkgesteld met hetgeen in 

Romeinse bronnen als dominium aangeduid werd. Het begrip verkreeg hierdoor een andere 

                                                           

737  R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht: inleidende hoofdstukken, Leiden, 
Brill, 1990, 53, nr. 85; F. SCHULZ, Classical Roman law, Oxford, Clarendon, 1951, 335, nr. 579; L. WAELKENS, Civium 
causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2008, 263; F. Zenati, Essai sur la nature juridique de la propriété. 
Contribution à la théorie du droit subjectif, thèse, Lyon, 1981, 213, nr. 154. 

738  Het begrip eigendom zoals wij het vandaag de dag kennen, kende daarenboven in het Romeinse recht 
verschillende equivalenten, die door verschillende Latijnse begrippen werden benoemd. De verschillende 
betekenissen die aan het begrip “eigendom” werden toegekend zijn soms geheel vreemd aan ons huidige 
eigendomsconcept . Zie hiervoor  J. HALLEBEEK, Fons et origo iuris: bron en oorsprong van het recht: een historische 
inleiding tot het vermogensrecht, Amsterdam, VU University Press, 2006, 100, nr. 156; A.-M. PATAULT, Introduction 
historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 20, nr. 5; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, 
Leiden, Brill, 1945, 62. 

 In de rechtsleer zijn o.a. de volgende begrippen terug te vinden: dominium quiritarium of dominium ex iure 
Quirotium (dominium in hoofde van Romeinse burgers), dominium in bonis, dominium bonitarium (dominium ten 
aanzien van provinciale gronden), dominium iuris gentium, dominium beschermd door de praetor. Zie hiervoor  
P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, Rousseau, 1929, 284; J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire 
du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 311; J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis 
Dalloz, 2010, 337; C. MAYNZ, Eléments de droit romain, Brussel, Meline et Cans, 1845, 434, nr. 175; R. MONIER, 
Manuel de droit romain, Parijs, Domat-Montchrestien, 1954, 361, nr. 260; P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire 
du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 71, nr. 38; F. SCHULZ, Classical Roman law, Oxford, Clarendon, 1951, 
339, nr. 588. 
Onder Justinianus werden deze uiteenlopende vormen van dominium geuniformiseerd. Zie hiervoor  G. LEPOINTE, 
Droit romain et ancien droit français, Droit des biens, Parijs, Dalloz, 1958,  51, nr. 80; C. MAYNZ, Eléments de droit 
romain, Brussel, Meline et Cans, 1845, 434, nr. 175; P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, 
Parijs, PUF, 1961, 92, nr. 52. 

739  R. FEENSTRA, “L’emphytéose et le problème des droits réels”, La formazione storica del diritto moderno in Europa, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1977, 1299; G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom, grepen uit de geschiedenis van een 
omstreden begrip, Deventer, 1979, 27.  

740  R. VERSTEGEN, Beginselen van Romeins privaatrecht. 2: Zakenrecht, Leuven, Acco, 1999, 80. 
741  L. WAELKENS, “J.E. Jansen, Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Een leerstellige 

rechtsvergelijkende studie op historische grondslag. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2011. XXVIII + 345 p. 
[proefschrift Groningen]”, TRG 2012, 80, 246. 
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betekenis: van een procesrechtelijk statuut evolueerde het begrip naar een materieel recht op 

goederen. Dominium wordt hierdoor gelijkgesteld met eigendom.742 

Het recht om op volmaakte wijze gebruik te maken van een zaak, werd saisine genoemd.743 Een 

goed “hebben” slaat hier niet zozeer op een eigendomsaanspraak die men ten aanzien van dit 

goed kan laten gelden, maar heeft eerder betrekking op het gebruik dat men van het goed kan 

maken.744 Deze bevoegdheden ten aanzien van het erve verschillen, waardoor verschillende 

personen een saisine kunnen laten gelden ten aanzien van eenzelfde perceel. De exclusiviteit 

stond op dat ogenblik dus nog niet centraal. 

Het recht dat gedurende de Middeleeuwen het huidige eigendomsconcept het meest benadert, is 
allodium. Dit recht verleende een volledige heerschappij over een goed, waardoor de begunstigde vrij 
over het goed kon beschikken, voor zover dit recht niet conventioneel aan beperkingen werd 

onderworpen.745 Het allodium verleende een recht, los van een verhouding tot een leenheer en 

maakte hierdoor een eigendomsrecht uit dat vrij is van lasten.746  

Het begrip ‘eigendom’ werd tevens gehanteerd om het onderscheid met andere (beperkt) zakelijke 

rechten aan te tonen.747 Op delen van een perceel konden precaire gebruiksrechten toegekend 
worden in de vorm van een beneficium. De rechten die hierbij toegekend werden, werden evenwel 
steeds ruimer en werden doorheen de jaren eveneens vererfbaar. Hierdoor beperkten ze op steeds 
verregaandere wijze het allodium. Dit allodium brokkelde in de loop der jaren verder af door het 
toenemend aantal eeuwigdurende gebruiksrechten, vaak toegekend binnen het kader van het 

groeiende feodale systeem.748 Eén van deze gebruiksrechten was de tenure.749 Dit recht was van 
oorsprong een tijdelijk en precair recht maar evolueerde doorheen de jaren naar een eeuwigdurend, 

overdraagbaar en vererfbaar gebruiksrecht.750 

Hieronder gaan we verder in op de feodaliteit (zie infra, nr. 169), waarbij het grondgebied – dat 

in dominium aan de vorst toebehoorde – om bestuurlijke redenen werd verdeeld over vazallen. 

Deze verdeling leidde tot een gelaagd dominium en een privatisering van het dominium dat 

voorheen in vorstelijke handen was. Deze feodaliteit deed niet enkel afbreuk aan de uniforme 

                                                           

742  L. WAELKENS, Civium causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2008, 88 en 107. 
743  A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 19, nr. 4. 
744  P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 123, nr. 71. 
745  P. GODDING, Le droit foncier à Bruxelles au moyen âge, Brussel, ULB Institut de sociologie, 1960, 1; P. OURLIAC en J. 

de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 126, nr. 72. 
746  M. GARAUD, La révolution et la propriété foncière, Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804), Parijs, 

Recueil Sirey, 1958, 11; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 50, nr. 37; O.F. 
ROBINSON, T.D. FERGUS, en W.M. GORDON, European legal history: sources and institutions, Londen, LexisNexis, 2000, 
30. 

747  J.P. DE MONTÉ VER LOREN, De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke 
rechtspraak over onroerend goed in Holland, Utrecht, Kemink, 1929, 3 e.v.  

748  P. GODDING, Le droit foncier à Bruxelles au moyen âge, Brussel, ULB Institut de sociologie, 1960, 3. 
749  Op deze tenure bestonden verschillende plaatselijke varianten. Aanvankelijk werden deze als een gemene huur 

gekwalificeerd, later als ‘eeuwigdurende huur’. Ook de begrippen agrier, terrage, carpot, tasque, bourgage, bail 
héhréditaire, albergement, tenures en ‘motte’, tenures en ‘quevaise’, casement, bordelage, échevinage, mainferme 
en champart komen in de rechtsleer voor. Hiernaast maken ook de bail à covenant en de bail à domaine 
congéable specifieke vormen van tenure uit. Hieronder gaan we verder in op deze twee rechtsfiguren (zie infra, 
nr. 179). P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 151, nr. 83. 
Naast de tenure, bestond er ook een censive. Voornamelijk de cens, de vergoeding verschuldigd in het kader van 
een censive, onderscheidt beide rechtsfiguren. M. GARAUD, La révolution et la propriété foncière, Histoire générale 
du droit privé français (de 1789 à 1804), Parijs, Recueil Sirey, 1958, 30. 

750  P. GODDING, Le droit foncier à Bruxelles au moyen âge, Brussel, ULB Institut de sociologie, 1960, 67; D. HEIRBAUT, 
“Feudal law: the real Ius Commune of property in Europe, or: should we reintroduce duplex dominium?”, ERPL 
2003, 11, 3, 315. 
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toepassing van het Romeinse recht, maar veranderde eveneens de interpretatie ervan.751 De 

economische eigendom (dominium utile) werd hierbij beschouwd als het ‘echte’ dominium. In 

een later stadium evolueerde dit dominium naar een subjectief recht. Deze ontwikkeling was 

voornamelijk ingegeven ter bescherming tegen absolute vorsten.752 

Deze ontwikkelingen zijn van rechtstreeks belang voor ons onderwerp: ze hebben namelijk mee 

de historische evoluties van de natrekking (en de uitzonderingen erop) getekend.753 

AFDELING I. HET ABSOLUTE KARAKTER VAN HET SUPERFICIES SOLO CEDIT-BEGINSEL 
IN HET ROMEINSE RECHT  

 OPMERKING. ONDERZOEK NAAR “ROMEINS RECHT” – Hierna behandelen we de evolutie van het 162.

eigendomsrecht en de rol van het superficies solo cedit-beginsel doorheen het Romeinse recht.  

Het moet opgemerkt worden dat het Romeinse rechtsstelsel een rechtsstelsel is met een langdurige, 

wijdverspreide en diepgaande invloed.754 Deze invloed strekt op temporeel vlak verder dan de 
periode van de Romeinse overheersing.  

Toch bestaat er niet zoiets als hét “Romeinse recht”.755 Het Romeinse recht omvat een periode van 

meer dan duizend jaar en situeert zich dus in zeer uiteenlopende periodes.756 We maken hierbij een 
onderscheid tussen het Koninkrijk, de Republiek en het Keizerrijk. Tenslotte behandelen we het 
Justiniaanse recht. Telkens wordt gepoogd om het meervoudig grondgebruik in zijn 
maatschappelijke context te plaatsen. 

§1. Het Koninkrijk, de Republiek, het Principaat en Dominaat  

 EEN PLAATS VOOR HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN? ABSOLUUT KARAKTER VAN DE 163.

SUPERFICIES SOLO CEDIT-REGEL – Hierboven is reeds gebleken dat de regel dat de opstallen vandaag 

de dag nagetrokken worden tot de grond, zijn oorsprong vindt in het Romeinsrechtelijke 

superficies solo cedit-beginsel (zie supra, nr. 57).757 Op grond van de superficies solo cedit-regel 

werden alle constructies op en in de grond steeds nagetrokken tot de grond. 

De grond maakte in het Romeinse recht een belangrijke – zo niet de belangrijkste – bron van 

individuele rijkdom uit.758 Het merendeel van de Romeinse bevolking woonde in constructies die niet 

                                                           

751  WAELKENS waarschuwt dan ook dat je goederenrechtelijke Romeinse teksten niet mag lezen zonder de feodale 
invloed eruit te distilleren. L. WAELKENS, Civium causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2008, 88. 

752  L. WAELKENS, “J.E. Jansen, Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Een leerstellige 
rechtsvergelijkende studie op historische grondslag. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2011. XXVIII + 345 p. 
[proefschrift Groningen]”, TRG 2012, 80, 247. 

753  G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom, grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, 1979, 15. 
754  R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire pers Leuven, 2004, 18. 
755  W.J. ZWALVE, Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2004, 1, nr. 1. 
756  R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht: inleidende hoofdstukken, Leiden, 

Brill, 1990, 1, nr. 1; J.-L. HALPÉRIN, Histoire du droit des biens, Economica, Parijs, 2008, 19; D. HEIRBAUT, 
Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005, 43; G.T. LAPSLEY, “The Origin of 
Property in Land”, Am. Hist. Rev. 1902-03, 429; A.J. VAN DER WALT, “Roman law, fundamental rights and land 
reform in South Africa”, THRHR 1998, 61, 419; G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen. Juridische, 
historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1987, 17. 

757  “dominus est soli, dominus est coeli et inferorum” C. 3 32 2; D. 41 1 7 10 en 12, 41 1 28, 43 18 2; Gai 2 73; J. 2 1 29 
en 30; A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, 1943, 97, nr. 96; J. VOET, Voet’s commentaries, 
book XLI: modes of acquiring property, possession and acquisitive prescription, 1922, 64. 

758  F. TROUPEL, “Cadastre”, JurisClasseur Construction – Urbanisme 08,2000, fasc. 254, nr. 19. 
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duurzaam of waardevol waren en leefden van de opbrengst van hun velden.759 De grond werd dan 

ook beschouwd als het enige wezenlijke goed van blijvende aard.760 In deze context was het 
vanzelfsprekend dat, bij het beslechten van eigendomsconflicten tussen de grondeigenaar en de 
eigenaar van de opstallen, de grond de voorkeur kreeg en primeerde in de toepassing van de 

natrekkingsregels.761  

Op grond van de regels dat ‘de opstal wijkt voor de grond’, trad de verticale natrekking in het 

Romeinse recht steeds in ten voordele van de grond, zonder dat er op deze regel enige 

uitzondering bestond.762 De natrekking ten voordele van de grondeigenaar had dus absolute 

werking.763 

Waar vond die natrekkingsregel zijn grondslag? De regel dat de opstal wijkt voor de grond werd 

in het vroeg Romeinse recht als ius naturale bestempeld.764 Dit natuurrecht (ius naturale) vult 

het ius civile aan. Het zijn regels die niet wettelijk of gerechtelijk zijn vastgelegd, maar die zo 

vanzelfsprekend zijn dat ze hun rechtskracht ontlenen aan hun intrinsieke rationaliteit.765 GAIUS 

schrijft aldus in niet mis te verstane bewoordingen: “praeterea id, quod in solo nostro ab aliquo 

aedificatum est, guamvis ille suo nomine aedificaverit, iure naturale nostrum fit, quia superficies 

solo cedit” (“Voorts wordt datgene, wat door iemand op onze grond is gebouwd, ook indien deze in 

eigen naam gebouwd heeft, krachtens een natuurlijk recht ons eigendom, omdat het gebouwde 

onze grond volgt”).766 

Paradoxaal genoeg leidde de superficies solo cedit-regel er niet toe dat de grondeigenaar ook een 

eigendomsrecht verkreeg ten aanzien van de materialen waaruit deze constructie bestond.767  

                                                           

759  P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications 
universitaires de Louvain, 1951, 130, nr. 48. 

760  L.-L. GUERIN, Droit Romain: du droit de superficie, Parijs, Rousseau, 1893, 149. 
761  P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications 

universitaires de Louvain, 1951, 17; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, 
Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 1990, 350, nr. 192. 

762  J. HALLEBEEK, Fons et origo iuris: bron en oorsprong van het recht: een historische inleiding tot het vermogensrecht, 
Amsterdam, VU University Press, 2006, 116, nr. 178; J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, 
Précis Dalloz, 2010, 359, nr. 273. 

763  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et critique du concept 
juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 34, nr. 4. 

764  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et critique du concept 
juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 34, nr. 4; R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke 
grondslagen van het Nederlandse privaatrecht: inleidende hoofdstukken, Leiden, Brill, 1990, 80, nr. 146; R. 
VERSTEGEN, Beginselen van Romeins privaatrecht. 2: Zakenrecht, Leuven, Acco, 1992, 83; R. VERSTEGEN, Beginselen 
van Romeins privaatrecht. 2: Zakenrecht, Leuven, Acco, 1999, 83. 

765  J.H.A. LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 24. 
766  Gaius, 2, 73; GAIUS, De Instituten van Gaius, vertaald door J. E. Spruit en K. Bongenaar, Zutphen, Walburg pers, 

1994, 61. 
767  D. 41, 1, 7, 10 luidt “Wanneer iemand op zijn eigen grond met andermans materiaal heeft gebouwd, wordt hij 

geacht zelf eigenaar te zijn van het gebouw, aangezien alles wat op de grond gebouwd wordt de grond volgt. 
Niettemin houdt degene die eigenaar van het materiaal was daardoor nog niet op eigenaar ervan te zijn. 
Vooralsnog is hij echter niet in staat het materiaal met de eigendomsactie op te eisen of daaromtrent de actie tot 
productie in te stellen, dit wegens de Wet der Twaalf Tafelen, waarin bepaald is dat niemand kan gedwongen 
worden andermans balken die in zijn eigen huis zijn gevoegd, daaruit te halen, maar dat hij daarvoor dan wel het 
dubbele van de waarde moet betalen. […] Als een gebouw om enigerlei reden is neergehaald, zal de eigenaar van 
het materiaal dit derhalve direct daarna met de eigendomsactie kunnen opeisen en een actie tot productie kunnen 
instellen.” SPRUIT, J. E., FEENSTRA, R. en WUBBE, F. B. J. (red.), Corpus iuris civilis, tekst en vertaling, Zutphen, 
Walburg pers, 2000, 811. 
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De incorporatie van de materialen in de grond, leidde met andere woorden niet tot een 

eigendomsverlies in hoofde van de oorspronkelijke eigenaar van deze materialen.768 Zolang deze 

incorporatie stand hield, kon de eigenaar echter geen revindicatievordering instellen.769 Zijn 

actio was als het ware geneutraliseerd. De Twaalftafelenwet schreef immers voor dat niemand 

verplicht kan worden andermans materialen terug te geven wanneer deze in zijn grond werden 

geïncorporeerd. Om tegemoet te komen aan de eigenaar van deze materialen, was de 

grondeigenaar een vergoeding verschuldigd ten belope van het dubbele van de waarde van de 

materialen (actio de tigno juncto), ongeacht of hij te goeder of te kwader trouw was.770 Deze 

dubbele vergoeding werd in de loop der jaren vervangen door een enkelvoudige vergoeding, in 

de gevallen waarin er geen sprake was van diefstal door de grondeigenaar.771 Indien de eigenaar 

van de materialen geen vergoeding kreeg op grond van de actio de tigno juncto, herrees de 

mogelijkheid om de materialen te revindiceren eens de materialen in een later stadium van de 

grond afgescheiden werden (D. 41, 1, 7, 10).772 Zijn eigendomsrecht ‘sluimerde’ met andere 

woorden gedurende de incorporatie van de materialen.773 

De situatie is anders wanneer de eigenaar van de materialen zelf een constructie opricht op 

andermans grond. In dit geval wordt een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin deze 

derde al dan niet te goede trouw is.774  

Indien de derde op de hoogte was of behoorde te zijn van het feit dat hij op andermans grond 

bouwde, werd hij geacht vrijwillig afstand te hebben gedaan van de gebruikte materialen.775 Hij 

verloor hierdoor zijn eigendomsrecht en kon geen aanspraak maken op een vergoeding (D. 41, 1, 

7, 12). Was de derde daarentegen te goeder trouw, dan beschikte hij over het recht de 

materialen weg te nemen voor zolang hij er de feitelijke heerschappij over had.776 De 

grondeigenaar kon deze afbraakmogelijkheid afwenden door hem de waarde van de materialen 

                                                           

768  F. SCHULZ, Classical Roman law, Oxford, Clarendon, 1951, 365, nr. 636. 
769  F. MACKELDEY, Manuel de droit romain, contenant la théorie des institutes, précédée d’une introduction à l’étude du 

droit romain, Brussel, Société typographique belge, 1846, 142, nr. 282. 
770  P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, Rousseau, 1929, 355; C. MAYNZ, Eléments de droit romain, 

Brussel, Meline et Cans, 1845, 465, nr. 186; P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, 
PUF, 1961, 255, nr. 144. 

771  J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 544, nr. 377. 
772  P. DU PLESSIS, Borkowksi’s textbook on Roman law, Oxford, Oxford university press, 2010, 193. 
773  G. LEPOINTE, Droit romain et ancien droit français, Droit des biens, Parijs, Dalloz, 1958,  75, nr. 110; F. SCHULZ, 

Classical Roman law, Oxford, Clarendon, 1951, 365, nr. 636; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, 
Leiden, Brill, 1945, 92. 

 Bepaalde auteurs leiden hieruit af dat meerdere personen eigendomsrechten kunnen laten gelden ten aanzien 
van eenzelfde perceel. A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: the history and significance of the 
concept of divided ownership”, in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Kaapstad, Juta, 1989, 225 en 227. 

774  D. 41, 1, 7, 12 heeft betrekking op deze situatie en bepaalt dat “als iemand met zijn eigen materiaal op andermans 
grond gebouwd heeft, dat gebouw gaat toebehoren aan degene van wie ook de grond is. En indien de betrokkene 
weet dat de grond van een ander is, wordt hij geacht vrijwillig de eigendom van het bouwmateriaal te hebben 
verloren. Derhalve komt hem, zelfs nadat het gebouw neergehaald is, de eigendomsactie voor het materiaal niet toe. 
Wel zal de eigenaar van de grond, als hij het gebouw opeist, maar niet de prijs van het materiaal wil betalen, stellig 
met de exceptie wegens wangedrag kunnen worden afgeweerd, althans indien degene die heeft gebouwd niet heeft 
geweten dat de grond aan een ander toebehoorde en te goeder trouw gebouwd heeft, in de veronderstelling dat hij 
dit op eigen grond deed” als hij het voornamelijk wel heeft geweten, kan het hem worden aangerekend dat hij 
zomaar heeft gebouwd op grond waarvan hij besefte dat deze aan een ander toebehoorde”. SPRUIT, J. E., FEENSTRA, R. 
en WUBBE, F. B. J. (red.), Corpus iuris civilis, tekst en vertaling, Zutphen, Walburg pers, 2000, 812. 

775  F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans 
le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 18 en 32. 

776  J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 544, nr. 377. 
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te vergoeden. Eens de eigenaar van de grond bezit nam van de constructie, verviel dit ius 

tollendi.777 De onbillijke gevolgen van de superficies solo cedit-regel werden in dit geval 

gemilderd door aan de derde een vergoedingsrecht toe te kennen. Indien de grondeigenaar in 

gebreke bleef de vergoeding te betalen, kon de derde te goeder trouw zich beroepen op de 

exceptio doli.778 

 GEEN HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSING TEN GEVOLGE VAN EEN OPSTALRECHT – Het Romeinse 164.

recht was reeds vertrouwd met het opstalrecht, al deed dit recht geen afbreuk aan het absoluut 

karakter van het superficies solo cedit-beginsel (zie supra, nr. 163).779 Dit recht verleende de 

bevoegdheid om te bouwen op andermans grond en werd aanvankelijk gesteund op een 

langlopende huurovereenkomst of een huurovereenkomst van onbepaalde tijd.780 De 

contractuele verhouding werd door klassieke juristen immers gekwalificeerd als een locatio 

conductio waarop de lex locationis van toepassing was.781 De opstalhouder werd hierbij 

aangeduid met de term superficiarius, de opstal zelf werd met de term superficiariae aedes of 

superficiaria insula benoemd.782 

Een rechtstreekse incorporatie van deze opstal in de grond was niet noodzakelijk. Zowel een 

constructie op andermans grond als een verdieping binnen een constructie, konden bijgevolg 

het voorwerp van een opstalrecht uitmaken.783  

De opstalhouder heeft naar Romeins recht “omzeggens alle rechten van een eigenaar”.784 Zo kon 

de opstalhouder aanspraak maken op usus en fructus ten aanzien van de opstallen.785 De 

opstalhouder had daarnaast eveneens de mogelijkheid een vruchtgebruik (ususfructus)786, 

erfdienstbaarheid (servitutes)787 of pandrecht op de opstallen te vestigen. Het recht was niet 

                                                           

777  F. MACKELDEY, Manuel de droit romain, contenant la théorie des institutes, précédée d’une introduction à l’étude du 
droit romain, Brussel, Société typographique belge, 1846, 142, nr. 182. 

778  P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, Rousseau, 1929, 356; R. VERSTEGEN, Beginselen van 
Romeins privaatrecht. 2: Zakenrecht, Leuven, Acco, 1999, 62. 

 GAIUS 2, 76 luidt immers “sed si ab eo petamus fundum vel aedificium et impensas in aedificium vel in seminaria vel 
in sementem factas ei solvere nolimus, poterit nos per exceptionem doli mali repellere, utique si binae fidei 
possessor fuerit” of “doch, wanneer wij de grond of het gebouw van hem opeisen en wij de gemaakte kosten voor het 
gebouw, de aanplantingen of voor het gezaaide niet aan hem willen betalen, zal hij ons met de exceptie van kwade 
trouw kunnen afweren, althans wanneer hij bezitter te goeder trouw is geweest”. 

779  H. VOGT, Das Erbbaurecht des Klassischen Römischen rechts, Marburg/Lahn, Simons, 1950, 20. 
780   Hiervoor was evenwel vereist dat dit recht expliciet werd toegekend in de huurovereenkomst. J.-Ph. LEVY en A. 

CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 359, nr. 273. 
781  Deze juristen pasten hier echter privaatrechtelijke rechtsfiguren toe op een contractuele verhouding ten aanzien 

van de overheid. 
782  H. VOGT, Das Erbbaurecht des Klassischen Römischen rechts, Marburg/Lahn, Simons, 1950, 3. 
783  F. MACKELDEY, Manuel de droit romain, contenant la théorie des institutes, précédée d’une introduction à l’étude du 

droit romain, Brussel, Société typographique belge, 1846, 170, nr. 335. 
784  F. MACKELDEY, Manuel de droit romain, contenant la théorie des institutes, précédée d’une introduction à l’étude du 

droit romain, Brussel, Société typographique belge, 1846, 169, nr. 335. 
785  J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 359, nr. 273. 
786  D. 43, 18, 1, 6 Ulp. luidt “Aangezien ook een zakelijke actie betreffende de opsta zal worden verleend, mag men 

veronderstellen dat aan een schuldeiser eveneens een zodanige actie voor opstal kan worden verleend en dat een 
soort recht van vruchtgebruik of een zeker recht van gebruik ervan kan bestaan en dat dit gevestigd kan worden 
door middel van aangepaste acties”.  

787  D. 43, 18, 1, 9 Ulp. luidt “Ook servituten kunnen naar praetorisch recht gevestigd worden op opstal en deze zullen 
naar het voorbeeld van degene die naar ius civile gevestigd zijn, met aangepaste acties kunnen worden opgeëist, er 
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beperkt tot de levensduur van de rechthebbende en maakte daardoor een zwaardere beperking 

van het grondeigendomsrecht uit dan een servituut of vruchtgebruik.788 Het recht zelf kon 

gelegateerd of geschonken, verkocht of overgedragen worden.789  

Indien dit was bedongen, kon de opstalhouder bij het einde van zijn overeenkomst een 

vergoeding bekomen voor de aangebrachte werken (lex locationis). 

Aanvankelijk werd een recht van opstal enkel door de Staat toegekend. Tegen betaling van een 

vergoeding in de vorm van een solarium, verkreeg een particulier de bevoegdheid om 

staatsgronden te exploiteren.790 Op deze manier kon de overheid de exploitatie van haar grond 

veilig stellen zonder het eigendomsrecht hierover te verliezen.791 

Na verloop van tijd deden ook particulieren beroep op deze rechtsfiguur om hun gronden te 

laten exploiteren. Deze uitbreiding vergrootte de rol van de praetor met betrekking tot gerezen 

conflicten. In eerste instantie werd aan de opstalhouder een interdictum de superficiebus 

verleend.792 Hierna volgden andere actiemogelijkheden (zie infra, nr. 167). 

Het opstalrecht had in de pre-Justinaanse periode echter niet dezelfde betekenis als in het 

huidige recht. Wie in het kader van een opstalrecht op de grond van een ander bouwde, verkreeg 

geen eigendomsrecht ten aanzien van de constructie.793 Gelet op het feit dat het opstalrecht geen 

afbreuk deed aan het superficies solo cedit-beginsel, werd de opstal echter nog steeds 

nagetrokken door de grond. Op grond van het absoluut karakter van de verticale natrekking 

door de grond, verkreeg de overheid (en later de particuliere grondeigenaar) automatisch een 

eigendomsrecht op de door de particulier opgerichte constructies.794 Naar Romeins recht kon 

men bijgevolg geen eigenaar zijn van een etage of van een gebouw zonder tegelijk grondeigenaar 

te zijn.795 Ook in het kader van een Romeinsrechtelijke erfpachtovereenkomst, verkreeg de 

erfpachter (emphyteuta) geen eigendomsrecht ten aanzien van het voorwerp van zijn recht (agri 

                                                                                                                                                                                     

staat echter daarvoor ook een aangepast interdict ter beschikking”; C. MAYNZ, Eléments de droit romain, Brussel, 
Meline et Cans, 1845, 567, nr. 232. 

788  J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 163. 
789  D. 43, 18, 1, 7 Ulp. luidt “Maar men zal moeten aannemen dat een recht van opstal ook overgedragen kan worden, 
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van een algemene rechtsopvolging. H. VOGT, Das Erbbaurecht des Klassischen Römischen rechts, Marburg/Lahn, 
Simons, 1950, 76. 

790  G. CHAUVEAU, De la superficie en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie des écoles, 1886, 9, nr. 3; M. 
KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 145; J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire 
du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 385, nr. 273; R. MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, Aalen, 
Scientia, 1977, 445, nr. 319. 

791  P. BONFANTE, Grondbeginselen van het Romeinsche recht, Groningen, Wolters, 1919, XVI, 367; J.-G. CARDINAL, Le 
droit de superficie: modalité du droit de propriété: étude historique et critique du concept juridique et exposé de ses 
applications, Wilson et Lafleur, 1957, 37, nr. 6; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 
1945, 165. 

792  H. VOGT, Das Erbbaurecht des Klassischen Römischen rechts, Marburg/Lahn, Simons, 1950, 42. 
793  L. WAELKENS, Civium causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2008, 283. 
794  C. MAYNZ, Eléments de droit romain, Brussel, Meline et Cans, 1845, 567, nr. 232; J.C. VAN OVEN, Leerboek van 

Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 166; H. VOGT, Das Erbbaurecht des Klassischen Römischen rechts, 
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795  M. KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 128. 
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vectigalis), maar kwam het eigendomsrecht ten aanzien van de constructie onmiddellijk toe aan 

de grondeigenaar (dominus emphyteuseos) op grond van het superficies solo cedit-beginsel.796    

§2. Het Justiniaanse recht 

 SUPERFICIES SOLO CEDIT IN HET CORPUS IURIS CIVILE – In de Instituten van het Corpus Iuris 165.

Civile werd het superficies solo cedit-beginsel van GAIUS overgenomen, waardoor alles wat op de 

grond gebouwd wordt, de grond volgt (Inst. 2, 1, 29) (zie supra, nr. 163). 

Om de situatie waarin iemand met andermans materiaal op eigen grond bouwt te beslechten, 

werd nog steeds inspiratie opgedaan in de Twaalftafelenwet (zie supra, nr. 163). De Instituten 

bevatten eveneens regels voor situaties waarin de eigenaar van de materialen hiermee zelf een 

constructie opricht op andermans grond. Op grond van de absolute invulling van het superficies 

solo cedit-beginsel, behoorden de materialen eveneens toe aan de grondeigenaar. Onder dit 

regime bleef – in tegenstelling tot in de pre-Justiniaanse periode – het eigendomsrecht van de 

eigenaar van de materialen niet sluimerend voortbestaan.797 Indien de eigenaar van de 

materialen op de hoogte was van het feit dat de grond aan iemand anders toebehoorde, werd 

zijn kwade trouw gesanctioneerd door te vermoeden dat hij vrijwillig afstand deed van deze 

materialen.798 Was hij daarentegen te goeder trouw, dan kon hij aanspraak maken op een 

vergoeding wanneer hij in het bezit was van de constructie en deze door de grondeigenaar 

opgeëist werd. De grondeigenaar was in dit geval een vergoeding verschuldigd ten belope van de 

waarde van het materiaal en het arbeidsloon. Indien de grondeigenaar deze vergoeding 

weigerde, kon de eigenaar van de materialen de vordering van de grondeigenaar afweren op 

grond van de exceptio doli of de ‘exceptie van onbehoorlijk gedrag’. Deze regeling werd 

rechtstreeks overgenomen uit de Instituten van Gaius (zie supra, nr. 163). 

 VERRUIMD TOEPASSINGSGEBIED VAN HET OPSTALRECHT – In het Corpus iuris civilis werd het 166.

opstalrecht nog niet als een afzonderlijk zakelijk recht bestempeld.799 Van een uniforme 

kwalificatie van dit recht was evenmin sprake.800  

Zoals gezegd (zie supra, nr. 164) maakte het opstalrecht aanvankelijk een recht uit op grond 

waarvan een particulier een opstal kon oprichten op grond die toebehoorde aan de overheid. 

Door Justinianus werd dit toepassingsgebied uitgebreid, waardoor ook particuliere 

grondeigenaars de mogelijkheid kregen een opstalrecht toe te kennen.801 De eerste stappen naar 

deze verruiming werden reeds gedurende het Keizerrijk gezet (zie supra, nr. 164).802 Dat ook 

                                                           

796  F. MACKELDEY, Manuel de droit romain, contenant la théorie des institutes, précédée d’une introduction à l’étude du 
droit romain, Brussel, Société typographique belge, 1846, 167, nr. 331. 

797  F. SCHULZ, Classical Roman law, Oxford, Clarendon, 1951, 365, nr. 636. 
798  Romeinse bronnen zijn op dit vlak echter soms met elkaar in strijd. Zie voor de verschillende interpretaties J. 

HALLEBEEK, “Herleving van eigendomsrecht. De interpretatie van twee tegengestelde bepalingen in het 
Justiniaanse recht”, Fundamina 1992, Vol. 1, 46 e.v. 

799  D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005, 293. 
800  Het recht van de opstalhouder werd in het Corpus Iuris Civilis erkend als een ius in re, een ius praedii en een 

servitus. M. KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 146. 
801  H. VOGT, Das Erbbaurecht des Klassischen Römischen rechts, Marburg/Lahn, Simons, 1950, 20 en 39. 
802  H. VOGT, Das Erbbaurecht des Klassischen Römischen rechts, Marburg/Lahn, Simons, 1950, 48. 



 

177 

particulieren een opstalrecht toekenden, hing nauw samen met de verruimde bescherming die 

de opstalhouder genoot (zie infra, nr. 167). 

 VERRUIMDE BESCHERMING VAN OPSTALHOUDER – Reeds in de edicten van de praetoren werd 167.

de opstalhouder beschermd door hem een interdict toe te kennen (interdict de superficibus).803  

Ten tijde van Justinianus werd de positie van de opstalhouder versterkt door hem een actio in 

rem te verlenen.804 Op grond van D. 43, 18, 1, 3 komt aan personen die “de opstal niet voor een 

betrekkelijk geringe tijd heeft gehuurd een zakelijke actie toe”, waarmee een actio in factum, 

negatoriem en confessoriem kon ingesteld worden.805 Hierdoor kon de opstalhouder zijn recht 

ten aanzien van derden en van de grondeigenaar in rechte afdwingen.806 

Dat de zakenrechtelijke bescherming slechts werd toegekend in het late Keizerrecht of onder 
JUSTINIANUS, bleek eveneens uit het feit dat er geen formele vereisten werden gesteld aan de actio 
waar de opstalhouder beroep op kon doen. Deze formele vereisten werden immers verlaten onder 

het Justiniaanse bewind.807  

De uitrusting van het opstalrecht met een zakelijke actie deed echter geen afbreuk aan het feit 

dat het opstalrecht enkele kenmerken behield van de huurovereenkomst waarin het zijn 

oorsprong vond.808 Het recht werd bijvoorbeeld consensueel gevestigd en ging net zoals een 

huur teniet wanneer het voorwerp van het recht teloorging of wanneer de solarium gedurende 

twee achtereenvolgende jaren niet betaald werd.809  

Uit het zakenrechtelijk karakter van de vordering die aan de opstalhouder toegekend wordt, 

mag daarenboven niet worden afgeleid dat deze een eigendomsrecht verkreeg ten aanzien van 

de opstallen.810 Zo werd aan de grondeigenaar eveneens een actie verleend ten aanzien van de 

opstallen.811 Het moet overigens benadrukt worden dat het feit dat de opstalhouder zich kan 

beroepen op een actio in rem niet impliceert dat hij een zakelijk recht verkrijgt. Zoals hierboven 

reeds werd gezegd (zie supra, nr. 161), was het Romeinse recht onbekend met subjectieve 

                                                           

803  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et critique du concept 
juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 37, nr. 7. 

804  Deze zakenrechtelijke actie wordt ook bestempeld als een utilis in rem actio (D. 39, 1, 3, 3 en D. 43, 18, 1, 4) en 
quasi in rem actio (D. 43, 18, 1, 1).  

805  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété: étude historique et critique du concept 
juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 38, nr. 7; P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit 
romain, Parijs, Rousseau, 1929, 412; M. KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1967, 146; L. WAELKENS, Civium causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2008, 283 

806  G. CHAUVEAU, De la superficie en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie des écoles, 1886, 15, nr. 5; P.F. 
GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, Dalloz, Parijs, 2003, 411; F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le 
terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 
11; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 240, 
nr. 246; P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 256, nr. 214 ; R. MONIER, 
Manuel de droit romain, Parijs, Domat-Montchrestien, 1954, 445, nr. 319. 

807  H. VOGT, Das Erbbaurecht des Klassischen Römischen rechts, Marburg/Lahn, Simons, 1950, 105.  
808  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et critique du concept 

juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 38, nr. 7. 
809  P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, Rousseau, 1929, 412. 
810  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et critique du concept 

juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 34, nr. 3. 
Contra: P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 74 nr. 40. 

811  D. 43, 18, 1, 4. 
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rechten en werd er bijgevolg evenmin een onderscheid gemaakt tussen zakelijke en persoonlijke 

rechten.812 

 EEN PLAATS VOOR HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN? – Uit het voorgaande volgt dat het 168.

naar Romeins recht – zowel in de pre-Justiniaanse periode als onder Justinianus – juridisch 

onmogelijk was om eigendomsrechten horizontaal te splitsen. Het opstalrecht deed onder 

Justinianus geen afbreuk aan het absolute karakter van het superficies solo cedit-beginsel. De 

vestiging van een opstalrecht leidde niet tot een horizontale eigendomssplitsing maar beperkte 

de grondeigenaar enkel in de uitoefening van zijn recht.813  

Vandaag de dag wordt overigens algemeen aanvaard dat de houder van een gebruiks- of 

genotsrecht eigenaar wordt van de constructies die hij in het kader van dit recht opricht. Men 

spreekt hierbij van een accessoir opstalrecht (zie infra, nr. 262). In het Romeinse recht 

verleende een dergelijke contractuele verhouding tussen partijen echter geen eigendomsrecht 

aan de rechthebbende. Indien een huurder een constructie oprichtte binnen het kader van zijn 

bevoegdheden, werd de grondeigenaar hier dan ook onmiddellijk eigenaar van, al beschikte de 

huurder in bepaalde gevallen over zakenrechtelijke acties (actio procuratorio nomine) die hem 

een soort van eigendomsremedies verleenden.814 

Desalniettemin vinden sommige auteurs toch reeds sporen, met name vanaf de Justiniaanse 

periode, van het feit dat wanneer een persoon op grond van een beperkt zakelijk recht een 

constructie opricht op grond van een ander, deze constructie niet nagetrokken werd door de 

grond.815 Opdat er sprake kon zijn van een incorporatie van de constructie in de grond, was 

namelijk vereist dat de bouwer de bedoeling had deze constructie blijvend met de grond te 

verbinden. Deze bedoeling werd verondersteld niet aanwezig te zijn wanneer een bouwer 

slechts een tijdelijk gebruiksrecht had ten aanzien van de grond. Hierdoor bleef de constructie 

een roerend goed en trad de natrekking ten voordele van de grondeigenaar nog niet in.816 Deze 

erkenning zou kunnen worden gezien als een verre voorloper van wat in de moderne leer 

klassiek het accessoir opstalrecht genoemd wordt. 

                                                           

812  R. FEENSTRA, “L’emphytéose et le problème des droits réels”, La formazione storica del diritto moderno in Europa, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1977, 1299. 

 Contra : G. CHAUVEAU, De la superficie en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie des écoles, 1886, 32, 
nr. 21. 

813  P. BONFANTE, Grondbeginselen van het Romeinsche recht, Groningen, Wolters, 1919, XVI, 363; J.-G. Cardinal, Le droit 
de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et critique du concept juridique et exposé de ses 
applications, Wilson et Lafleur, 1957, 40, nr. 7. 

814  F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans 
le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 40. 

815  L.-L. GUERIN, Droit Romain: du droit de superficie, Parijs, Rousseau, 1893, 56. 
816  M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 374, nr. 534; J. VOET, 

Voet’s commentaries, book XLI: modes of acquiring property, possession and acquisitive prescription, 1922, 74. 
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AFDELING II. MEERVOUDIG GRONDGEBRUIK IN HET MIDDELEEUWSE RECHT 

§1. De leer van het dubbel dominium in het Germaanse recht 

 DE BELANGRIJKE ROL VAN DE FEODALITEIT – De feodaliteit en de herontdekking van het 169.

Justiniaanse recht in de 12de eeuw beïnvloedden in belangrijke mate de invulling van het 

eigendomsbegrip.817 Ook de mogelijkheden tot eigendomssplitsing werden hierdoor in grote 

mate bepaald. 

Het feodale stelsel kan omschreven worden als “un ensemble d’institutions créant et régissant des 

obligations d’obéissance et de service – principalement militaire – de la part d’un homme libre, dit 

‘vassal’, envers un homme libre dit ‘seigneur’, et des obligations de protection et d’entretien de la 

part du ‘seigneur’ à l’égard du vassal; l’obligation d’entretien ayant le plus souvent pour effet la 

concession par le seigneur au vassal d’un bien dit ‘fief’”.818 

Vooraleer dieper in te gaan op de feodaliteit, moet gepreciseerd worden dat de feodaliteit het 

resultaat is van twee ontwikkelingen die volgden op de ineenstorting van het West Romeinse 

Rijk.819 In zekere zin kunnen we een bottom-up beweging onderscheiden van een top-down 

benadering.  

Na de teloorgang van het Romeinse gezag slaagden de bestuurlijke overheden er niet langer in 

de burgers de vereiste bescherming te bieden.820 De feodaliteit ontstond in eerste instantie “van 

onderuit” aangezien kleine boeren als reactie hierop vrijwillig beroep deden op de vazalliteit. In 

ruil voor trouw (commendatio) aan zijn beschermheer (dominus), verkreeg de leenman 

bescherming van zijn leenheer.  

In tweede instantie ontstond de feodaliteit “van bovenaf” onder het bewind van Karel de Grote. 

Die beweerde dat het West-Romeinse Rijk hem in dominium toebehoorde. Vervolgens 

privatiseerden de Karolingers hun macht opdat ze hun rijk zouden kunnen besturen. Het 

leenstelsel ging terug op een Germaans gebruik waarbij Germaanse koningen zich omringden 

met vrije krijgers die hem trouw en gehoorzaamheid beloofden. Later ontwikkelden Karolingers 

het leencontract en lieten zich hiervoor inspireren op een bestaande Frankische overeenkomst, 

het beneficium-contract.821 Het woord beneficium822 slaat op het gebruiksrecht op een stuk grond 

dat in ruil voor de trouw werd toegekend.823 Onder de Frankische koningen groeide dit 

                                                           

817  De invloed van de feodaliteit was groter in de pays de coutume dan in de pays de droit écrit, waar de invloed van 
het Romeinse recht de rol van de feodaliteit beperkte. M. GARAUD, La révolution et la propriété foncière, Histoire 
générale du droit privé français (de 1789 à 1804), Parijs, Recueil Sirey, 1958, 15. 

818  F. GANSHOF, Qu’est-ce que la féodalité?, Tallandier, Parijs, 1982, 13. 
819  J.H.A. LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 103; 

O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS, en W.M. GORDON, European legal history: sources and institutions, Londen, LexisNexis, 
2000, 27. 

820  P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 135, nr. 75. 
821  R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire pers Leuven, 2004, 136; J.-Ph. LEVY 

en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 377, nr. 287. 
822  Letterlijk te vertalen als weldaad. 
823  J.H.A. LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 104. 

Andere benamingen van de leen zijn feodum en fief. D. HEIRBAUT, Over lenen en families: een studie over de 
vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen (ca. 1000 - 1305), Brussel, KVWK, 
2000, 19. 
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Germaanse systeem uit tot een leenstelsel dat op zeer grote schaal toegepast werd.824 Dat 

leenmannen daarenboven zelf de rol van leenheer vervulden ten aanzien van andere 

leenmannen, leidde tot het ontstaan van een leenpiramide.825  

Aan de verhouding tussen de leenheer en leenman was zowel een persoonlijke als zakelijke 

dimensie verbonden.826 Enerzijds had het contract betrekking op de plichten van de leenman, 

anderzijds op het verleende gebruiksrecht.  

In deze feodale samenleving was er geen sprake van grondeigendom – alle gronden behoren 

immers aan de koning toe – maar verkreeg de leenman enkel een gebruiksrecht (‘tenure’) ten 

aanzien van de grond.827 Zoals beoogd door Karel de Grote, droeg het leenstelsel aanvankelijk bij 

tot de centralisatie van de macht. Dit tij keerde echter door het verval van het koninklijk gezag in 

de negende en tiende eeuw.828 

In de loop van de dertiende eeuw demilitariseerde de feodaliteit, waardoor deze enkel nog een 

systeem was om goederen te beheren.829 De feodaliteit was dus geëvolueerd van een militair 

model naar een maatschappijmodel. De conflicten die uit deze verhoudingen ontstonden, 

werden beslecht door afzonderlijke rechtbanken, waardoor een aparte rechtstak ontstond.830 

Terwijl het recht van de leenman aanvankelijk een intuïtu personae karakter had – en dus in tijd 

beperkt was – evolueerde het tot een vererfbaar en overdraagbaar recht.831 Aanvankelijk was 

voor een overdracht de toestemming van de leenheer nodig, maar deze toestemming zwakte al 

snel af tot een voorkeurrecht.  

Doorheen de jaren, versterkte de positie van de leenman, ten koste van deze van de leenheer. In 

vermogensrechtelijke termen: het recht van de leenman verzakelijkte en de plicht tot 

getrouwheid raakte op de achtergrond.832 Deze evolutie zette zich verder en aan het einde van 

de Middeleeuwen werd het recht van de leenman geacht een eigendomsrecht te zijn. Dat de 

                                                           

824  J.H.A. LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 105. 
825  J.H.A. LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 405; 

O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS, en W.M. GORDON, European legal history: sources and institutions, Londen, LexisNexis, 
2000, 30. 

826  P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 137, nr. 76. 
827  J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 300, nr. 229; O.F. ROBINSON, T.D. 

FERGUS, en W.M. GORDON, European legal history: sources and institutions, Londen, LexisNexis, 2000, 29. 
828  R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire pers Leuven, 2004, 138; J.H.A. 

LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 166. 
829  M. GARAUD, La révolution et la propriété foncière, Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804), Parijs, 

Recueil Sirey, 1958, 17; J.H.A. LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, 
Deventer, Kluwer, 2001, 107 

830  L. WAELKENS, Civium causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2008, 267. 
831  Dit verefbaar karakter blijkt reeds uit een akte uit 877, zie hiervoor O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS, en W.M. GORDON, 

European legal history: sources and institutions, Londen, LexisNexis, 2000, 27; D. HEIRBAUT, Over lenen en families: 
een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen (ca. 1000 - 1305), 
Brussel, KVWK, 2000, 46; P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 147, 
nr. 81. 

832  D. HEIRBAUT, Over lenen en families: een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het 
graafschap Vlaanderen (ca. 1000 - 1305), Brussel, KVWK, 2000, 42; R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese 
rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire pers Leuven, 2004, 138. 
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financiële verplichtingen waaraan de leenman onderworpen was na verloop van tijd 

verwaterden ten gevolge van de inflatie, versterkte deze evolutie.833  

Er had zich ten aanzien van de eigendomsbevoegdheden met andere woorden een 

slingerbeweging van de leenheer naar de leenman voorgedaan (zie infra, nr. 355).834 Deze 

versterking van de positie van de leenman werd terminologisch verankerd door de het begrip 

dominium op een Romeinsrechtelijke wijze in te vullen.835 De bevoegdheden van de leenman 

werden aangeduid met het begrip dominium utile, terwijl de leenheer enkel het dominium 

directum behield. Het onderscheid tussen dominium directum en dominium utile werd afgeleid 

uit het Romeinsrechtelijke onderscheid tussen actio directa en actio utilis.836 Romeinsrechtelijke 

beginselen werden hierbij uit hun context gehaald en toegepast op feodale structuren. De 

rechten verbonden aan het dominium utile consolideerden zich, waardoor het steeds meer in de 

richting van een werkelijk eigendomsrecht evolueerde.837 De fragmentering van het 

eigendomsrecht tussen leenman en leenheer (duplex dominium) was hierdoor een feit.838 

In een later stadium poogden de vorsten het tij te keren. Ze steunden hierbij op hun positie als 

leenheer en versterkten deze positie door de algemene verplichtingen van de leenmannen uit te 

breiden.839 Het zakenrechtelijke aspect verdween hierdoor opnieuw naar de achtergrond en de  

nadruk werd gelegd op de persoonlijke band tussen leenheer en leenman. Ook met de invoering 

van het hoger beroep werd gepoogd de versnippering van het rijk en de rechtspraak tegen te 

gaan. De rechtspraak was namelijk doorheen de jaren versnipperd door de opkomst van feodale 

rechtbanken waarin leenheren zetelden.840 Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw 

benadrukten de vorsten eveneens het ‘publiekrechtelijke’ karakter van hun functie. Dit sacrale of 

                                                           

833  J.H.A. LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 107. 
834  R. FEENSTRA, “L’emphytéose et le problème des droits réels”, La formazione storica del diritto moderno in Europa, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1977, 1316; M. GARAUD, La révolution et la propriété foncière, Histoire générale du 
droit privé français (de 1789 à 1804), Parijs, Recueil Sirey, 1958, 15; P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du 
droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 146, nr. 81; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. 
Contribution à la théorie du droit subjectif, thèse, Lyon, 1981, 363, nr. 272. 

835  M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 168, nr. 220. 
836  R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht: inleidende hoofdstukken, Leiden, 

Brill, 1990, 544, nr. 84; J.-L. HALPÉRIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 2008, 73; M. KASER en F.B.J. 
WUBBE, Romeins privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 34; R. VERSTEGEN, Beginselen van Romeins 
privaatrecht. 2: Zakenrecht, Leuven, Acco, 1992, 9; D.P. VISSER, “The “absoluteness” of ownership: the South 
African common-law in perspective”, Acta Juridica 1985, 40; L. WAELKENS, Civium causa. Handboek Romeins recht, 
Leuven, Acco, 2008, 269; W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum: beschouwingen over eigendom en tijd, Boom, Boom 
juridische uitgevers, 2006, 67. 

837  Hierbij moet worden opgemerkt dat dit eigendomsrecht nog aan beperkingen is onderworpen. De leenheer 
beschikte namelijk nog over belangrijke prerogatieven M. GARAUD, La révolution et la propriété foncière, Histoire 
générale du droit privé français (de 1789 à 1804), Parijs, Recueil Sirey, 1958, 41. 

838  P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 
1976, 556; G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom, grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, 1979, 
20; C.G. VAN DER MERWE, International Encyclopedia of Comparative Law. Property and Trust, V. Apartment 
ownership, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 4, nr. 3; G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen. Juridische, 
historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1987, 17 en 44; A.J. VAN 

DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: the history and significance of the concept of divided ownership”, in 
D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Kaapstad, Juta, 1989, 235. 

839  R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire pers Leuven, 2004, 206. 
840  O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS, en W.M. GORDON, European legal history: sources and institutions, Londen, LexisNexis, 

2000, 33. 
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publieke karakter moest het gezag als leenheer versterken. Behalve het centrale gezag, werd ook 

het centrale bestuursapparaat verder uitgebreid. 

 EEN PLAATS VOOR HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN? – De algemene natrekkingsregel 170.

raakte gedurende het Germaanse recht op de achtergrond.841 De horizontale eigendomssplitsing 

doet hierdoor zijn intrede. Op grond van de regel dat “wie zaait, die maait”, werd de (beperkt 

zakelijk) gerechtigde die constructies opricht op andermans grond, geacht eigenaar te zijn van 

deze constructies (bonum allodiale).842 Van zodra een persoon de ruimte boven of onder 

andermans grond exploiteerde, ontstond automatisch een eigendomssplitsing. Menselijke arbeid 

leidde in het Germaanse recht met andere woorden tot de toekenning van een eigendomsrecht 

ten aanzien van het resultaat van deze arbeid: “ce qui était l’ouvrage de l’homme constituait 

l’objet d’une propriété distincte et séparée”.843 De opstallen werden bijgevolg juridisch 

onafhankelijk van de grond beschouwd en konden afzonderlijk overgedragen worden.844 

Daarenboven werd het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen verschillend 

ingevuld. Roerende goederen werden cateylen genoemd, onroerende goederen werden 

gekwalificeerd als héritages.845 Vooraleer het huidige onderscheid tussen roerende en 

onroerende goederen ontstond, werden cateylen als ‘vluchtige en tijdelijke’ goederen geacht 

eigendom te blijven van diegene door wiens arbeid ze aangebracht werden, al zouden deze op 

grond van ons huidig recht nagetrokken worden tot het grondeigendomsrecht (zie supra, nr. 

79).846  

Bij de herontdekking van het Romeinse recht werd het onderscheid tussen onroerende en 

roerende goederen naar analogie toegepast op het gekende onderscheid tussen respectievelijk 

héritages en cateylen. Deze transponering gebeurde echter niet foutloos: onder de eerste groep 

vielen – als men het fysieke onderscheidingscriterium toepast – soms roerende goederen en 

onder de groep cateylen vielen soms onroerende goederen.847 Men onderscheidde met andere 

woorden permanente, van minder belangrijke en tijdelijke onroerende goederen. Enkel ten 

aanzien van deze eerste categorie onroerende goederen trad de natrekking in.848 De tweede 

categorie van onroerende goederen werd behandeld alsof het roerende goederen betrof die niet 

werden nagetrokken tot de grondeigendom. Een persoon die bijvoorbeeld goederen aanbracht 

op andermans grond in de hoedanigheid van houder van een tenure849, bleef eigenaar van deze 

                                                           

841  J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 399, nr. 301. 
842  P. GODDING, Le droit foncier à Bruxelles au moyen âge, Brussel, ULB Institut de sociologie, 1960,  5. 
843  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et critique du concept 

juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 43, nr. 10. 
844  P. GODDING, Le droit foncier à Bruxelles au moyen âge, Brussel, ULB Institut de sociologie, 1960, 101. 
845  M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des facultés de droit, V. I, 

Parijs, LGDJ, 1928, 716, nr. 2192. 
846  Tegenover deze cateylen staan erve, dit zijn goederen die bestendig en productief zijn. D. HEIRBAUT, Over lenen en 

families: een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen (ca. 1000 
- 1305), Brussel, KVWK, 2000, 22; G. LEPOINTE, Droit romain et ancien droit français, Droit des biens, Parijs, Dalloz, 
1958, 195, nr. 279; P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 30, nr. 18. 

847  R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 103. 
848  M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des facultés de droit, V. I, 

Parijs, LGDJ, 1928, 716, nr. 2194. 
849  De tenure werd grotendeels gegrond op een cijnscontact, de cijnshouder verkreeg hierbij het recht een stuk 

grond voor eigen rekening uit te baten in ruil voor een jaarlijkse vaststaande grondcijns, een som geld of een 
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goederen omdat hij geacht werd deze goederen slechts op tijdelijke wijze met de grond te 

verbinden.850  

Dat deze constructies als roerende goederen gekwalificeerd werden en hierdoor eigenaar bleven 

van de persoon die de constructie oprichtte, leidde eveneens tot een horizontale 

eigendomssplitsing. 

 DE LEER VAN HET DUBBEL DOMINIUM – Hierboven werd reeds vermeld dat het 171.

eigendomsrecht gedurende de Middeleeuwen geen uniform karakter had, maar dat een saisine 

de bevoegdheid verleent om gebruik te maken van een zaak.  

Om een efficiënte economische exploitatie van de grond mogelijk te maken, was het mogelijk dat 

verschillende personen bevoegdheden lieten gelden ten aanzien van deze grond. In de 

Middeleeuwen was meervoudig grondgebruik bijgevolg algemeen aanvaard: ten aanzien van 

eenzelfde onroerend goed konden meerdere personen immers een saisine laten gelden.851 

Zo verkreeg de huurder in het kader van een huurovereenkomst met betrekking tot een onroerend 
goed een eigendomsrecht ten aanzien van de constructies die hierin begrepen waren, evenwel 

zonder dat dit afbreuk deed aan het eigendomsrecht van de verhuurder.852  

Van een horizontale eigendomssplitsing was hierbij echter geen sprake. Het middeleeuwse recht 

staat meervoudig grondgebruik toe – waardoor meerdere personen eigendomsrechten kunnen 

laten gelden ten aanzien van hetzelfde onroerend goed – zonder dat deze eigendomsrechten 

betrekking hebben op autonome volumes.853  

§2. Herontdekking van het Corpus Iuris Civilis 

 INLEIDING – Hoewel de Romeinsrechtelijke begrippen dominium en proprietas gedurende 172.

de Middeleeuwen nooit geheel uit de teksten verdwenen, herwonnen deze na de herontdekking 

van het Romeinse recht aan belang.  

Dit ten koste van de term saisine, die voorheen betrekking had op één van de mogelijke aanspraken 
ten aanzien van een onroerend goed (zie supra, nr. 171). Het begrip saisine verdween niet volledig 
van het toneel, maar de inhoud ervan wijzigde wel. Terwijl deze aanvankelijk op een 
eigendomsaanspraak duidde, ging deze na verloop van tijd duiden op wat wij thans als bezitneming 

aanduiden.854 

Het middeleeuwse pluriforme eigendomsconcept gaat hierbij in tegen het Romeinsrechtelijke 

uniforme eigendomsbegrip.855 Wanneer de glossatoren geconfronteerd werden met deze 

pluraliteit van eigendomsaanspraken ten aanzien van eenzelfde onroerend goed, probeerden ze 

                                                                                                                                                                                     

deel van de oogst. R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire pers Leuven, 
2004, 140. 

850  P. GODDING, Le droit foncier à Bruxelles au moyen âge, Brussel, ULB Institut de sociologie, 1960, 99. 
851  P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 1961, 124, nr. 71; A.-M. PATAULT, 

Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 24, nr. 9. 
852  A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 71, nr. 57. 
853  A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 76, nr. 62. 
854  G. LEPOINTE, Droit romain et ancien droit français, Droit des biens, Parijs, Dalloz, 1958, 217, nr. 315; A.-M. PATAULT, 

Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 114, nr. 94. 
855  A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 84, nr. 70. 
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deze aanspraken in een Romeinsrechtelijk kader te passen. De uitgestrektheid van de rechten 

van de erfpachter, bracht de glossatoren er bijvoorbeeld toe dit recht te beschouwen als een 

eigendomsrecht in hoofde van de erfpachter.856 Gelet op het feit dat er slechts één 

eigendomsrecht kan rusten ten aanzien van een bepaald goed, kleven ze de term dominium utile 

op dit recht. Bij uitbreiding wordt een soortgelijk dominium utile toegekend aan iedereen die een 

(pluriform) eigendomsrecht ten aanzien van een goed kan laten gelden.857 De bevoegde bouwer 

wordt op grond van deze terminologie gepromoveerd tot een volwaardige eigenaar van het 

opgerichte gebouw.858 Het eigendomsrecht komt hierdoor bij de economisch belanghebbende te 

liggen.859 Ook hier vinden we sporen van wat in de huidige rechtsleer als een accessoir 

opstalrecht bekend staat (zie infra, nr. 262). We zullen hieronder aantonen dat dit accessoir 

opstalrecht in feite spoort met de algemene natrekkingsleer (zie infra, nr. 355). 

 HERONTDEKKING VAN HET SUPERFICIES SOLO CEDIT-BEGINSEL – Zoals gezegd (zie supra, nr. 170) 173.

verdween de superficies solo cedit-regel gedurende de Middeleeuwen naar de achtergrond. Door 

de herontdekking van het Romeinse recht, deed deze natrekkingsregel ten gunste van de grond 

eveneens haar herintrede. Er werd opnieuw meer belang gehecht aan de band tussen de 

opstallen en de grond. De opstallen verloren hierdoor hun onafhankelijk karakter en volgden 

hierdoor steeds vaker automatisch de grond.860   

Deze evolutie kan worden geïllustreerd aan de hand van de courante praktijk bij verkoopaktes. 
Terwijl bij de overdracht van de grond aanvankelijk expliciet moest worden bepaald dat deze al dan 

niet betrekking had op de opstallen, was dit dertig jaar later niet langer het geval.861 Bij de aanvang 
van de 15de eeuw werden de grond en de opstallen nog zelden afzonderlijk behandeld.  

Desalniettemin bleef de idee dat een gebruiks- of genotsrecht ten aanzien van de grond, 

automatisch leidt tot een eigendomsrecht ten aanzien van de gebouwen die in de uitoefening 

van dit recht opgericht worden, behouden. Hierdoor ontstond automatisch een ‘onbeoogd 

opstalrecht’. Hieronder gaan we verder in op de erkenning van deze opstalrechten (zie infra, nr. 

176). 

 VERRUIMDE BESCHERMING VAN DE OPSTALHOUDER – Middeleeuwse juristen beschouwden de 174.

actio in rem die in de Corpus Iuris Civilis aan de opstalhouder toegekend werd, als een remedie 

vergelijkbaar aan die van de erfpachter. Het recht van de opstalhouder werd hierdoor 

                                                           

856  R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht: inleidende hoofdstukken, Leiden, 
Brill, 1990, 40, nr. 84; L. WAELKENS, Civium causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2008, 270. 

857  D. HEIRBAUT, “Feudal law: the real Ius Commune of property in Europe, or: should we reintroduce duplex 
dominium?”, ERPL 2003, 11, 3, 312; P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, Parijs, PUF, 
1961, 145, nr. 80; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 105, nr. 88. 

858  H.D. PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte 
rechten, Deventer, Kluwer, 2005, 39. 

859  L.A.G. WILSCHUT, “Kabels en leidingen Verslag van de tweede kwartaalvergadering van de Vereniging voor 
Bouwrecht gehouden op 11 juni 2004 in Amsterdam”, BR 2005, 1, 9; X (ed.), La maîtrise du sol, Travaux de 
l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique Française, Parijs, Economica, 1992, 538. 

860  A. BALLIF, Le droit de superficie: éléments réels, obligations propter rem et droits personnels annotés, Zurich, 
Schulthess, 2004, 3, nr. 7. 

861  De eerste akte dateert van 1350, de tweede van 1380. P. GODDING, Le droit foncier à Bruxelles au moyen âge, 
Brussel, ULB Institut de sociologie, 1960, 103. 
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beschouwd als een dominium utile.862 Aan deze actio in rem – die gedurende het Romeinse recht 

geen subjectief recht verleende (zie supra, nr. 167) – werd door de Glossatoren een zakelijk 

karakter verleend. Hetzelfde gold voor de locatio ad longum tempus.863 

AFDELING III. HET HUMANISME ALS STIMULANS VOOR DE RECHTSWETENSCHAP 

 EEN PLAATS VOOR HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN? – De Renaissance en het humanisme 175.

vonden beiden hun oorsprong rond de vijftiende eeuw. Deze hernieuwde stroming bood een 

nieuw elan voor horizontale eigendomssplitsingen.864 In tal van costumiere rechtsstelsels 

vonden zowel de natrekkingsregel als de uitzondering hierop hun neerslag. Op grond van artikel 

187 van de coutume de Paris – de voorloper van het huidige artikel 553 BW (zie hiervoor 

eveneens supra, nr. 32) – werd het mogelijk geacht dat “une maison est possedé par deux 

différents propriétaires, dont l’un a le bas, et l’autre le dessus”.865 

De coutume d’Orléans bevatte een gelijkaardige regel: “Si une maison est divisée en telle manière, 

que l’un ait le bas d’icelle, et l’autre le dessus; celui qui a le bas est tenu de soutenir et entretenir les 

édifices estans au-dessous du premier plancher; ce celui qui a le dessus, est tenu de soutenir et 

entretenir la couverture et autres édifices qui sont sous icelle, jusqu’au dit premier plancher, 

ensemble les carrelis d’icelui plancher, s’il n’y a convention au contraire”.866 Ook op het 

grondgebied van het huidige België bestonden in deze periode reeds ordonnanties op grond 

waarvan gebouwen in meerdere verdiepingen konden worden opgesplitst.867 

Op grond van deze bepalingen was het naar Frans recht mogelijk om eigenaar te zijn van één 

bepaalde verdieping binnen een gebouw, waardoor autonome eigendomsrechten gestapeld 

werden (superposition).868 Deze juridische verankering had ook maatschappelijke gevolgen. 

Steden gingen zich steeds meer in de hoogte ontwikkelen.869 Deze evolutie moest in de eerste 

plaats het hoofd bieden aan een toenemend ruimtegebrek binnen de stadsmuren, “Paris est 

                                                           

862  G. CHAUVEAU, De la superficie en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie des écoles, 1886, 78, nr. 2; R. 
FEENSTRA, “L’emphytéose et le problème des droits réels”, La formazione storica del diritto moderno in Europa, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1977, 1311; L. WAELKENS, Civium causa. Handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 
2008, 283. 

863  R. FEENSTRA, “L’emphytéose et le problème des droits réels”, La formazione storica del diritto moderno in Europa, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1977, 1309. 

864  R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire pers Leuven, 2004, 305. 
865  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et critique du concept 

juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 51, nr. 16; A. B. DESGODETS, Les lois des bâtiments: 
suivant la coutume de Paris, traitant de ce qui concerne les servitudes réelles, les rapports des jurés-experts, les 
réparations locatives, douairières, usufruitiers, bénéficiales, etc., V. I, Chez Nyon, Parijs, 1766, 75. 

866  Zoals geciteerd door J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et 
critique du concept juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 50, nr. 15. 

867 Statuyt van de Meeringhe van 19 april 1657; Ch.-L. JULLIOT, Traité-formulaire de la division des maisons par étages 
et par appartements, Parijs, 1922, nr. 10 e.v.; C.G. VAN DER MERWE, International Encyclopedia of Comparative Law. 
Property and Trust, V. Apartment ownership, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 4, nr. 3. Dit was het geval in het 
gewoonterecht van Antwerpen en Ieper en de Ordannaties van Gent en Leuven. 

868  C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 3. 
869  In het Franse gewoonterecht van onder andere Orléans, Montargis, Rennes, Normandië, Bretagne, Euxerre, 

Nantes en Parijs van de 15de en 16de eeuw zijn reeds juridische regelingen terug te vinden. Ook in sommige 
steden in België, Italië, Duitsland en enkele Zwitserse kantons was reeds sprake van appartementseigendom. Zie 
hiervoor Ch.-L. JULLIOT, Traité-formulaire de la division des maisons par étages et par appartements, Parijs, 1922, 
nr. 10 e.v. 
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enserré dans un corset de pierre. Ne pouvant s’étendre en largeur, il a dû le faire en hauteur. […] Le 

mur murant paris rend Paris murmurant”.870 

 ON-BEOOGDE OPSTALLEN – Zoals gezegd (zie supra, nr. 172) deed de receptie van het 176.

Romeinse recht – en de herontdekking van de superficies solo cedit-regel – geen afbreuk aan de 

opvatting dat een gebruiks- of genotsrecht op een grond waaraan de bevoegdheid werd 

gekoppeld om constructies op te richten, de bouwer een eigendomsrecht verleende ten aanzien 

van deze constructies.  

Ook in Belgische rechtsbronnen zijn voorbeelden terug te vinden waarin het eigendomsrecht 

van de tijdelijk beperkt gerechtigde erkend wordt.  

Zo leest men in het gewoonterecht van Dendermonde dat “les maisons, les granges, les étables, des 
fournils et les autres constructions, le propriétaire peut les retenir pour le prix qu’on les estime 
comme s’ils gisaient par la terre; bien entendu que la survivante ou le survivant pourra retenir sa 
part des dites maisons, durant le temps de son douaire, en ce cas la prisée en sera seulement faite à 

son décès”.871 

Door gebruik te maken van zijn exploitatiebevoegdheid ten aanzien van andermans grond, 

ontstond automatisch een niet-bedongen of niet-beoogd opstalrecht ten aanzien van het 

resultaat van deze exploitatie.872 In bepaalde gevallen werden deze opstallen met hun Romeinse 

benaming benoemd als superficies. In de gevallen waarin de erkenning van het eigendomsrecht 

van de gebruiker lokaal werd verankerd, ontstonden er plaatselijke benamingen zoals huis-recht, 

huysgebouw-recht of beterschap.873 Dit huysgebouw-recht werd omschreven als “de geregtheyt 

die yemandt heeft tot een huysgebouw staende op eens anders gront”.874 Het ontstaan van het 

recht was niet aan vormvereisten onderworpen en vloeide automatisch voort uit een gebruiks- 

of genotsrecht dat door de grondeigenaar verleend werd. 

AFDELING IV. DE AANLOOP NAAR DE FRANSE REVOLUTIE  

 AANLOOP NAAR DE REVOLUTIE – Gedurende de achttiende eeuw namen de politieke 177.

spanningen in Frankrijk toe. Deze hadden eveneens betrekking op het feodaal regime, dat de 

juridische onderbouw voor het maatschappijmodel vormde. Niettegenstaande de versterkte 

rechtspositie van de leenman (zie supra, nr. 169), bleef de leenheer belangrijke voorrechten 

behouden.875 De opgelegde lasten holden bijvoorbeeld het zakelijk recht van de leenman uit. Zijn 

recht was in beginsel niet vrij overdraagbaar en wanneer dit wel het geval was, behield de 

leenheer een terugkooprecht. 

                                                           

870  Ch.-L. JULLIOT, Traité-formulaire de la division des maisons par étages et par appartements, Parijs, 1922, 3 en 4. 
871  Art. 26  coutume de la ville de Termonde, geciteerd door DRION, H., Les us et coutumes en matière de louage et du 

droit de propriété, Les coutumes des Flandres, Brussel, Havermans, 1900, 157. 
872  M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 375, nr. 536. 
873  W. VAN ITERSON, De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht, Leiden, Brill, 1932, 

LVII en LXI. 
874  H. GROTIUS en S. VAN GROENEWEGEN VAN DER MADE, Inleydinge tot de Hollantsche regts-geleertheyt, bevestigt met 

placcaten, Amsterdam, By Johannes van Ravesteyn, 1667, 204. 
875  J.-Ph. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Précis Dalloz, 2010, 416, nr. 306 e.v. 
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Het vrije en individuele eigendomsrecht werd niet enkel bedreigd door het feodale regime. Ook 

de Staat speelde hierin een belangrijke rol. De leemte die ontstond nadat de macht van de 

leenheren afnam, werd al snel opgevuld door de Staat. De Koning intervenieerde steeds vaker in 

eigendomskwesties. De Staat verrichtte bijvoorbeeld ook steeds vaker grote 

infrastructuurwerken, waarvoor private percelen onteigend werden in het algemeen belang.876 

 HET ONTSTAAN VAN EEN ABSOLUUT, EXCLUSIEF EN EEUWIGDUREND EIGENDOMSCONCEPT – Ten 178.

gevolge van de inbreuken op het individualistische eigendomsconcept, werd steeds meer nadruk 

gelegd op het absolute en individuele karakter van het eigendomsrecht.877  

De toenemende spanningen resulteerden in 1789 in het uitbreken van de Franse Revolutie. In 

eerste instantie maakte de absolute monarchie hierbij plaats voor een constitutionele 

monarchie, deze zou in een later stadium plaats maken voor een Republiek.878 Hiermee werd op 

abrupte wijze gebroken met het Ancien Régime en gingen de feodaliteit en standenmaatschappij 

teloor.879 De verkoop van kerkelijke en gemeenschappelijke gronden leidde tot een nieuwe en 

omvangrijke klasse van grondeigenaars. Ook een groot aantal pachters zagen hun rechten 

getransformeerd in een eigendomsrecht ten aanzien van de grond (zie infra, nr. 179).880  

De Franse Revolutie werd hierdoor in grote mate een eigendomsrevolutie. De invulling van het 

eigendomsconcept evolueerde hierdoor in grote mate naar de absolute invulling waarvan 

verondersteld werd dat deze gedurende het Romeinse recht aan het eigendomsconcept gegeven 

werd. Dat het feodale systeem moest wijken voor een onafhankelijk, exclusief en eeuwig 

eigendomsrecht, bleek uit artikel 1 van het Decreet van 6-14 augustus 1789 :  

“l’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal et décrète que tous les droits et devoirs 
tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude 
personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité; tous les autres sont déclarés 
rachetables et les prix et le mode de rachat seront fixés par l’Assemblée nationale. Ceux desdits droits 

qui ne sont pas supprimés continueront néanmoins à être perçus jusqu’au remboursement”.881  

Bij de afschaffing van het feodale regime werd een onderscheid gemaakt tussen feodale 

verhoudingen waaraan een einde kwam zonder vergoeding (féodalité dominante) en 

verhoudingen die afkoopbaar gesteld werden (féodalité contractante).882 

 LOT VAN ACCESSOIRE OPSTALRECHTEN? – Zoals gezegd werd gedurende de Middeleeuwen 179.

(zie supra, nr. 170) erkend dat een persoon die op grond van een gebruiks- of genotsrecht een 

constructie oprichtte op andermans grond, hier eigenaar van bleef. Het eigendomsrecht werd 
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gesplitst in een dominium directum ten gunste van de grondeigenaar en een dominium utile ten 

gunste van de persoon die gerechtigd is een gebouw op andermans grond op te richten.  

In de aanloop naar de Franse Revolutie was dit recht verbonden aan een veelvoud van 

rechtsverhoudingen.883 Al deze verhoudingen passen binnen het feodale systeem, waarin 

meerdere personen eigendomsrechten laten gelden ten aanzien van eenzelfde goed, zonder dat 

aan al deze verhoudingen ook automatisch feodale verplichtingen verbonden zijn.  

Voorbeelden hiervan zijn de fief, censive, bail à domaine congéable, bail à complant, héritages 

baillés à champart, héritages baillés à rente, bail à rente foncière en de erfpachtovereenkomst.884 

Aan al deze gebruiksrechten werd een accessoir opstalrecht gekoppeld. De begunstigde van de 

bail à domaine congéable beschikte hierdoor bijvoorbeeld over de bevoegdheid om de opstallen 

te verhuren, over te dragen of te hypothekeren.885 Aanvankelijk waren deze overeenkomsten 

tijdelijk van aard, maar al snel evolueerden ze naar principieel eeuwigdurende en overdraagbare 

overeenkomsten. Zoals in het Romeinse recht het geval was (zie supra, nr. 167), werd ook in dit 

geval de bescherming die een overeenkomst bood verruimd naar aanleiding van sociale en 

economische behoeften.886 

De erkenning van het eigendomsrecht van de beperkt gerechtigde ten aanzien van de opstallen, 

was echter onverzoenbaar met het exclusieve karakter dat aan het grondeigendomsrecht werd 

verleend. Deze gebruiksrechten werden daarenboven geacht economisch manifest te zijn omdat 

deze de overdracht van grondeigendom zouden bemoeilijken en hierdoor bijdroegen aan het 

ontstaan van de ‘dode hand’.  

Deze rechten werden dan ook geviseerd door de revolutionaire wetgever: “toutes les rentes 

foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que 

soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soit dues” werden eveneens afkoopbaar verklaard 

bij Decreet van 4-11 augustus 1789.887 In een Decreet van 18 december 1790 wordt 

daarenboven gesteld dat “il est défendu, de plus, à l’avenir, de créer, sans préjudice des baux à 

rente ou emphytéose, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être 

faits, à l’avenir, pour quatre-vingt-dix-neuf ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur 

plusieurs têtes à la charge qu’elles n’excéderont pas le nombres de trois”.  

Eeuwigdurende gebruiks- en genotsrechten ten aanzien van andermans grond waren met 

andere woorden niet langer geoorloofd en konden afgekocht worden. Ook 

erfpachtovereenkomsten waren aan deze bepaling onderworpen en verkregen dus een 
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maximumtermijn van 99 jaar. De bail foncière verloor haar zakenrechtelijk karakter, waardoor 

huurrechten een verbintenisrechtelijk karakter verkregen.888  

De vraag rijst naar de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de genoemde accessoire 

opstalrechten. In het Decreet van 7 juni - 5 augustus 1791 werd de geldigheid van deze 

accessoire opstalrechten uiteindelijk expliciet erkend.889 De huurder verkreeg namelijk nog 

steeds een eigendomsrecht ten aanzien van de tenure, op grond van artikel 7 van dit Decreet: “les 

propriétaires fonciers et les domaniers, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la 

distinction du fonds et des édifices et superficies, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété 

[…], se régleront d’après les stipulations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulations, 

d’après les usements […]”.890  

 EEN PLAATS VOOR HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN? – Franse revolutionairen poogden 180.

komaf te maken met het Ancien Régime door het oude recht af te schaffen en te vervangen door 

nieuwe, door Napoleon gecodificeerde, wetboeken.891  

Bij de codificatie van de Code civil wordt het aloude superficies solo cedit-beginsel neergelegd in 

artikel 552 BW (zie supra, nr. 57). De bepalingen met betrekking tot onroerende natrekking 

werden grotendeels geïnspireerd op Romeinse regels, die evenwel onder een 

gemeenschappelijke noemer gebracht werden: “Elles [les lois romaines] contenaient une foule de 

distinctions qui ne pouvaient que jeter dans l’embarras. On a remarqué la possibilité d’exprimer 

tous les différents modes, soit de production, soit de réunion, soit d’incorporation, sous une seule 

expression générique que les rend également, et qui est celle d’accession”.892 Deze superficies solo 

cedit-regel had tot doel om het individuele, exclusieve en absolute karakter van het 

eigendomsrecht van de grondeigenaar te benadrukken, vanuit een Romeinsrechtelijke 

inspiratie: “Nous avons suivi l’esprit des lois Romaines”.893 De procedurele Romeinsrechtelijke 

natrekkingsregels werden hierdoor getheoretiseerd.894 
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Het Ontwerp voor een Nederlands Burgerlijk Wetboek 1820 bevatte een gelijkaardige regel op 

grond waarvan “iemand den eigendom heeft van alles, wat op zijnen grond gebouwd is, mits het 

gebouwde dadelijk met den grond verenigd zij” (art. 1072).  

Om de eenheid van de grondeigendom te benadrukken, werd bij de codificatie weinig aandacht 

besteed aan horizontale eigendomssplitsingen.895  

De Franse wetgever voorzag bijvoorbeeld geen regeling met betrekking tot zelfstandige 

opstalrechten. Gelet op de verregaande inbreuk op het grondeigendomsrecht, werd dit recht 

geacht in strijd te zijn met de exclusiviteit van het eigendomsrecht, waar tijdens de Revolutie 

veel belang aan werd gehecht.896 Het eigendomsrecht kwam exclusief toe aan de grondeigenaar 

en beperkingen ten aanzien van dit eigendomsrecht moesten beperkt zijn in de tijd. 

Ook met betrekking tot appartementsrechten, bevatte de Code civil slechts een zeer summiere 

regeling. Reeds in het Ancien Régime werden eigendomsrechten binnen appartementsgebouwen 

gestapeld (zie supra, nr. 175), maar gelet op het feit dat ook een dergelijke stapeling inging tegen 

het exclusief karakter van het grondeigendomsrecht, werd deze situatie summier behandeld in 

artikel 664 C.c.897   

Deze bepaling luidde: “Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers 
propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, 
elles doivent être faites ainsi qu'il suit: Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les 
propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient; Le propriétaire de 
chaque étage fait le plancher sur lequel il marche; Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui 
y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui et 
ainsi de suite”. 

Eigenaardig genoeg werd de enige bepaling met betrekking tot horizontale 

eigendomssplitsingen opgenomen in het deel met betrekking tot erfdienstbaarheden, meer 

bepaald in het deel omtrent mandeligheid. Hiervoor bestaat een historische verklaring. Reeds in 

de zestiende eeuw werd het onverdeeld eigendomsrecht ten aanzien van onroerende goederen 

geacht een ‘erfdienstbaarheid van gedwongen mede-eigendom’ uit te maken.898 De rechtspraak 

en rechtsleer oordeelde echter al snel dat in tegenstelling tot de regels betreffende 

erfdienstbaarheden, de regels met betrekking tot eigendom en mede-eigendom op artikel 664 

BW van toepassing zijn.899 Toch kan men uit de situering van deze bepaling binnen het 

hoofdstuk Erfdienstbaarheden een bevestiging vinden van het wantrouwen van de 

Napoleontische wetgever tegenover horizontale eigendomssplitsingen. 
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Deze bepaling – die de historische oorsprong vormt van ons huidig appartementsrecht (zie infra, 

nr. 295) – voorzag in een soort verdiepingseigendom.900 Het artikel bevatte echter enkel een 

summiere regeling met betrekking tot de rechten en plichten van appartementsmede-

eigenaars.901 Van een appartementsrecht zoals we het vandaag de dag kennen, was bijgevolg nog 

geen sprake. Zo kwam er bijvoorbeeld geen duidelijk onderscheid tussen de gemeenschappelijke 

en private delen voor, gaf deze de bepaling geen invulling aan het recht van de eigenaars ten 

aanzien van de gemeenschappelijk delen en werd niet in een beheersvorm voorzien.902 De 

wetgever beschouwde gemeenschappelijke delen enkel als noodzakelijke verbindingstukken, 

aan het zakenrechtelijk statuut ervan werd geen aandacht besteed.903 De wetgever had met 

andere woorden vooral oog voor de bevoegdheidsregeling, en veel minder voor de 

eigendomssplitsing. Artikel 664 C.c. kan dus niet gelezen worden als een werkelijk 

splitsingsbepaling. 

Het belang van verdiepingseigendom bleef daarenboven beperkt in de praktijk. Voornamelijk in 

bepaalde delen van Frankrijk werden eigendomsrechten aan de hand van deze bepaling 

gestapeld. Het beperkte belang van deze bepaling blijkt ook uit de doctrine. In de rechtsleer was 

deze bepaling zelden het voorwerp van onderzoek.  

Auteurs die de bepaling bespreken, benadrukken overigens het beperkte belang ervan. Zo schrijft 
MARCADÉ dat “le cas, prévu par notre article, d’une maison divisée par étages entre ses divers 
propriétaires sera probablement assez rare; mais enfin, s’il se présentait, et que l’acte de partage 
n’eût pas prévu le mode de réparations et de reconstructions à faire, on appliquerait les règles posées 

ici […]”.904  

Precies om deze reden werd artikel 664 C.c. niet overgenomen door de Nederlandse wetgever 

bij de uitvaardiging van het Burgerlijk Wetboek. De reden hiervoor was dat deze bepaling “van 
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een geval spreekt, hetwelk meer bijzonder toepasselijk is op groote gebouwen, in de steden van 

Frankrijk staande, waarvan verschillende verdiepingen aan onderscheidene eigenaars 

toebehooren.[…] Deze bepaling was alzoo binnen het Koningrijk min noodzakelijk en zal, wanneer 

zoodanig zelden voorkomend geval immer mocht blijken plaats grijpen, aan de beoordeling des 

rechters naar mate der bijzondere omstandigheden kunnen worden overgelaten.”905 

In dezelfde zin lezen we bij LAURENT dat “l’hypothèse de l’article 664 […] ne doit pas être usitée en 
Belgique, car nous ne trouvons pas d’arrêt sur la matière. […] Il n’a guère d’importance. Quoi qu’en 
disent les communistes, la société moderne s’éloigne e la communauté […]. Ce que les hommes 
recherchent et ce qu’ils ambitionnent, c’est un coin de terre où ils soient les maîtres de s’arranger un 
intérieur à leur guise […]. La communauté est une exception qui sera de plus en plus rare”.906 De 
toekomst zou hem ongelijk geven. 

Demografische evoluties, een toenemende grondschaarste, de industrialisering, de 

democratisering van eigendomsverwerving en zelfs juridische factoren uit het huurrecht907 

zorgden ervoor dat na het einde van de Eerste Wereldoorlog steeds meer beroep gedaan werd 

op appartementsconstructies om voor huisvesting te zorgen.908  

Artikel 664 BW bood in deze gewijzigde omstandigheden niet langer een voldoende uitgewerkt 

juridisch kader.909 Om deze leemte in te vullen, vaardigde België in 1924 een eerste volwaardige 

Appartementswet910 uit, die het oude artikel 664 BW vervangt en een nieuw artikel 577bis BW 

invoert.911 De Belgische Appartementswet van 1924 maakt een eerste wettelijke regeling uit met 

betrekking tot appartementsrechten. Deze werden niet langer behandeld onder het deel met 

betrekking tot de erfdienstbaarheden, maar maakten een specifieke vorm van mede-eigendom 

uit, waarbij de wetgever voor het eerst oog had voor de zakenrechtelijke opsplitsing van het 

gebouw en waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen private en gemeenschappelijke delen.  
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Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 134, 
nr. 57; E. VIEUJEAN, C. MARGREVE, Y. HANNEQUART, J. HANSENNE en P. DELNOY, “Rapport sur les formes récentes de 
propriété et de location immobilières urbaines en droit belge”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence 
sur le régime juridique de la propriété immobilière: journées de Liège, 25-28 mai 1965, Travaux de l’Association 
Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Luik, Université de Liège. Faculté de droit, 1966, 335. 
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In andere landen ziet men dezelfde ontwikkeling. In de eerste helft van de 20ste eeuw nam de 

appartementswetgeving wereldwijd een hoge vlucht.912 In 1938 werd een wettelijke regeling 

uitgevaardigd in Frankrijk die in 1965 gewijzigd werd.913 In Nederland werd in 1951 de 

Appartementenwet914 en in Duitsland de Wohnungseigentumsgesetz915 uitgevaardigd. Bij 

gebreke aan specifieke wettelijke bepalingen, deed de Nederlandse rechtspraktijk voor de 

uitvaardiging van de Appartementswet beroep op flatexploitatiemaatschappijen, waarbij 

bewoners een aandeel in een vennootschap kregen.916 Naar Zuid-Afrikaans recht kwam die 

ontwikkeling pas later tot stand, wat vanuit de verschillende demografische en sociale context 

verklaard kan worden. Om het hoofd te bieden aan de toenemende grondschaarste en ten 

gevolge van sociale en economische evoluties, vaardigde de Zuid-Afrikaanse wetgever in de 

jaren zeventig eveneens bepalingen uit op grond waarvan meervoudig grondgebruik mogelijk 

werd gemaakt.917 Deze wetgeving – grotendeels gebaseerd op de Duitse Woningeigentumgesetz 

en de New South Wales Strata Titles Act – werd sindsdien herhaaldelijk aangepast.918 

 HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN AAN DE HAND VAN HET OPSTALRECHT? – Met betrekking 181.

tot het recht van opstal was de situatie anders. Om de eenheid van het grondeigendomsrecht te 

benadrukken werd het opstalrecht niet behandeld in de Code civil. 

Het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koninkryk Holland van 1809 voorziet daarentegen 

expliciet in een regeling met betrekking tot het opstalrecht.919 Het recht werd omschreven als 

“het vermogen, om op eens anders grond één of meer gebouwen te mogen stellen, of hebben, en 

dezelve te mogen gebruiken” (art. 529). Het recht was niet aan een termijnbeperking 

onderworpen, maar de opstalgever had het recht om het opstalrecht te beëindigen na verloop 

van tien jaar en mits inachtname van een opzegperiode van één jaar (art. 530). Het wetboek 

bepaalde ten slotte dat de opstalgever een vergoeding verschuldigd was aan de opstalhouder ten 

belope van de waarde van de opstallen, voor zover geen andersluidende regeling 

overeengekomen werd (art. 531).  

                                                           

912  R. TIMMERMANS, “Horizontale eigendomssplitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement van 
appartementseigendom”, NFM 2005, 205; C.G. VAN DER MERWE, International Encyclopedia of Comparative Law. 
Property and Trust, V. Apartment ownership, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 6, nr. 6. 

913   Wet n° 65-557 van 10 juli 1965 betreffende appartementsmede-eigendom, JORF 11 juillet 1965. Aangevuld door 
Décret d’aplication du 17 mars 1967, n° 67-223, JORF 22 mars 1967. 

914   Wet van 20 december 1951, Stb. 1951, 571. 
915   Wohnungseigentumsgesetz van 15 maart 1951, Bundesgesetzblatt, Teil I, 1951, nr. 13, 19 maart 1951, 175-186. 
916  Botes v. Toti Development Co (Pty) Ltd., 1978, (1), SA, 205 (T), 208, A; J.H. BEEKHUIS, “Eigendom van 

appartementen en lidmaatschapsrechten in co-operatieve vereniging”, WPNR 1952, 4226, 25; J.H. BEEKHUIS, “Een 
nieuw Nederlands ontwerp over eigendom van appartementen”, TPR 1970, 448; H.D. PLOEGER, Horizontale 
splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 23, nr. 27. 

917   P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR, en H. MOSTERT, Silberberg & Schoeman’s The law of property, Durban, LexisNexis, 
2006, 44; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BANDENHORST, W. FREEDMAN, J.M. PIENAAR, en J. VAN WYK, The principles of the law of 
property in South Africa, Oxford University Press South Africa, Cape Town, 2010, 100; G.J. PIENAAR, Sectional Titles 
and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, ix. 

918   Wet op Deeltitels 66 van 1971 (inwerkingtreding op 2 februari 1973 door Proc. R18 in GG 3822), Wet op 
Deeltitels 95 van 1986, GG 10440, 17 september 1986 (inwerkintreding op 8 april 1988 door Proc. R62 in GG 
11240), Sectional Titles Schemes Managment Bill 20 of 2010, GG 33366, 9 juli 2010.  

919  Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningryk Holland, Koninklyke Staatsdrukkery, 1809. 
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Aan de toepassing van dit Wetboek komt een einde wanneer Nederland twee jaar later door het 

Napoleontische Keizerrijk geannexeerd wordt.920  

Na de val van Napoleon en het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden kwam de 

nationale codificatiebeweging weer op gang. De ontwerpteksten voor een wetboek voorzagen 

allen in een regeling met betrekking tot het opstalrecht. 

De auteurs van het Burgerlijk Wetboek overwogen aanvankelijk het opstalrecht in het deel over 
huurrecht onder te brengen. Dat het opstalrecht – in tegenstelling tot een huurrecht – een 
zakenrechtelijk karakter heeft, zou hiervoor geen beletsel vormen. Op grond de overweging dat aan 
“alle huur een eigen recht toekent” en dat “huur voor koop gaat”, werd immers geoordeeld dat aan 

een huurrecht steeds een opstalrecht gekoppeld is.921  

Desalniettemin werd het zelfstandig opstalrecht in het ontwerp van WIERDSMA opgenomen onder de 

benaming huisgebouws-recht.922 Pas in latere ontwerpen verkreeg het recht zijn huidige benaming 
van opstalrecht. Het recht kon immers niet enkel op huizen betrekking hebben, maar ook op 
beplantingen en andere constructies.  

In het ontwerp van 1815 werd het opstalrecht omschreven als “het regt om een gebouw, getimmerte, 
of ook boomen en beplantingen te mogen hebben, en als eigendom te bezitten, op den grond, welke 

aan een ander in eigendom toebehoort”.923 Het opstalrecht kon ontstaan bij overeenkomst, bij 
uiterste wil, op rechterlijk bevel of door verjaring (art. 1287 j° 1252 Ontwerp 1820). Enkel de 
grondeigenaar die hiertoe bevoegd was, kon het opstalrecht op conventionele wijze vestigen. Het 
recht kon voor bepaalde of onbepaalde tijd overeengekomen worden. Indien er echter geen termijn 
werd bepaald en er evenmin een vergoeding moest betaald worden ter erkenning van het 
eigendomsrecht van de grondeigenaar, werd het recht steeds in tijd beperkt tot vijftig jaar (art. 1473 
en 1475 Voorontwerp 1815). De opstalhouder verkreeg de bevoegdheid zijn recht te vervreemden of 
te bezwaren met een hypotheek (art. 1285 Ontwerp 1820). Hij beschikte overigens eveneens over de 
mogelijkheid zijn opstal en de grond te bezwaren met een erfdienstbaarheid (art. 1286 Ontwerp 
1820).  

De uitwerking van deze ontwerpen liep echter vertraging op, waardoor de Code civil tot 1838 

van kracht bleef. Dat dit wetboek geen regeling voorzag met betrekking tot opstalrechten, werd 

in de praktijk echter als hinderlijk ervaren. Om hieraan tegemoet te komen, werd in 1824 een 

tussentijdse Opstal- en Erfpachtwet uitgevaardigd. Hierbij werd geoordeeld dat een summiere 

regeling van het opstalrecht, beperkt tot een duurtijd van vijftig jaar, zou volstaan. De piste om 

het opstalrecht bij het huurrecht onder te brengen, werd verlaten.924 De vijftigjarige 

termijnbeperking kwam volgens de wetgever ‘ten nutte van den Staat’. De exclusiviteit van het 

eigendomsrecht na de afschaffing van het feodale systeem zou er in Frankrijk immers toe geleid 

hebben dat de ‘cultuur zeer grote vorderingen heeft gemaakt’.925 

                                                           

920  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 164, nr. 168. 
921   M.J.E.G. VAN GESSEL-DE ROO, Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. 7 Zakenrecht 1798-1820, Zutphen, 

Walburg pers, 1991, 104.  
922   M.J.E.G. VAN GESSEL-DE ROO, Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. 7 Zakenrecht 1798-1820, Zutphen, 

Walburg pers, 1991, 105. 
923  Artikel 1468 Voorontwerp 1815 en art. 1280 Ontwerp 1820. 
924  J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het 

ontwerp van Burgerlijk Wetboek: onder toezigt der commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden der Tweede 
Kamer. Zittingsjaar 1822-1823, ’s-Gravenhage, Nijhoff, 1873, I, 71 en II, 376. 

925  J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het 
ontwerp van Burgerlijk Wetboek: onder toezigt der commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden der Tweede 
Kamer. Zittingsjaar 1822-1823, ’s-Gravenhage, Nijhoff, 1873, II, 377. 
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Na de val van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werden de bepalingen uit de Opstalwet 

opgenomen in het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek. In de tussentijd werd de vijftigjarige 

termijnbeperking geschrapt en verkreeg het opstalrecht een opzegbaar karakter (art. 766).  

In de daaropvolgende periode werd in Nederland een Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk 
Wetboek uitgevaardigd. Artikel 54 van het Ontwerp 1898 vertrekt eveneens van het superficies solo 
cedit-beginsel, maar in het tweede lid van deze bepaling werd het beginsel geponeerd dat “hij, die den 
grond van een ander krachtens zakelijk of persoonlijk recht onder zich heeft, eigenaar is van de met 
dien grond verbonden zaken, indien en zoolang hij het recht heeft ze weg te nemen”. Het bezwaar tegen 
horizontale eigendomssplitsingen werd hierbij van geen tel geacht omdat “het eigendomsrecht van 

den eigenaar van den grond tijdelijk werkeloos is”.926  

Deze bepaling expliciteert het accessoir opstalrecht (zie infra, nr. 262) zoals wij het vandaag kennen 
en compenseerde het feit dat het Ontwerp het opstalrecht als zelfstandige figuur wou afschaffen. 
Opdat de houder van een gebruiks- of genotsrecht een eigendomsrecht verkreeg ten aanzien van de 
constructies die hij oprichtte in het kader van zijn recht, was vereist dat hij deze constructies 
onverplicht oprichtte. Daarnaast stond het de grondeigenaar vrij een andersluidende regeling te 
treffen waardoor de superficies solo cedit-regel van kracht bleef en de grondeigenaar ook van 
onverplicht opgerichte constructies eigenaar werd.  

De ontwerpers van het huidige Nederlandse Wetboek hebben zich echter niet laten leiden door 

deze bepaling. Bij de herziening van het Burgerlijk Wetboek in 1992 werd het opstalrecht 

zonder noemenswaardige wijzigingen overgenomen in het nieuwe wetboek. Het opstalrecht 

bleef hierdoor behouden als enige manier om af te wijken van het superficies solo cedit-

beginsel.927 

Gedurende de voorbereidende werken werd echter gediscussieerd omtrent de nood aan specifieke 
bepalingen omtrent het recht van opstal. De vestiging van een erfpachtrecht werd in het verleden 
reeds geacht als alternatief te kunnen dienen voor de vestiging van een zelfstandig recht van opstal. 

In een Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek werden bijvoorbeeld geen specifieke 
bepalingen opgenomen met betrekking tot het recht van opstal op grond van de overweging dat “in 
de practijk het vestigen van een recht van opstal betrekkelijk zelden voorkomt en voor zoover daaraan 
nog behoefte mocht bestaan, scheen het voldoende de bepalingen omtrent erfpacht zoodanig te 
verruimen, dat datgene wat thans door het recht van opstal wordt verkregen kon behandeld worden als 
een beperkt recht van erfpacht”.928  

Desalniettemin werd een specifieke wettelijke regeling opgenomen, zij het dat voor een groot aantal 
bepalingen naar het recht van erfpacht verwezen wordt.929 Zoals hieronder nog zal blijken (zie infra, 
nr. 269) verkrijgt een erfpachthouder naar Nederlands recht immers niet automatisch een 
eigendomsrecht ten aanzien van de constructies die hij opricht in de uitoefening van zijn recht. Aan 
een dergelijke eigendomssplitsing bleek in de praktijk evenwel behoefte te zijn, waardoor het 
opstalrecht alsnog behandeld wordt in het NBW. Gelet op de rechtszekerheid, werd geoordeeld dat 

                                                           

926  J.J. VAN MEERBEKE, Ontwerp tot herziening van het burgerlijk wetboek den Koning aangeboden door de 
Staatscommissie, ingesteld bij Zijner Majesteits Besluit van 28 Februari, ‘s Gravenhage, Belinfante, 1880, 1886, 
347. 

927   H.D. PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte 
rechten, Deventer, Kluwer, 2005, 40. 

928  J.J. VAN MEERBEKE, Ontwerp tot herziening van het burgerlijk wetboek den Koning aangeboden door de 
Staatscommissie, ingesteld bij Zijner Majesteits Besluit van 28 Februari, ‘s Gravenhage, Belinfante, 1880, 1886, 
430. 

929  C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: 
Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 356. 
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dit eigendomsrecht best voortvloeit uit een in de openbare registers ingeschreven zakelijk recht, in 

plaats van een zuiver verbintenisrechtelijke overeenkomst.930 

Voor België betekende de val van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in eerste instantie 

een terugkeer naar de Code civil. De Nederlandse Opstalwet bleef echter ongewijzigd behouden 

en maakt vandaag de dag nog steeds geldend Belgisch recht uit (zie infra, nr. 184).   

 NUANCERING VAN DE EXCLUSIVITEIT VAN HET GRONDEIGENDOMSRECHT – Het exclusieve karakter 182.

van het grondeigendomsrecht maakte bij de codificatie een belangrijk beginsel uit, omdat het 

een buffer moest bieden tegen de feodale verschijningsvorm van het eigendomsrecht. 

Desalniettemin moet de exclusiviteit van het eigendomsrecht in het begin van de 19de eeuw, wat 

de verticale uitgestrektheid ervan betreft (zie ook supra, nr. 60), genuanceerd worden.931 

In eerste instantie werd immers vrij spoedig na de invoering van de Code Civil een opstalrecht 

ingevoerd (zie supra, nr. 180).  

Ook de wetgeving met betrekking tot minerale rijkdommen verdient in dit kader een 

vermelding. Reeds in 1810 deed Napoléon afbreuk aan het exclusieve karakter van het 

grondeigendomsrecht door het eigendomsrecht ten aanzien van mijnen af te scheiden van de 

grondeigendom (zie hiervoor uitvoeriger infra, nr. 325).932 In een Revolutionaire Wet van 12-28 

juli 1791 verkrijgt de staat een controlerecht op de exploitatie van minerale rijkdommen die zich 

op meer dan honderd meter diepte bevinden.933 De Wet van 21 april 1810 voorziet in een 

werkelijk eigendomssplitsing, waarbij aan de vergunninghouder een eigendomsrecht ten 

aanzien van de minerale rijkdommen verleend wordt, terwijl de grondeigenaar enkel een 

vergoedingsrecht behoudt. Deze wet maakt – enkele jaren nadat de wetgever de eenheid van de 

grondeigendom benadrukte – een belangrijke wettelijke uitzondering op dit principe uit. 

Ook de rechtspraak nam reeds van bij het begin van de negentiende eeuw een flexibele houding 

aan tegenover de natrekkingsregels. De Cour de cassation heeft daarenboven steeds het 

aanvullende karakter benadrukt van de bepalingen die de eenheid van de grondeigendom 

waarborgen.  

Bekend is het arrest Caquelard van 13 februari 1834 waarin het Hof oordeelde dat de artikelen 544, 
546 en 552 C.c. “ne sont pas prohibitifs; que ni ces articles, nu aucune loi, n’excluent les diverses 

modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible […]”.934 Het 
exclusieve karakter van het eigendomsrecht weegt in dit bekende arrest niet op tegen de 

                                                           

930  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 247. 

931  A.M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l’immeuble”, Rev. 
hist. dr. 1983, 217. 

932   Voorheen kwam de exploitatiebevoegdheid exclusief aan de Koning toe, die hierop derden een vergunning 
verleende om tot deze exploitatie over te gaan. P. OURLIAC en J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé: les biens, 
Parijs, PUF, 1961, 188, nr. 103. Het eigendomsrecht van de grondeigenaar strekte zich in het verleden dus 
evenmin uit tot de minerale rijkdommen. Volgens MIRABEAU was “l’idée d’être maître du sous-sol paraît aussi 
singulière que celle d’empêcher le passage d’un ballon dans l’air”.  

933   A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 228, nr. 193. 
934   Cass. fr. 13 februari 1834, S. 1834, I, 205. 
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wilsautonomie van partijen.935 Zoals gezegd, heeft deze opvatting sinds enkele jaren nieuwe 
toepassingsgevallen in de rechtspraak van de Cour de cassation (zie supra, nr. 160). 

De Franse rechtspraak bleef met andere woorden trouw aan de oude feodale principes (zie 

supra, nr. 169) en erkende gestapelde eigendomsrechten.936  

Zo wordt in een arrest van de Franse Cour de Cassation uit 1866 gesteld dat de opstalhouder een 
eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van de opstallen die het voorwerp van zijn recht uitmaken en 

dat “un semblable droit de propriété ne pouvait s’éteindre par le non usage”.937  

Dat dit meervoudig grondgebruik geen onverdeeldheid in het leven roept, maar een exclusief 

eigendomsrecht verleent ten aanzien van een autonoom volume, blijkt uit een arrest van 1873.  

In dit arrest oordeelt het Hof dat “attendu que le droit de superficie forme un droit de propriété 
distincte et séparée de celle du fonds; qu’il porte exclusivement sur les constructions, bois et autres 
produits du sol […] que le concours d’un droit de superficie avec la propriété du tréfonds ne crée un 

état d’indivision ni quant à la propriété du sol, ni quant à la jouissance […]”.938  

Het Hof erkent dus dat partijen eigendomsrechten horizontaal kunnen stapelen en hierbij 

conventioneel kunnen bepalen op welke hoogte de horizontale scheidingslijn zich situeert.  

Accessoire opstalrechten verdwenen evenmin naar de achtergrond:  

“Il faut particulièrement signaler les nombreux cas, où le droit de superficie se déduit des termes 
d’un bail, lorsque ce contrat règle la condition juridique des constructions érigées par le locataire en 
les lui attribuant à titre de propriétaire. Cette convention n’aura pas besoin d’être expresse, elle 
pourra résulter de l’ensemble des conditions du bail, par exemple lorsque le locataire hypothèque la 

maison qu’il a élevée pour garantir le paiement du loyer”.939  

Ook uit het feit dat de wetgever van 1804 uitdrukkelijk toelaat om het eigendomsvermoeden van 

artikel 553 BW (zie supra, nr. 32) te weerleggen, kan afgeleid worden dat er ruimte gelaten werd 

voor uitzonderingen op de fysieke ondeelbaarheid van de grond.940 

Uit bovenstaande analyse kan afgeleid worden dat de grootste ommekeer ten aanzien van 

splitsingsmogelijkheden tussen de grondeigendom en het eigendomsrecht ten aanzien van de 

opstallen plaatsvond in de rechtspraak gedurende de tweede helft van de 19de eeuw, en niet zo 

zeer bij de uitvaardiging van het Burgerlijk Wetboek.941 Dat er enkele splitsingsmogelijkheden 

behouden bleven, leidde er overigens toe dat meervoudig grondgebruik nooit geheel van het 

toneel verdween. 

                                                           

935   B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Mortsel, Interesentia, 2008, 117; A.M. 
PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l’immeuble”, Rev. hist. 
dr. 1983, 223 en 228.  

936   “qu’il est donc possible que la propriété des arbres […] appartiennent à d’autres que le propriétaire du sol” Cass. fr. 
18 mei 1858, D. 1858, I, 218, S. 1858, I, 661; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 
1989, 249, nr. 211; A.M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique 
de l’immeuble”, Rev. hist. dr. 1983, 232; V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? 
Poging tot een nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, 1031, nr. 50.  

937   Cass. fr. 5 november 1866, D.P. 1867, I, 32, S. 1866, I, 441; Cass. fr. 23 december 1861, S. 1862, I, 181. 
938   Cass. fr. 16 december 1873, D. 1874, I, 249 en S. 1874, I, 457, noot J.E. LABBÉ . 
939   J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété : étude historique et critique du concept 

juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 60, nr. 21. 
940   A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 253, nr. 214. 
941   A.M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l’immeuble”, Rev. 

hist. dr. 1983, 236. 
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AFDELING V. RECHTSHISTORISCH BESLUIT 

 EVOLUTIEVE ROL VAN HET SUPERFICIES SOLO CEDIT-BEGINSEL – Uit het rechtshistorische 183.

overzicht met betrekking tot meervoudig grondgebruik en horizontale eigendomssplitsingen 

blijkt dat het superficies solo cedit-beginsel als een slingerbeweging doorheen de geschiedenis 

trekt. De rol en de draagwijdte van dit beginsel wijzigden hierbij in belangrijke mate doorheen 

de eeuwen. 

In het Romeinse recht werd een absoluut karakter toegekend aan de regel dat de opstal wijkt 

voor de grond.  

Om de exploitatie van de grond mogelijk te maken, werd de vestiging van een opstalrecht 

aanvaard. Omwille van het absoluut karakter van het superficies solo cedit-beginsel, bracht dit 

opstalrecht geen horizontale eigendomssplitsing teweeg en werden deze opstallen alsnog 

nagetrokken tot de grond. Het opstalrecht verleende met andere woorden geen (tijdelijke) 

eigendomsrecht aan zijn titularis. Om een doeltreffende exploitatie van de grond mogelijk te 

maken, werd al snel de behoefte gevoeld om het recht van de opstalhouder op een doorgedreven 

manier te beschermen. Hierdoor verkreeg de opstalhouder een zakenrechtelijke remedie, die 

hem weliswaar geen eigendomsrecht verschafte. 

Gedurende de Middeleeuwen verdween het superficies solo cedit-beginsel naar de achtergrond. 

De gebruiker van de grond verkreeg hierdoor een eigendomsrecht ten aanzien van de 

constructies die hij oprichtte. Veel constructies die naar huidig recht als onroerend zouden 

gekwalificeerd worden, werden daarenboven als roerende goederen gekwalificeerd (cateylen), 

die eigendom bleven van diegene die ze oprichtte. 

De herontdekking van het Romeinse recht in de 12de eeuw leidde ertoe dat het superficies solo 

cedit-beginsel opnieuw haar intrede deed. Deze natrekkingsregel botste echter met het 

pluriforme eigendomsconcept dat gedurende de Middeleeuwen uitgewerkt was. Dat de 

gebruiker van de grond in bepaalde gevallen een eigendomsrecht kon laten gelden ten aanzien 

van de constructies die hij oprichtte op andermans grond, wees op het bestaan van een 

onbeoogd opstalrecht. De toepassing van Romeinsrechtelijke begrippen op bestaande concepten 

met betrekking tot grondeigendom, leidde tot de erkenning van een dominium utile voor de 

gebruiker van de grond, terwijl de grondeigenaar het dominium directum behield. 

Dat de herontdekking van het Romeinse recht er overigens niet aan in de weg stond dat 

meervoudig grondgebruik en horizontale eigendomssplitsingen mogelijk bleven, kan worden 

afgeleid uit de Ordonnaties en gewoonteregels op grond waarvan eigendomsrechten horizontaal 

gestapeld konden worden. Artikel 187 van de Coutume de Paris, waarop ons huidig artikel 553 

BW gebaseerd is, is hiervan een voorbeeld. 

Ten tijde van de Franse Revolutie werd het exclusieve karakter van het grondeigendomsrecht 

benadrukt. Het lot van gebruiksrechten ten aanzien van andermans grond – waaraan in 

bepaalde gevallen een eigendomsrecht werd gekoppeld – werd hierdoor in vraag gesteld. Bij 

Decreet van 1791 werd de geldigheid van accessoire opstalrechten die gekoppeld waren aan een 

bail à domaine congéable en een bail à complant echter erkend. 

Om het exclusieve karakter van het grondeigendomsrecht te benadrukken, werd bij de 

codificatie overigens weinig belang gehecht aan horizontale eigendomssplitsingen. Artikel 664 



 

199 

BW, de voorloper van het huidige appartementsrecht, voorzag enkel in een summiere regeling 

met betrekking tot verdiepingseigendom die vooral een beheersregeling omvatte. In de Code 

civil zelf werd overigens geen regeling opgenomen in verband met opstalrechten, waardoor deze 

in 1824 werden gereglementeerd in een afzonderlijke wet. 

Desalniettemin moet dit exclusieve karakter van het grondeigendomsrecht genuanceerd 

worden. In eerste instantie erkende de wetgever reeds van bij de aanvang in artikel 553 BW het 

weerlegbaar karakter van het superficies solo cedit-beginsel. Dat het exclusieve karakter van het 

grondeigendomsrecht in de nasleep van de Franse Revolutie benadrukt werd, deed overigens 

geen afbreuk aan het feit dat de rechtspraak de mogelijkheid om eigendomsrechten horizontaal 

te stapelen, bleef erkennen.  

Uit het voorgaande blijkt dat de uitgangspunten met betrekking tot grondeigendom aan een 

continu proces onderhevig zijn. Het onroerend eigendomsconcept blijft op deze wijze 

beantwoorden aan bestaande noden uit de praktijk.942 

                                                           

942   A.M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l’immeuble”, Rev. 
hist. dr. 1983, 237. 
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HOOFDSTUK II. EERSTE ALGEMENE UITSLUITING VAN DE NATREKKINGSREGEL: 
HET RECHT VAN OPSTAL 

 PLAN VAN BEHANDELING – Een eerste conventionele uitsluiting van de natrekking bestaat 184.

onder de vorm van een opstalrecht. Alvorens inhoudelijk op het opstalrecht in te gaan, geven we 

een terminologische verduidelijking en wordt de juridische grondslag ervan in de diverse 

rechtsstelsels nader bepaald (zie infra, nr. 186). Dit laat toe om hierna conceptueel op de 

aangebrachte eigendomssplitsing in te gaan. We onderzoeken hierbij op rechtsvergelijkende 

wijze het voorwerp van het opstalrecht (zie infra, nr. 190) en de juridische kwalificatie van het 

recht van de opstalhouder (zie infra, nr. 194).  

We wijden vervolgens een analyse aan de monistische visie ten aanzien van de verzaking aan de 

natrekking, waardoor iedere verzaking aan de natrekking automatisch een recht van opstal doet 

ontstaan (zie infra, nr. 215). Deze automatische toepassing van de Opstalwet past in de 

uitdeining van de vestiging van een opstalrecht (zie infra, nr. 221). We onderzoeken of deze 

evolutie zich eveneens voordoet in andere onderzochte rechtsstelsels.  

Ook de blijvende beperkingen die aan de vestiging van een opstalrecht zijn verbonden (zie infra, 

nr. 244) en de wijze waarop een einde komt aan het recht van opstal (zie infra, nr. 256) komen 

in dit hoofdstuk aan bod. 

 HORIZONTALE SPLITSING VAN EIGENDOMSRECHTEN – In dit deel bespreken we 185.

achtereenvolgens het zelfstandige (zie infra, nr. 186) en accessoire (zie infra, nr. 262) 

opstalrecht. Beiden hebben gemeen dat ze een horizontale splitsing van eigendomsrechten 

creëren. De vestiging van het opstalrecht doorbreekt de zwaartekracht van de natrekking ten 

gunste van de grondeigenaar.943 Het opstalrecht voorkomt immers dat de grondeigenaar door 

natrekking eigenaar wordt van hetgeen onder, op of boven de grond gebouwd wordt. Door het 

eigendomsrecht horizontaal te splitsen worden meerdere eigendommen boven en onder elkaar 

gestapeld, waardoor een horizontale eigendomssplitsing gecreëerd wordt. De fysieke band 

tussen de opstallen en de grond blijft bestaan, maar de juridische gevolgen van deze band 

                                                           

943  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 65; J. 
CARBONNIER, Droit civil, Les biens: monnaie, immeubles, meubles, T. III, Parijs, PUF, 2000,  332, nr. 212; P. DE 

BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 1976, 
563; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 577, nr. 681; P. LECOCQ, “Superficie 
et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ième 
édition, Titre III, Livre 34, 8, nr. 3; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain 
d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 365, nr. 149; J.P. MARTY, La dissociation juridique 
de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 165, nr, 156; YW.H.M. REEHUIS, 
A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 513, nr. 671; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, 
Kluwer, 2014, 591, nr. 738; V. SAGAERT, “Verticale eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. 
GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, 11, nr. 15; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks 
burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 564, nr. 683; R. TIMMERMANS, “Horizontale eigendomssplitsing in 
volumepercelen, het aantrekkende complement van appartementseigendom”, NFM 2005, 208. 
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worden ongedaan gemaakt. Hierdoor maakt het recht een juridisch breekijzer uit om de 

eigendom van de opstallen af te scheiden van de grondeigendom.944 

AFDELING I. ZELFSTANDIGE OPSTALRECHTEN 

§1. Begrippenkader en wettelijke grondslag 

 WETTELIJKE BEGRIPSOMSCHRIJVING – Het recht van opstal (droit de superficie) wordt als 186.

zodanig niet behandeld in het Belgische Burgerlijk Wetboek, maar wordt gereglementeerd in de 

Opstalwet van 10 januari 1824945, waarin het recht in artikel 1 wordt omschreven als “een 

zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben voor het geheel of een deel, op, 

boven of onder andermans grond. Het opstalrecht kan gevestigd worden door elke titularis van een 

onroerend zakelijk recht, binnen de grenzen van zijn recht”. Hoger hebben we reeds de 

ontstaanswijze van de Opstalwet besproken (zie supra, nr. 180). 

Recent is de Opstalwet voor het eerst gewijzigd door de Wet van 25 april 2014 houdende 

diverse bepalingen betreffende justitie.946 Deze (beperkte) hervorming actualiseert de Belgische 

Opstalwet en verruimt het toepassingsgebied ervan. In de initiële versie van de Opstalwet werd 

het recht van opstal omschreven als “een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen op 

eens anders grond te hebben”. De herziening van de Opstalwet tracht de bijna tweehonderdjarige 

Opstalwet tegemoet te laten komen met de huidige behoeftes van de vastgoedpraktijk, waarin 

meervoudig grondgebruik steeds vaker voorkomt, door (1) het voorwerp van het opstalrecht en 

door (2) de mogelijkheden om een opstalrecht te vestigen te verruimen. 

Het moet opgemerkt worden dat de term superficies om opstallen te benoemen misleidend is. Het 
recht om opstallen op te richten op de grond van een ander, impliceert namelijk een recht op een 
ruimte. Hierdoor heeft het recht eerder betrekking op een volume dan op een oppervlakte. Dit 
driedimensionale perspectief komt niet tot uiting in het Franstalige begrip superficie, waarvan de 
letterlijke vertaling duidt op een oppervlak en dus op een tweevoudige dimensie. 

In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek wordt het opstalrecht in artikel 5:101 NBW omschreven 

als “het zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of 

beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen”.  

De belangrijkste functie van een opstalrecht is de uitschakeling van de verticale natrekking, 

waardoor een eigendomsrecht aan de opstalhouder toegekend wordt. Aangezien het opstalrecht 

een horizontale eigendomssplitsing teweeg brengt tussen de grond en de opstallen, is de grond 

zelf  geen voorwerp van het opstalrecht.947 

                                                           

944  R. CARTON DE TOURNAI en A. CHARLIER, “Renaissance de l’emphythéose et de la superficie”, in Renaissance du 
phénomène contractuel, Luik, Faculté de droit, 1971, 153; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, 
Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 240, nr. 247; J.-M. ROUX, “Les droits de superficie – 
Principes et évolutions”, Informations Rapides de la COpropiété n° 559, juni 2010, 9; M.E. STORME, Erfpacht en 
opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, Gent, Storme, 2006, 21; R. 
TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de 
tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 40. 

945   Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, Journal officiel du Royaume des Pays-Bas, XIX, 1824, nr. 13. 
946  Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, B.S. 14 mei 2014. 
947  Cass. fr. 6 maart 1991, Bull. Civ. 1991, III, nr. 84, JCP 1992, nr. 21.890, noot P. OURLIAC, RTD Civ 1992, 793, noot F. 

ZENATI, RDI 1991, 189, noot J. BERGEL, D. 1991, 308, noot A. ROBERT; Cass. fr. 14 januari 1975, nr. 73-13.157, Bull. 



 

202 

 ERKENNING VAN HET DROIT DE SUPERFICIE NAAR FRANS RECHT – In tegenstelling tot het 187.

Belgische en Nederlandse recht, kent het huidige Franse recht geen specifieke wettelijke 

regeling met betrekking tot het opstalrecht (droit de superficie).948 Het opstalrecht heeft zich in 

Frankrijk, zoals in het rechtshistorische deel aangetoond (zie supra, nr. 180), ontwikkeld vanuit 

de rechtspraak, die zich daarvoor op het wettelijk kader inzake onroerende natrekking 

baseerde. Die rechtspraak vindt bevestiging in de twingtiste eeuw.949 Het recht wordt hierin 

omschreven als “un droit reconnu a un autre que le propriétaire du sol de jouir et de disposer des 

choses qui s'elèvent au-dessus de la surface; il constitue une division du droit de propriété entre le 

propriétaire du sol et le superficiaire”.950 Dat de Franse Code civil geen specifieke regeling 

omtrent het opstalrecht bevat, impliceert dus niet dat het opstalrecht naar Frans recht niet 

bestaat.951 

De Franse rechtspraak en rechtsleer kent aan de opstalhouder een onroerend eigendomsrecht 

toe ten aanzien van de opstallen (zie infra, nr. 198).952 Het recht van de opstalhouder wordt 

                                                                                                                                                                                     

Civ. 1975, III, nr. 8; C.A. Douai 27 november 2007, nr. 06/03484; Vred. Roeselaere 29 juni 2006, T.Agr.R. 2007, 4, 
163; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 86; D. DELI, 
“Erfpacht en opstal: burgerrechtelijke aspecten”, in D. MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 43, nr. 20; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden 
en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 289, nr. 729; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 
Brussel, Bruylant, VI, 577, nr. 681; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, Standaard, 1984, 909, nr. 1022; P. LECOCQ, “Superficie et 
emphythéose: questions d’actualité”, in P. LECOCQ (ed.), Le point sur le droit des biens, Luik, CUP, 2000, 137; J.P. 
MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 
165, nr, 156; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 439, nr. 750; H., 
L., en J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, Parijs, Montchrestien, 1994-1998, IV dln, 122, nr. 1361; C. 
MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in 
Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 130, nr. 116; L. OOMS, “Van het recht van opstal”, Ann. Not. 
1931-1932, 37; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands 
burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 472, nr. 667; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 
1929-1967, t. VII/2, 1137, nr. 86; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 1 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 
2; M.E. STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 
Gent, Storme, 2006, 24; R. TIMMERMANS, Splitsing en ondersplitsing van groepen van gebouwen en bijzondere 
appartementencomplexen, Antwerpen, Kluwer, 2004, 112; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, 
Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 22, nr. 32; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal 
en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 7, nr. 12. 

948  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 450, nr. 2264; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès 
des notaires de France, Strasbourg, 1976, 565; M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 160, nr. 136; J.-M. 
ROUX, “Les droits de superficie – Principes et évolutions”, Informations Rapides de la COpropiété n° 559, juni 
2010, 9; O.-M. SALAM, Le droit de propriété superficiaire, Thèse Poitiers, 1998, 118. 

949  Cass. fr. 6 november 1970, Bull. Civ. 1970, III, nr. 592; Cass. fr. 17 december 2002, nr. 01-11.172. 
950  C.A. Fort de France 18 mei 1984, J.D. 1984-044495. 
951  “le droit de superficie existe en France non parce que le Code lui donne existence, mais simplement parce qu’il lui 

permis de conserver son existence” M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, 
RDI 1993, 313; J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété: étude historique et critique du 
concept juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 87, nr. 33; P. WALET en P. CHAMBELLAND, La 
construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 19, nr. 35. 

952  Cass. fr. 16 december 1873, D. 1874, I, 249, S. 1874, I, 457, noot J.E. LABBE; J. BRISSE SAINT MACARY, De l’accession 
artificielle immobilière, thèse, Bordeaux, 1929, 160; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, Dalloz, 
1995, 176, nr. 127; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 443, nr. 
754; Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 281, nr. 900; J.P. MARTY, La dissociation juridique 
de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 152, nr. 141; J.-M. ROUX, “Propriété 
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bijgevolg niet als afzonderlijk zakelijk recht gekwalificeerd – waardoor er een nieuw zakelijk 

recht in het leven zou worden geroepen – maar verleent de titularis ervan een eigendomsrecht 

op de opstallen. Bij gebreke aan specifieke regeling omtrent het opstalrecht, wordt de inhoud 

van het Franse opstalrecht bepaald aan de hand van de gemeenrechtelijke bepalingen omtrent 

eigendom.953 

De jurisprudentiële grondslag van het opstalrecht, staat er niet aan in de weg dat de Franse 

wetgever het recht expliciet erkent in enkele wettelijke bepalingen.  

Aldus omschrijft artikel 2521 C.c. in het kader van de publiciteit het recht van opstal als een recht dat 

overgeschreven kan worden in de hypothecaire registers954 en kan het recht krachtens artikel 2531 

C.c. het voorwerp uitmaken van een hypotheek.955 Ook in enkele specifieke wettelijke bepalingen 

wordt melding gemaakt van het opstalrecht.956  

In het Avant-projet de réforme du Code civil wordt hieraan een meer algemene draagwijdte 

gegeven. Het voorontwerp voorziet namelijk in de toevoeging van een artikel 562 in de Code 

civil, op grond waarvan de stapeling van eigendomsrechten mogelijk wordt gemaakt en waarin 

het opstalrecht naar Frans recht expliciet wettelijk erkend wordt.957 De erkenning van het droit 

de superficie wordt gecodificeerd in het deel dat betrekking heeft op de onroerende 

natrekking.958   

§2. Voorwerp van het opstalrecht 

 TERMINOLOGISCHE VERDUIDELIJKING – Vooraleer we het voorwerp van het opstalrecht 188.

bespreken, moet duidelijk gemaakt worden wat hieronder wordt begrepen. Bij de analyse van 

het voorwerp van een opstalrecht haalt men vaak twee betekenissen door elkaar: enerzijds is er 

de vraag naar het goed waarop de opstal wordt opgericht als draagvlak voor de uitoefening van 

het opstalrecht. Dit goed waarop de opstalhouder opstallen mag oprichten, maakt het steunvlak 

uit van zijn opstalrecht. Anderzijds zijn er de opstallen (gebouwen, werken of beplantingen) die 

de opstalhouder in de uitoefening van zijn opstalrecht opricht. Deze opstallen zijn het resultaat 

van de uitoefening van het opstalrecht en worden hieronder als voorwerp van het opstalrecht 

bestempeld. Opdat er sprake kan zijn van een opstalrecht, is echter niet vereist dat deze 

                                                                                                                                                                                     

foncière – Droit de propriété. – Étendue. Restrictions. Modalités”, Jcl. constr. cote 03, 2007, fasc. 251-10, nr. 28; 
V.A. WEILL, F. TERRE en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, Dalloz, 1985, 822, nr. 875. 

953  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2010, 337, nr. 
294. 

954  Artikel 2521 C.c. luidt “sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent 
code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins 
d'opposabilité aux tiers : […]e) La superficie […].” 

955  Artikel 2531 C.c. bepaalt “sont seuls susceptibles d'hypothèques : […] 4° Le droit de superficie. […].” 
956  Zie bijvoorbeeld: Art. L451-1 e.v. Code rural; art. 251-1 e.v. Code de la construction et d’habitation; Loi de 21 

avril 1810 sur l’écolage; Loi du 8 avril 1898 sur la propriété de l’eau en surface et de l’eau souterraine; Loi du 15 
juin 1906 sur le passage de lignes électrique sur les propriété privées; Loi du 16 décembre 1964 sur le bail à 
construction. 

957  Artikel 562 luidt “Un fonds peut faire l’objet d’une division visant à conférer à un tiers la propriété d’une partie de 
ce fonds situé au-dessus ou au-dessous d’une limite conventionnellement fixée. La propriété du dessus est appelée 
propriété superficiaire, celle du dessous propriété tréfoncière. Un fonds peut également, moyennant établissement 
d’un état descriptif de division, faire l’objet d’une division spatiale portant création de volumes. Les articles 534 et 
suivants s’appliquent aux fonds issus des divisions mentionnées aux alinéas précédents.” 

958  F. ZENATI-CASTAING, “La proposition de refonte du livre II du code civil. Etude critique. ”, RTD Civ. 2009, 216. 
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opstallen reeds opgericht werden. Het opstalrecht heeft in dit geval betrekking op een 

onlichamelijk volume.959 

A. Het draagvlak van het opstalrecht 

 LICHAMELIJK OF ONLICHAMELIJK DRAAGVLAK – Alvorens in te gaan op het voorwerp van het 189.

opstalrecht, bespreken we in hetgeen volgt welke goederen het draagvlak voor een opstalrecht 

kunnen uitmaken.  

Traditioneel werd geoordeeld dat opstallen enkel konden opgericht worden op andermans 

grond (zie infra, nr. 221). De horizontale eigendomssplitsing ten gevolge van de vestiging van 

een opstalrecht loopt binnen deze opvatting noodzakelijkerwijze gelijk met het maaiveld. 

Deze restrictieve opvatting wordt verlaten in de verruimde omschrijving van het opstalrecht in 

de herziene Opstalwet als een zakelijk recht om opstallen te hebben op, boven of onder 

andermans grond (zie supra, nr. 186). Het voorwerp van het opstalrecht moet hierdoor niet 

noodzakelijk een rechtstreekse incorporatie in het maaiveld hebben. Het opstalrecht kan 

daarentegen eveneens de bevoegdheid verlenen om een opstal op te richten op andermans 

constructie. Deze constructie (en niet langer de grond) maakt in dat geval het draagvalk uit van 

het opstalrecht, waardoor de horizontale eigendomssplitsing zich niet situeert op het maaiveld, 

maar tussen de constructie die het draagvlak uitmaakt voor het opstalrecht en de opstal die 

hierop opgericht wordt. 

In tweede instantie rijst de vraag of een onroerend zakelijk recht een draagvlak kan bieden voor 

de vestiging van een opstalrecht. In het verleden werd deze mogelijkheid niet steeds erkend, op 

grond van de overweging dat het opstalrecht enkel op een lichamelijk onroerend goed kan 

rusten, waardoor een opstalrecht enkel op onroerende goederen uit hun aard kan worden 

gevestigd.960  

De nieuwe omschrijving van het opstalrecht, erkent echter expliciet dat een opstalrecht kan 

gevestigd worden door elke titularis van een onroerend zakelijk recht, binnen de grenzen van zijn 

recht. Hieruit blijkt dat ook een beperkt zakelijk recht het draagvlak kan uitmaken van een 

opstalrecht (zie infra, nr. 222).  

B. Het voorwerp van het opstalrecht 

 ALGEMEEN UITGANGSPUNT: EENHEIDSBEGINSEL IN HET GOEDERENRECHT – Op grond van het 190.

eenheidsbeginsel in het goederenrecht, is een eigenaar van een goed eveneens eigenaar van alles 

wat met dat goed verenigd wordt en er één lichaam mee uitmaakt (zie supra, nr. 19). Uit hetgeen 

volgt zal blijken dat dit eenheidsbeginsel niet enkel een rol speelt bij het intreden van de 

                                                           

959  V. SAGAERT en S. BOULY, “Een te restrictieve omschrijving voor het voorwerp van een opstalrecht?”, R.W. 2013-14, 
afl. 37, 1463, noot onder Cass. 13 september 2013. 

960  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété: étude historique et critique du concept 
juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 161, nr. 65; K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, 
“Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en 
erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 148, nr. 42. 
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natrekking, maar eveneens relevant is om te beoordelen of van deze natrekking kan worden 

afgeweken door middel van de vestiging van een opstalrecht.  

De vestiging van een opstalrecht verzelfstandigt de opstal door deze een autonoom 

goederenrechtelijk bestaan te geven. Hieruit volgt dat enkel goederen die een zelfstandig 

juridisch bestaan kunnen hebben, het voorwerp van een opstalrecht kunnen uitmaken. Niet-

individualiseerbare bestanddelen van een goed kunnen daarentegen geen afzonderlijk voorwerp 

uitmaken van een zakelijk recht, waardoor ze evenmin afgescheiden kunnen worden van een 

hoofdzaak door middel van een opstalrecht.961 Ten aanzien van verbeteringen, veranderingen, 

herstellingen, verbouwingen en andere bestanddelen die geen zelfstandig bestaan kunnen 

hebben, kan met andere woorden niet afgeweken worden van de natrekking en is een 

eigendomssplitsing dus niet mogelijk.962 Een juridische scheiding zonder feitelijke scheiding is 

hierdoor uitgesloten en het zou in strijd komen met het eenheidsbeginsel om een dergelijk 

bestanddeel te verzelfstandigen.963 

In deze zin oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat “een opstalrecht slechts 
betrekking kan hebben op de bij de Opstalwet bedoelde werken, d.w.z. op gebouwen, beplantingen 
en andere werken. Bedoeld worden gebouwen, beplantingen en werken die, ondanks de 
incorporatie, toch in voldoende mate geïndividualiseerd blijven zodat ze kunnen worden 
weggenomen. Bijgevolg worden niet bedoeld gewone herstellingen of verbeteringen aan bestaande 
gebouwen, hetgeen in casu het geval is. Dergelijke werken incorporeren zich per definitie definitief in 
het gebouw waaraan ze worden uitgevoerd, zodat een horizontale eigendomssplitsing (op grond van 

een recht van opstal) daarvoor dus niet mogelijk is”.964  

De vereiste individualiseerbaarheid van het voorwerp van het opstalrecht, impliceert niet dat de 

opstal op fysieke of constructieve wijze autonoom moet zijn. Om een autonoom voorwerp van 

eigendomsrecht uit te maken, volstaat het dat de opstal economisch gezien een zelfstandig te 

exploiteren object uitmaakt.965  

Indien een goed voldoende individualiseerbaar is om het voorwerp van een opstalrecht uit te 

maken, schakelt het opstalrecht het superficies solo cedit-beginsel uit, maar blijft de werking van 

het goederenrechtelijke eenheidsbeginsel ten aanzien van de opstal onaangetast: de eenheid 

                                                           

961  Rb. Kortrijk 14 november 1947, J.T. 1948, 527, noot F. RIGAUX; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, Standaard, 1984, 915, nr. 1024; H. 
VANDENBERGHE en T. VIAENE, “Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal”, TBO 2006, 36, nr. 9. 

962  TH. F. DE JONG, De structuur van het Goederenrecht: over het afschaffen van het begrip van de onlichamelijke zaak, 
het onderscheid tussen rechten en hun voorwerpen en een opening in het systeem, Deventer, Kluwer, 2006, 124, nr. 
134; K. HOOFS, Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 
2013, 67; H.D. PLOEGER en J.J.M. STOLKER, “Van grond en aarde”, WPNR 1994, 6151, 643; S. SNAET en P. TRUYEN, 
“Art. 1 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 6; A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, “Actuele 
problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, T.Not. 1992, 293, nr. 
21; F.J. VONCK, De flexibiliteit van het recht van erfpacht, Boom, Juridische uitgevers, 2013, 58. 

963  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 1, nr. 1. 
964  Rb. Brussel 26 oktober 2001, T.Not. 2003, 488, TFR 2002, 421, noot J. VAN IN. 
965  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 228, nr. 225; F.J. VONCK, De flexibiliteit 

van het recht van erfpacht, Boom, Juridische uitgevers, 2013, 61. 



 

206 

tussen de opstal en de grond wordt juridisch verbroken, maar de eenheid binnen de opstal blijft 

behouden.966 

 DE PARADOX VAN DE INDIVIDUALISEERBAARHEID VAN DE OPSTAL – De vereiste dat een 191.

opstalrecht enkel betrekking kan hebben op individualiseerbare onroerende goederen die 

juridisch autonoom kunnen bestaan (zie supra, nr. 190), heeft een paradoxaal karakter.967 

Opdat de natrekking wordt uitgeschakeld door middel van de vestiging van een opstalrecht, 

moeten in eerste instantie de voorwaarden, op grond waarvan de natrekking kan intreden, 

vervuld zijn. Hiervoor is vereist dat de opstal in de grond geïncorporeerd is (zie supra, nr. 91), 

waardoor deze in veel gevallen een bestanddeel van de grond uitmaakt.  

Opdat deze opstallen in een later stadium juridisch kunnen worden afgezonderd van de grond 

door middel van de vestiging van een opstalrecht, is echter vereist de gebouwen, werken en 

beplantingen die opgericht worden, voldoende zelfstandig zijn.  

Bestanddeelvorming – op grond waarvan het nagetrokken goed deel uitmaakt van een 

eenheidszaak – belet met andere woorden niet dat de opstal in een later stadium 

geïndividualiseerd kan worden en hierdoor het voorwerp kan uitmaken van een opstalrecht. 

PLOEGER verdedigt dat een opstal hierdoor eerder als bijzaak moet worden aangemerkt968, een opstal 
is volgens deze opvatting “een constructie die een zodanige zelfstandigheid behoudt ten opzichte van 
de onroerende zaak waarmee hij verbonden is, dat hij geen bestanddeel daarvan is, maar als een 
bijzaak beschouwd kan worden”.969 Net als een bestanddeel, vallen deze bijzaken in beginsel onder 
het eigendomsrecht dat rust op de hoofdzaak. Maar in tegenstelling tot bestanddelen, blijven 
bijzaken vatbaar voor afzonderlijke eigendom door middel van de vestiging van een opstalrecht.970 

Deze opvatting wordt naar Nederlands recht echter niet unaniem aanvaard (zie supra, nr. 94). 
Hierboven bleek dat in het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek geen sprake meer is van het 
begrip ‘bijzaak’. Van zodra de opstal het voorwerp uitmaakt van natrekking, strekt het 
eigendomsrecht van de grondeigenaar zich uit tot deze opstal en verliest deze als bestanddeel zijn 
zelfstandig goederenrechtelijk bestaan (zie supra, nr. 19). 

 LICHAMELIJK OF ONLICHAMELIJK VOORWERP – Naast de vraag naar het potentieel 192.

onlichamelijk karakter van het draagvlak van het opstalrecht (zie supra, nr. 189), kan deze vraag 

eveneens worden gesteld ten aanzien van het voorwerp van het opstalrecht zelf: kan een 

opstalrecht al dan niet betrekking hebben op nog niet gerealiseerde constructies? Of met andere 

woorden: maakt het opstalrecht reeds een zakelijk recht uit wanneer de opstalhouder zijn 

opstalrecht nog niet uitoefende door opstallen op te richten? Een affirmatief antwoord zou 

inhouden dat een eigendomsrecht op een volume mogelijk is. 

                                                           

966   H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 217, nr. 216; D. SIZAIRE, “Division en 
volumes: Nature et principes”, JCP 2007, cote 11, 1997, fasc. 107-10, nr. 18; G.E. VAN MAANEN, “Ondergronds en 
bovengronds bouwen. De juridische infrastructuur”, WPNR 1998, 6326, 554. 

967  Zie hiervoor ook J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling 
voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 66. 

968  Dit begrip wordt omschreven als een goed dat onroerend is, zonder samenstellend bestanddeel van de grond te 
zijn. H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 125, nr. 118. 

969  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 228, nr. 225. 
970  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 

in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 52. 
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Een dergelijke opvatting spoort alleszins met een toenemende tendens tot dematerialisering van 

het goederenrecht. Het Hof van Cassatie lijkt mee te gaan in een dergelijke dematerialisering van 

het opstalrecht. In een arrest waarin een opstalhouder veroordeeld werd op grond van het 

leerstuk inzake burenhinder op grond van de overweging dat “het [opstalrecht] kan worden 

toegepast op nog op te trekken gebouwen of op nog uit te voeren werken of beplantingen” 

aanvaardt het Hof van Cassatie dat het opstalrecht eveneens betrekking kan hebben op nog niet 

opgerichte constructies.971  

In casu waren de partijen overeengekomen dat de opstalhouder de bestaande gebouwen zou 
afbreken, om hierna de constructies op te richten die het voorwerp van zijn opstalrecht zouden 
uitmaken. Gedurende de afbraakwerkzaamheden ontstond echter bovenmatige schade aan een 
naburig gebouw, waarvoor de opstalhouder aansprakelijk werd gesteld op grond van burenhinder. 
Dat betekent dus dat hij over een attribuut van het eigendomsrecht beschikte. 

Toch lijkt het Hof van Cassatie recentelijk ook vragen te stellen bij een dergelijke opvatting. In 

een arrest van 13 september 2013 oordeelde het Hof dat “onroerend eigendomsrecht, dat niet 

samenvalt met de eigendom van de grond, alleen betrekking kan hebben op gebouwen, werken en 

beplantingen. Een open ruimte boven de grond die slechts met verflijnen of enig ander 

markeringsmiddel is afgebakend, kan niet met dergelijke werken worden gelijkgesteld”.972 

De opvatting van het Hof steunt op een letterlijke lezing van artikel 1 van de Opstalwet, waarin wordt 
gesteld dat een opstalrecht betrekking kan hebben op werken, gebouwen of beplantingen op 
andermans grond. Autostandplaatsen die enkel door middel van geverfde lijnen gemarkeerd zijn, 
zouden niet aan deze omschrijving voldoen. Het is onduidelijk of het Hof van Cassatie hiermee 
uitsluit dat het opstalrecht op een onbebouwd volume betrekking kan hebben, dan wel of een 
afbakening van het voorwerp van het opstalrecht met verflijnen niet volstaat. 

Het arrest is overigens voor kritiek vatbaar in zoverre het oordeelt dat het voorwerp van een 
opstalrecht niet door verflijnen afgebakend kan worden. Hiermee lijkt het Hof het draagvlak van het 
opstalrecht te verwarren met het voorwerp ervan. De parkeerplaats lijkt immers eerder het 
draagvlak van het opstalrecht te zijn, in plaats van het voorwerp ervan (zie supra, nr. 188). Dat de 
parkeerplaats in casu door verflijnen was afgebakend, is niet problematisch: het draagvlak van het 
opstalrecht is immers in veel gevallen virtueel afgebakend. Ook wanneer het opstalrecht betrekking 
heeft op een (deel van een) perceel, wordt het draagvlak van het opstalrecht virtueel begrensd door 

middel van hoekpalen of perceelsgrenzen.973 

De centrale vraag in deze discussie is deze naar de mogelijkheid om een zakelijk werkend 

opstalrecht te hebben op een (nog) onbebouwd perceel, en dus onlichamelijk volume. Enkel 

wanneer deze vraag positief beantwoord wordt, is er reeds sprake van een actueel opstalrecht 

wanneer de opstalhouder nog geen werken, gebouwen of beplantingen aangebracht heeft.  

Deze vraag hangt samen met de vraag naar de monistische dan wel dualistische invulling van het 

opstalrecht. Volgens het monisme is het recht van de opstalhouder beperkt tot een 

eigendomsrecht ten aanzien van de opgerichte of overgekochte opstallen. Het dualisme 

onderscheidt daarentegen het recht om te bouwen van het eigendomsrecht ten aanzien van de 

opstal, dat het resultaat is van de uitoefening van dit recht. Dat het recht van de opstalhouder 

                                                           

971  Cass. 23 mei 2013, RW 2013-14, afl. 37, 1460. 
972  Cass. 13 september 2013, RW 2013-14, afl. 37, 1460, met noot V. SAGAERT en S. BOULY. 
973  V. SAGAERT en A. APERS, “Kroniek privaat vastgoedrecht (2010-2013)”, Themis Vastgoedrecht, Brugge, die Keure, 

2014, 22. 
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nog geen opstal als lichamelijk voorwerp heeft, belet niet dat de opstalhouder een recht kan 

laten gelden ten aanzien het nog onbebouwde terrein (zie eveneens infra, nr. 199).  

Vandaag de dag oordeelt de meerderheidsstrekking (in navolging van deze dualistische visie) 

terecht dat zowel reeds bestaande als nog te bouwen opstallen het voorwerp kunnen uitmaken 

van een opstalrecht.974 Het opstalrecht is in essentie een recht op een – al dan niet door partijen 

beperkt – volume boven, op en/of onder de grond. Deze opvatting past binnen de toegenomen 

dematerialisering van het goederenrecht. De opstalhouder heeft binnen deze opvatting reeds 

een actueel opstalrecht, al heeft zijn recht nog geen betrekking op een gerealiseerde opstal. Dit is 

het geval wanneer de opstalhouder zelf nog geen gebouw oprichtte en geen bestaande 

gebouwen overnam in de opstalakte.975 Op deze evolutie wordt dieper ingegaan in Deel IV van 

dit proefschrift (zie infra, nr. Deel I:Hoofdstuk I). 

Hiervoor is overigens steun te vinden in artikel 45 bis Hypotheekwet, krachtens hetwelk nog op te 
richten constructies met een hypotheek bezwaard kunnen worden. Uit deze bepaling wordt afgeleid 

dat een onlichamelijk volume het voorwerp van een eigendomsrecht kan uitmaken.976 

 ALGEMEEN OF BIJZONDER OPSTALRECHT – Het opstalrecht kan betrekking hebben op het 193.

gehele perceel of beperkt zijn tot een deel ervan. In het eerste geval heeft het opstalrecht 

betrekking op het volledige volume boven en onder een bepaalde grond, wat men een algemeen 

opstalrecht noemt. In het tweede geval is het opstalrecht beperkt tot enkele opstallen of een 

bepaalde ruimte, wat aangeduid wordt als een bijzonder opstalrecht.977 In andere onderzochte 

                                                           

974  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 66; RPDB 
“Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1137, nr. 86; Ch. GOYET, Le louage et la propriété à l’épreuve du 
crédit-bail et du superficiaire, LGDJ, 1983, 133, nr. 241; P. LECOCQ, S. BOUFFLETTE, en A. SALVE, “Les biens”, in X. (ed.) 
Chroniques notariales, 48, Luik, 2008, 117, nr. 100; C. RENARD, “La renonciation à l’accession”, RCJB 1980, 29, nr. 
7, noot onder Cass. 13 mei 1970 ; P. WALET, “Superficie”, Rép. Civ. Dalloz, 2000, 1, 5, nr. 32. 
Over eigendomsrechten ten aanzien van onlichamelijke goederen. F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la 
propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, thèse, Lyon, 1981, 887 p. 
Contra : C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 444, nr. 755. 

975  M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, RDI 1993, 313; Ph. MALAURIE en L. 
AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 283, nr. 905. 

976  R. CARTON DE TOURNAI en A. CHARLIER, “Renaissance de l’emphythéose et de la superficie”, in Renaissance du 
phénomène contractuel, Luik, Faculté de droit, 1971, 159; E. INGEVELD en A. HILBERT, La propriété des 
appartements et la copropriété, Tamines, Duculot-Ruolin, 1937, 125, nr. 129; C. MOSTIN, A. CULOT, H. 
VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, 
De Boeck et Larcier, 2004, 152, nr. 156; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1144, nr. 124. 

 Franse rechtsleer steunt zich eveneens op artikel 2133, al. 2 C.c. om de mogelijkheid te erkennen om 
eigendomsrechten te laten gelden ten aanzien van een nog niet gerealiseerd volume. Zie hiervoor J.-C. CHAPUT, 
“Volumes (construction en -)”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz, 2010, nr. 550.50; B. VALEYRE en 
A. PONE, “Construction en volume”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, nr. 
550.50; M.-L. MATHIEU, Droit civil: les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 261, nr. 397. 

977  In de rechtsleer wordt meestal van een ‘volledig’ of ‘onvolledig’ opstalrecht gesproken: G. BLOCKX, F. LENS en L. 
WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 66; J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: 
modalité du droit de propriété: étude historique et critique du concept juridique et exposé de ses applications, 
Wilson et Lafleur, 1957, 161, nr. 65; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès 
des notaires de France, Strasbourg, 1976, 572; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, 
Bruylant, VI, 579, nr. 684; P. LECOCQ, “Superficie, emphytéose et constructions”, in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Zakenrecht – Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, 311, nr. 22; P. LEVIE, Traité théorique et 
pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 
366, nr. 149; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et 
fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 143, nr. 139; RPDB “Superficie”, Brussel, 
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rechtsstelsels is een ruimtelijke beperking van het opstalrecht eveneens mogelijk.978 Naar 

Nederlands recht spreekt men van een volledig of selectief opstalrecht.979  

Het ‘bijzondere’ karakter van het opstalrecht kan zich op twee snijvlakken situeren. Het 

opstalrecht kan immers zowel in de breedte (tweede dimensie) als in de hoogte of diepte (derde 

dimensie) beperkt worden.980  

Hieruit volgt dat op eenzelfde stuk grond meerdere opstalrechten kunnen gevestigd worden, elk 

opstalrecht geeft in deze situatie recht ten aanzien van een ander deel van het perceel of een 

welbepaalde bouwlaag.981 Zo kan grondeigenaar X een bovengronds opstalrecht verlenen aan Y 

en een ondergronds opstalrecht aan Z. De opstalrechten van Y en Z komen dan niet met elkaar in 

concurrentie, aangezien het voorwerp van hun opstalrecht verschillend is. De scheidingslijn 

tussen de voorwerpen van het opstalrecht loopt niet noodzakelijk gelijk met het maaiveld, maar 

kan zich bijvoorbeeld ook op een bepaalde hoogte situeren. In deze zin kan een grondeigenaar 

eveneens een opstalrecht toekennen aan Y met een bepaalde maximumhoogte of voor een 

gebouw met een bepaalde hoogte en een ander opstalrecht verlenen aan Z, op grond waarvan hij 

op dit gebouw zonnepanelen of bijkomende verdiepingen mag plaatsen. 

Deze laatste hypothese vereist dat men aanvaardt dat de opstal niet noodzakelijk een 

rechtstreekse incorporatie in de grond vergt. Zoals hieronder nog zal blijken (zie infra, nr. 238), 

voorziet de herziene Opstalwet expliciet in de mogelijkheid om een opstalrecht te vestigen op 

ondergrondse of niet rechtstreeks in de grond geïncorporeerde constructies. 

Het bijzondere karakter van het opstalrecht kan ook betrekking hebben op de omvang van de 
bevoegdheden van de opstalhouder. Zo zouden bepaalde bevoegdheden aan de opstalhouder kunnen 
ontzegd worden, waardoor opstallen die buiten de uitoefening van deze bevoegdheden zijn opgericht 
wel worden nagetrokken ten voordele van de grondeigenaar. De grondeigenaar zou de opstalhouder 
bijvoorbeeld de bevoegdheid kunnen ontzeggen om een café te openen in het onroerend goed dat het 
voorwerp uitmaakt van zijn recht. Doordat deze bevoegdheid uitgesloten wordt van het opstalrecht, 

zou deze bevoegdheid door natrekking toekomen aan de grondeigenaar.982  

Deze inhoudelijke beperking van het opstalrecht heeft echter een zuiver verbintenisrechtelijke 
werking: vanuit zakenrechtelijk oogpunt blijft ze zonder uitwerking, in zoverre deze ertoe leidt dat 
de grondeigenaar een eigendomsrecht zou verwerven ten aanzien van de opstallen die buiten de 
bevoegdheid van de opstalhouder opgericht worden. Dit belet evenwel niet dat de 
bevoegdheidsoverschrijding door de opstalhouder verbintenisrechtelijk kan gesanctioneerd worden 
op grond van een contractuele wanprestatie. 

                                                                                                                                                                                     

Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1138, nr. 92 e.v.; A. VERBEKE en K. VANHOVE, “Actualia vruchtgebruik, erfpacht, 
opstal en erfdienstbaarheden”, in S. SNAET, H. VUYE en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, die Keure, 2003, 90. 

978  P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, Dalloz, 1995, 234, nr. 176; A.A. VAN VELTEN, “Opstal en 
onderopstal”, WPNR 2005, 6616, 285.  

979  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 248; H.D. PLOEGER, 
Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 168, nr. 169. 

980  P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et 
pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 15, nr. 10; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 
1138, nr. 93. 

981  P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-2008”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de 
jurisprudence en droit des biens, 348, nr. 12. 

982  A.J.H. PLEYSIER, “Een geheimzinnige eigendomsvorm bij het opstalrecht”, De Notarisklerk 1991, 1283, 132, nr. 17. 
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Bij de vestiging van een in de breedte beperkt opstalrecht wordt slechts gedeeltelijk afgeweken 

van de verticale natrekking van de opstallen door de grond. De grondeigenaar behoudt bijgevolg 

een eigendomsrecht ten aanzien van de gebouwen die hij buiten de grenzen van het met opstal 

bezwaarde stuk grond opgericht heeft.983  

Indien het met een opstalrecht bezwaarde deel – in het kader van een bijzonder opstalrecht – 

geen toegang heeft tot de openbare weg, zou volgens bepaalde auteurs de vestiging van een 

erfdienstbaarheid noodzakelijk zijn, op grond waarvan de opstalhouder gebruik kan maken van 

de grond en de constructies die geen deel uitmaken van zijn recht om zijn opstal(len) te kunnen 

bereiken. Hieronder (zie infra, nr. 199) zal echter blijken dat aan ieder opstalrecht een inherent 

gebruiksrecht verbonden is. Opdat een opstalhouder van een opstalrecht gebruik zou kunnen 

maken, is namelijk steeds vereist dat hij een gebruiksrecht kan laten gelden ten aanzien van de 

grond of de constructies die geen voorwerp uitmaken van zijn eigendomsrecht. Dit 

gebruiksrecht heeft in het kader van een gedeeltelijk opstalrecht niet enkel betrekking op de 

grond, maar eveneens op de andere aanwezige constructies waarvan het gebruik noodzakelijk is 

om op normale wijze gebruik te kunnen maken van het gedeeltelijk opstalrecht. 

§3. Kwalificatie van het opstalrecht als eigendomsrecht of beperkt zakelijk recht 

 KWALIFICATIEVRAAG – De vraag naar de kwalificatie van het recht van de opstalhouder, 194.

wordt niet expliciet beantwoord in de Belgische Opstalwet.984 Hoewel de meerderheid van de 

rechtsleer oordeelt dat de opstalhouder werkelijk eigenaar is van het voorwerp van zijn 

opstalrecht (zie infra, nr. 198), verdedigt een minderheid nog steeds een afwijkende visie op 

grond waarvan de opstalhouder slechts aanspraak zou kunnen maken op een zakelijk recht 

waaraan hij geen eigendomsrecht ontleent (zie infra, nr. 195).985 In wat volgt onderzoeken we 

deze opvattingen op rechtsvergelijkende wijze. 

A. Het opstalrecht verleent een beperkt zakelijk recht ten aanzien van de opstallen: 
analyse en weerlegging 

 OPSTALRECHT VERLEENT GEEN EIGENDOMSRECHT – In afwijking van de heersende leer (zie 195.

infra, nr. 198), is een deel van de rechtsleer van oordeel dat het opstalrecht een gebruiksrecht 

uitmaakt waaraan geen eigendomsrecht op het voorwerp van het opstalrecht gekoppeld is.986 

Hieronder wordt aangetoond dat deze opvatting niet kan worden bijgetreden (zie infra, nr. 198). 

LAURENT stelt in die zin: “il faut que le superficiaire ait ces bâtiments: c’est aussi l’expression de loi 
belge; elle signifie, non que le superficiaire est propriétaire, mais qu’il peut user de la chose comme si 

elle lui appartenait. Il a donc les droits du propriétaire sans être propriétaire”.987  

                                                           

983  Men kan bijvoorbeeld denken aan de vestiging van een opstalrecht op een gedeelte van een perceel met oog op 
de oprichting van een windturbine. 

984  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 490, nr. 409; Pand. b., “Superficie”, 
Brussel, Larcier, 1882-1900, 669, nr. 8. 

985  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 490, nr. 409. 
986  L. LIMPENS, “L’anticrèse et la superficie”, RNB 1878, 649; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 652, 

nr. 4; L. OOMS, “Van het recht van opstal”, Ann. Not. 1931-1932, 39. 
987  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 497, nr. 412. 
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Het begrip hebben in artikel 1 van de Belgische Opstalwet mag binnen deze opvatting niet 

gelijkgesteld worden met in eigendom hebben.988 Ook artikel 7 van de Opstalwet wordt ter 

ondersteuning van deze opvatting ingeroepen. Krachtens deze bepaling neemt de opstalgever de 

opstallen die reeds aanwezig waren bij de aanvang van het opstalrecht en waarvan de waarde 

niet vergoed werd door de opstalhouder, terug bij de beëindiging van het opstalrecht. Dit zou 

impliceren dat deze opstallen nooit het vermogen van de grondeigenaar verlaten hebben.989 Dat 

artikel 6 van de Opstalwet bepaalt dat de grondeigenaar bij het einde van het opstalrecht “in de 

eigendom van de opstalhouder treedt”, toont volgens deze opvatting niet aan dat de 

opstalhouder eigenaar zou zijn van de opstallen. Deze bepaling zou enkel te wijten zijn aan een 

onnauwkeurige redactie van de bepaling. Ook de opvatting dat de opstalhouder eigenaar is van 

de opstallen omdat hij ten aanzien van deze opstallen een beschikkingsbevoegdheid heeft (art. 5 

Belgische Opstalwet), wordt weerlegd door te argumenteren dat de opstalhouder – net zoals de 

erfpachter – bepaalde rechten van de grondeigenaar kan uitoefenen, maar dat dit niet 

noodzakelijk impliceert dat hij er eigenaar van is.990  

Ook naar Nederlands recht wordt door een minderheid in de rechtsleer geoordeeld dat het 

opstalrecht gekwalificeerd wordt als een beperkt zakelijk gebruiks- en genotsrecht, waarvan de 

precieze inhoud moet afgeleid worden uit de vestigingsakte.991 Het opstalrecht zou enkel de 

schijn van een eigendomsrecht hebben: dat de bevoegdheden van de opstalhouder in belangrijke 

mate overeenkomen met de omschrijving van het eigendomsrecht in artikel 5:1 NBW, maakt nog 

niet dat deze kunnen gelijkgesteld worden met deze van een eigenaar. De bevoegdheden van een 

opstalhouder en een erfpachter kunnen naar Nederlands recht immers op conventionele wijze 

grotendeels gelijkgesteld worden. Het gaat dan niet op dat de erfpachter slechts bepaalde 

bevoegdheden zou ontlenen aan een beperkt zakelijk recht terwijl de opstalhouder identieke 

bevoegdheden zou verkrijgen op grond van een eigendomsrecht.992 Deze strekking in de 

rechtsleer concludeert dan ook dat de kwalificatie van de bevoegdheden van de opstalhouder als 

een eigendomsrecht op een juridische fictie berust.993 

                                                           

988  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 494, nr. 411; RPDB “Superficie”, Brussel, 
Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1126, nr. 29. 
In gelijkaardige zin in het Nederlandse recht: C. W. OPZOOMER, Aanteekening op de wet, houdende algemeene 
bepalingen der wetgeving van het koninkrijk (burgerlijk wetboek), Amsterdam, Gebhard, 1857, 264. 

989  J. HANSENNE, “Examen de jurisprudence 1976 à 1981, Les Biens”, RCJB 1984, 76, nr. 22; F. LAURENT, Principes de 
droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 495, nr. 411; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. 
VII/2, 1126, nr. 29. 

990  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 495, nr. 411.  
 Hieruit blijkt dat deze auteur evenmin een eigendomsrecht toekent aan de erfpachter op grond van een 

accessoir opstalrecht (zie hierover infra, nr. 279) 
991  A.A. VAN VELTEN, “Eigendomsvormen van de toekomst”, in X. (ed.) In het nu, wat worden zal, Opstellen H.C.F. 

Schoordijk, Deventer, Kluwer, 1991, 292. 
992  K. HOOFS, Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2013, 

73. 
 Hierbij moet worden opgemerkt dat deze vaststelling enkel voor het Nederlandse recht geldt. Naar Belgisch en 

Frans recht verkrijgt de erfpachter immers door middel van een accessoir opstalrecht eveneens een 
eigendomsrecht op de constructies die hij opricht (zie infra, nr. 279). Dit accessoir opstalrecht maakt overigens 
dat het argument van de Belgische auteurs die oordelen dat ook de erfpachter in bepaalde gevallen 
bevoegdheden als eigenaar kan uitoefenen niet kan worden bijgetreden. Naar Belgisch en Frans recht kan de 
erfpachter immers aanspraak maken op een eigendomsrecht ten gevolge van dit accessoir opstalrecht. 

993  K. HOOFS, Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2013, 
74 en 111. 
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Een minderheid van de Franse rechtsleer oordeelt in dezelfde zin dat het opstalrecht geen 

eigendomsrecht verleent, maar slechts een afsplitsing (démembrement) uitmaakt van het 

eigendomsrecht van de grondeigenaar. Een arrest van de Cour constitutionnelle – waarin 

geoordeeld wordt dat de vestiging van een opstalrecht geen gedeeltelijke overdracht van het 

eigendomsrecht uitmaakt994 – wordt als argument gebruikt om hun opvatting kracht bij te 

zetten.995 

De situatie is anders naar Zuid-Afrikaans recht. In het Zuid-Afrikaanse recht maakt het 

opstalrecht – net zoals het recht van vruchtgebruik – een persoonlijke dienstbaarheid uit. Deze 

dienstbaarheden worden ten laste van een persoon gevestigd en hebben een intuïtu personae 

karakter waardoor ze niet overdraagbaar of vererfbaar zijn. Net zoals een Belgisch 

vruchtgebruik dooft het opstalrecht uit bij het overlijden van de opstalhouder.996 Een functionele 

equivalentie van het Zuid-Afrikaanse en het West-Europese opstalrecht is bijgevolg niet 

volmaakt.  

Aangezien het Zuid-Afrikaanse recht wordt gekenmerkt door een absoluut superficies solo cedit-

beginsel (zie supra, nr. 34),  komen de opstallen die een opstalhouder opricht in het kader van 

zijn recht naar Zuid-Afrikaans recht onmiddellijk in eigendom toe aan de grondeigenaar. De 

grondeigenaar wordt ten gevolge van deze persoonlijke dienstbaarheid enkel beperkt in de 

uitoefening van zijn eigendomsrecht ten aanzien van deze opstal.997 Het gaat dus om een beperkt 

zakelijk recht, niet om een horizontale splitsing van eigendomsrechten. 

Het Zuid-Afrikaanse recht kent bijgevolg slechts één daadwerkelijke, algemene uitsluiting van de 

natrekkingsregel, namelijk de Sectional Titles Act, die het functioneel equivalent vormt van het 

appartementsrecht in de andere onderzochte rechtsstelsels (zie infra, nr. 296).  

 RECHTEN VAN DE OPSTALHOUDER TEN AANZIEN VAN DE OPSTALLEN – Gelet op het feit dat de 196.

opstalhouder volgens de hierboven besproken opvatting geen eigendomsrecht kan laten gelden 

ten aanzien van de opstallen, kan de opstalhouder binnen deze opvatting enkel over zijn 

opstalrecht, en niet over de opstallen zelf, beschikken.998 Hieronder (zie infra, nr. 202) volgt de 

bekritisering van deze opvatting.  

B. Het opstalrecht verleent slechts een economisch eigendomsrecht ten aanzien van 
de opstallen: analyse en weerlegging 

 OPSTALRECHT VERLEENT EEN DOMINIUM UTILE – Omwille van de afwijkingen van het 197.

eigendomsrecht van de opstalhouder (zie infra, nr. 201) ten aanzien van het eigendomsbegrip 

van het Burgerlijk Wetboek, kan de opstalhouder ook volgens een andere strekking niet als 

                                                           

994  C.C. 21 juli 1994, nr. 94-346-DC, JORF 23 juli 1994, 10635, Rec. Const. 96, AJDA 1994, 786. 
995  “si la création d’un droit de superficie n’est pas translative c’est que ce droit ne peut être un droit de propriété” Zie 

hiervoor P. WALET, “Superficie”, Rép. Civ. Dalloz, 2000, 1, 4, nr. 30. 
996  A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 257. 
997  A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 248.  
998  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 504, nr. 420; P. LECOCQ, “Superficie et 

emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ième édition, 
Titre III, Livre 34, 21, nr. 19; L. LIMPENS, “L’anticrèse et la superficie”, RNB 1878, 649.  
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werkelijke eigenaar van de opstallen gezien worden. Volgens deze opvatting is het tijdelijke en 

afhankelijke karakter van het recht van de opstalhouder onverenigbaar met de kwalificatie als 

eigendomsrecht. De opstalhouder heeft volgens deze visie enkel een ‘economisch’ 

eigendomsrecht.999 Hij verkrijgt hierdoor materieel, maar niet formeel, de eigendom van de 

opstallen. De toekenning van een opstalrecht doorbreekt volgens deze auteurs “enkel in 

economisch opzicht de natrekking”, terwijl deze in juridische zin nog steeds intreedt.1000  

Voor deze opvatting kan gedeeltelijk steun gevonden worden op rechtshistorisch vlak. Deze 
opvatting keert namelijk terug naar de middeleeuwse kwalificatie van het opstalrecht. Zoals 
hierboven reeds bleek (zie supra, nr. 169), is het recht van de opstalhouder gegroeid uit het 
dominium utile van de leenman. Desalniettemin evolueerde het recht van de opstalhouder doorheen 
de jaren naar een recht om een horizontale eigendomssplitsing teweeg te brengen. Het aangehaalde 
rechtshistorische argument kan dan ook niet bijgetreden worden. Voor het overige heeft, naar 
Belgisch recht, het begrip economische eigendom, geen zakenrechtelijke draagwijdte. Dat zou 
onverenigbaar zijn met artikel 1 Opstalwet, dat ondubbelzinnig de kwalificatie van een opstalrecht 
als zakelijk recht vooropstelt. 

C. Het opstalrecht verleent een (juridisch) eigendomsrecht ten aanzien van de 
opstallen 

 (IN TIJD EN RUIMTE BEPERKT) EIGENDOMSRECHT – Volgens de meerderheid van de 198.

rechtspraak en rechtsleer beschikt de opstalhouder voor de duur van zijn recht over een 

eigendomsrecht ten aanzien van de opstallen die in zijn opstalrecht zijn begrepen.1001 

                                                           

999  Deze situatie doet zich volgens HUIJGEN voor wanneer het opstalrecht wordt gebruikt als bevoegdheidsgrondslag 
voor de aanleg van een netwerk (art. 5:20 lid 2 NBW). In dit geval vloeit het eigendomsrecht van de aanlegger 
volgens de auteur niet voort uit het opstalrecht, maar uit de bijzondere wettelijke regel van artikel 5:20 lid 2 
NBW. Zie hiervoor W.G. HUIJGEN, “Artikel 5:20 lid 2 BW en het opstalrecht”, WPNR 2008, 6771, 756. 

1000  H.W. HEYMAN, “Het mysterie van het eigendomsrecht van de opstalhouder”, in W.G. HUIJGEN e.a. (ed.), 2000 jaar 
eigendom en beperkte rechten, Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2005, 29; A. SLASKI, “Stapeling van beperkte 
rechten op onroerende zaken”, WPNR 2009, 6789, 205. 

1001  Cass. 13 september 2013, RW 2013-14, afl. 37, 1460, met noot V. SAGAERT en S. BOULY; Antwerpen 21 januari 
1986, RW 1986-87, 1488; Bergen 7 februari 1978, RNB 1979, 297, Rec. Gén. Enr. Not. 1980, nr. 22.490, R.C.J.B. 
1980, 5; Rb. Brussel 7 april 1960, Pas. 1961, III, 7, Rec. gén. enr. not., 1961, 345; C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN 

VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom 
en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 243; D. BRACKE, “Schoppenboer jagen in het recht van opstal … 
Over de vroegtijdige beëindiging van het recht van opstal en enkele valkuilen”, TBBR 2007, afl. 9, 550, nr. 8; P. 
DEHAN, “L’utilisation actuelle de l’emphytéose, de la superficie, du bail et du mandat – des fins autres que celles 
prévues par le législateur”, in Le droit de la Construction et de l’urbanisme, Brussel, Editions du jeune Barreau, 
1976, 517, nr. 54; F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et 
utilisation combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, 
Brussel, Larcier, 2003, 25, nr. 49; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 579, nr. 
685; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, 
Antwerpen, Standaard, 1984, 906, nr. 1021; A.E. DE VRIES en A.J.H. PLEYSIER, Erfpacht en opstal, Deventer, W.E.J. 
Tjeenk Willink, 2002, 126; J. FALYS, “Du droit de superficie des concessionnaires et permissionnaires sur les 
constructions élevées par eux sur le domaine public”, Ann. Dr. 1960, 79; A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les 
servitudes, Luik, 1943, 120, nr. 112; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements 
immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2006, 213, nr. 59; J. HANSENNE, “L'accession 
immobilière”, in X. (ed.), Guide de droit immobilier, I.8.3.-2; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  
principaux, Parijs, Economica, 2004, 443, nr. 754; P. LECOCQ, “Superficie, emphytéose et constructions”, in P. 
LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht – Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, 313, nr. 26; P. 
LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications 
universitaires de Louvain, 1951, 112, nr. 40; Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 284, nr. 
904; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1127, nr. 39; V. SAGAERT, Goederenrecht, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 591, nr. 738; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 1 
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De opvatting dat de opstalhouder eigenaar is van de opstallen die in zijn recht zijn begrepen, 

moet bijgetreden worden. Hierboven bleek immers dat het opstalrecht in essentie erop gericht is 

een horizontale eigendomssplitsing teweeg te brengen (zie infra, nr. 186). Dat de opstalhouder 

naar Belgisch recht eigenaar is van de opstallen blijkt in eerste instantie impliciet uit de 

Belgische Opstalwet zelf.1002 Zo bepaalt artikel 1 dat het opstalrecht een recht inhoudt om 

opstallen op de grond van een andere te hebben. Artikel 6 bepaalt overigens dat de eigendom van 

de opstallen overgaat naar de grondeigenaar bij het verstrijken van het opstalrecht. De opvatting 

dat de opstalhouder eigenaar is van zijn opstallen vindt ten slotte eveneens bevestiging in artikel 

5, aangezien deze bepaling hem het recht verleent de opstallen die hij oprichtte of waarvan hij 

de waarde betaalde, af te breken. Zulks zou onverenigbaar zijn met het feit dat de grondeigenaar 

gedurende het opstalrecht eigenaar zou zijn van de opstallen.1003  

Voor de toekenning van een eigendomsrecht aan de opstalhouder kan ook op rechtsvergelijkend 

vlak steun gevonden worden. Ook buiten de landsgrenzen oordeelt de meerderheid van de 

rechtsleer dat de opstalhouder een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van de opstallen die in 

zijn opstalrecht zijn begrepen.1004  

                                                                                                                                                                                     

Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 5; M.E. STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven 
van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, Gent, Storme, 2006, 24; S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, 
materials and text on property law, Oxford, Hart, 2012, 281; A. VAN OEVELEN, “Recente ontwikkelingen inzake het 
recht van erfpacht, het recht van opstal en de onroerende leasing”, in X. (ed.) Zaken- en contractenrecht, 1991, 
71, nr. 19; N. VERHEYDEN-JEANMART en P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques du troisième 
millénaire. La propriété des volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit privé 
européen, Brussel, Bruylant, 2005, 338.  

1002  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1251, nr. 1246; Pand. b., 
“Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 652, nr. 3; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 
1125, nr. 28. 

1003  A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 241, nr. 
247; R. TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van 
opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 41. 

1004  Naar Frans recht: Cass. fr. 6 maart 1991, Bull. Civ. 1991, III, nr. 84, JCP 1992, nr. 21.890, noot P. OURLIAC, RTD Civ 
1992, 793, noot F. ZENATI, RDI 1991, 189, noot J. BERGEL, D. 1991, 308, noot A. ROBERT; Cass. fr. 27 april 1891, S. 
1891, I, 369, noot LABBE, D.P. 1892, I, 219; Cass. fr. 16 december 1873, D. 1874, I, 249, S. 1874, I, 457, noot J.E. 
LABBE; Cass. fr. 6 maart 1861, D.P. 1861, I, 417; M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le 
domaine public”, RDI 1993, 313; E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français: comprenant l’explication des lois qui 
ont modifié la législation civile France et en Belgique, Parijs, Durand, 1879-80, 663, nr. 1219; G. BAUDRY-
LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 241, nr. 341; J.-L. 
BERGEL, “Divisibilité du tréfonds et du droit de superficie”, RDI 1998, 65; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, 
Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 291, nr. 286; J.-L. BERGEL, “Divisibilité du 
tréfonds et du droit de superficie”, RDI 1998, 65; J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de 
propriété: étude historique et critique du concept juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 
91, nr. 35; J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de 
l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions 
du JurisClasseur, 2007, 451, nr. 2270; C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, 
Litec, 1995, 3; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 443, nr. 754; 
Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 282, nr. 904; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, Les 
biens, Parijs, Sirey, 1980, 236, nr. 177; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, 
Parijs, LGDJ, 1958, 869, nr. 2473; P. WALET, “Superficie”, Rép. Civ. Dalloz, 2000, 1, 3, nr. 18. 
Naar Nederlands recht: HR 6 december 2011, LJN BV0651; HR 15 juni 2001, NJ 2002, 336; HR 4 december 1903, 
W. 8004; N. K. F. LAND, Verklaring van het Burgerlijk wetboek, Haarlem, Bohn, 1932, 315; J. DE JONG. en H.D. 
PLOEGER, Erfpacht en opstal, Kluwer, 2008, 73, nr. 47; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, 
Kluwer, 1997, 165, nr. 169; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, Het 
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 DUALISTISCHE VERSUS MONISTISCHE VISIE TEN AANZIEN VAN HET OPSTALRECHT – Hierboven (zie 199.

supra, nr. 189) bleek dat er ten aanzien van het opstalrecht een onderscheid kan worden 

gemaakt tussen de monistische en dualistische visie. Dit onderscheid bepaalt de invulling van de 

bevoegdheden van de opstalhouder. 

Binnen de monistische visie wordt het opstalrecht beperkt tot een eigendomsrecht ten aanzien 

van de opgerichte of overgekochte opstallen. Aangezien deze monistische visie gepaard gaat met 

de opvatting dat eigendomsrechten geen betrekking kunnen hebben op onlichamelijke 

goederen, wordt de onmiddellijke toekenning van een eigendomsrecht ten aanzien van een 

onlichamelijke volume boven de grond niet aanvaard. Enkele auteurs oordelen in deze zin dat 

het onmogelijk is om eigendomsrechten te laten gelden ten aanzien van nog niet gebouwde 

opstallen. In deze opvatting heeft het recht van de opstalhouder aanvankelijk een persoonlijk 

karakter en wordt het getransformeerd in een zakelijk recht naarmate de opstallen gebouwd 

worden.1005 De materialisering van de opstal zou noodzakelijk zijn voor de zakelijke werking van 

het opstalrecht. 

Andere auteurs zijn van oordeel dat het opstalrecht niet los staat van de grond, al maakt deze 

grond geen voorwerp uit van het opstalrecht (zie supra, nr. 186). De dualistische visie ziet het 

opstalrecht als een complex recht dat enerzijds het beperkt zakelijk recht omvat op grond 

waarvan de opstalhouder de bevoegdheid heeft om te bouwen op andermans grond en 

anderzijds een eigendomsrecht verleent ten aanzien van de constructies die de opstalhouder 

worden opgericht.1006 Het recht van de opstalhouder wordt hierbij opgesplitst in (1) een zakelijk 

recht om opstallen op te richten en (2) een eigendomsrecht ten aanzien van deze opstallen.1007 

Dat de opstalhouder nog geen opstallen opgericht heeft, belet in deze opvatting niet dat de 

opstalhouder reeds over een zakelijk werkend opstalrecht beschikt.1008  

Het Nederlandse opstalrecht wordt eveneens op dualistische wijze ingevuld, waardoor het recht 

enerzijds een beperkt gebruiksrecht toekent op het gehele onroerende goed (art. 5:103 NBW) en 

                                                                                                                                                                                     

Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 509, nr. 666; H.J. SNIJDERS en E.B. 
RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 564, nr. 683. 

1005  RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1137, nr. 86. 
1006  Cass. fr. 5 november 1866, Req. 5 nov. 1866, D.P. 1867, I, 32, S. 1866, I, 441; G. BEATSE, “De la validité de 

l’hypothèque concédée par le tiers constructeur”, RPDB 1899, 327; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de 
droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 292, nr. 286; J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre 
constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 297; J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière - 
contribution à la définition de la nature juridique du droit de superficie”, RTD Civ 1994, 769; M. PROUDHON, Traité 
des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie, t. 5, 1833, 138. 

1007  “Le droit réel de construire ou de planter – c’est-à-dire le monopole d’exploitation -, prérogative traditionnelle de la 
propriété foncière, à laquelle le propriétaire renonce temporairement au profit d’un tiers, et qui permet à ce dernier 
d’acquérir, par accession, la propriété des constructions ou plantations édifiées” J.-P. BERTREL, Le bail à construction, 
titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 371. 

1008  Cass. fr. 6 maart 1991, Bull. Civ. 1991, III, nr. 84, JCP 1992, nr. 21.890, noot P. OURLIAC, RTD Civ 1992, 793, noot F. 
ZENATI, RDI 1991, 189, noot J. BERGEL, D. 1991, 308, noot A. ROBERT; J.-L. BERGEL, “Autres droits réels principaux: 
Droit de superficie”, RDI 1991, 189, noot onder Cass. fr. 6 maart 1991; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose. 
Chronique de jurisprudence 2001-2008”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, 345, nr. 
11; Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 285, nr. 905; J. PERILLEUX, “Picasso… un classique! 
À propos de la propriété des volumes dans l’espace”, RCJB 2014, 2, 305, nr. 8, noot onder Cass. 13 september 
2013; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 591, nr. 738; V. 
SAGAERT en S. BOULY, “Een te restrictieve omschrijving voor het voorwerp van een opstalrecht?”, R.W. 2013-14, 
afl. 37, 1463, noot onder Cass. 13 september 2013.  
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anderzijds een eigendomsrecht verleent op de opstal zelf.1009 Naast dit gebruiksrecht dat 

noodzakelijk is opdat de opstalhouder zijn recht zou kunnen uitoefenen, kunnen conventioneel 

ook andere bevoegdheden verleend worden die niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 

zijn recht, op voorwaarde dat deze bevoegdheden in zodanig verband staan met het opstalrecht 

dat deze als onderdeel van dat recht beschouwd kunnen worden.1010 

Het verdient aanbeveling om het opstalrecht ook naar Belgisch recht op dualistische wijze in te 

vullen.1011 Deze opvatting beantwoordt in eerste instantie meer aan de realiteit: de opstalhouder 

verkrijgt niet alleen een eigendomsrecht ten aanzien van de opstallen, maar verkrijgt eveneens 

gebruiksrechten die noodzakelijk zijn om deze opstallen op te richten en/of er gebruik van te 

maken.1012 Dat de opstallen juridisch afgescheiden worden van de grond, belet immers niet dat 

fysieke band tussen de opstallen en de grond intact blijft, waardoor de grond 

noodzakelijkerwijze gebruikt wordt in de uitoefening van het opstalrecht.1013 De dualistische 

visie beantwoordt met andere woorden de vraag naar de grondslag van het accessoire 

gebruiksrecht van de opstalhouder ten aanzien van het draagvlak van zijn opstalrecht. Het recht 

om constructies op te richten, verleent de opstalhouder a fortiori het recht om andere 

gebruiksrechten uit te oefenen ten aanzien van die grond: indien men een gebouw mag 

oprichten waarvan men exclusieve eigenaar wordt, mag men dan niet logischerwijze beperktere 

bevoegdheden uitoefenen op de grond die nodig zijn om dit eigendomsrecht uit te oefenen? Dit 

blijkt ook uit artikel 5 van de Opstalwet, waarin bepaald wordt dat de grond bij het einde van het 

opstalrecht hersteld moet worden in de staat waarin deze zich bevond voor het oprichten van 

gebouwen of beplantingen. Bij PROUDHON lezen we in deze zin dat het opstalrecht eveneens een 

“participation au droit de propriété foncière du sol même, parce que c’est là qu’est le fondement 

sans lequel la superficie ne pourrait exister réellement, ni même être conçue en idée” omvat.1014 

Het dualistisch karakter van het recht van de opstalhouder benadrukt in tweede instantie dat de 

opstalhouder zijn eigendomsrecht aan een ander recht ontleent. Dat het opstalrecht reeds een 

                                                           

1009  HR 21 oktober 1992, FED 1993, 37; C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 
2008, nr. 253; J.H. BEEKHUIS, “Zaaksbestanddelen naar bestaand en komend recht”, in S.N. VAN OPSTALL (ed.), Van 
Opstall-bundel: opstellen aangeboden aan Prof. mr. S.N. van Opstall, Deventer, Kluwer, 1972, 13, nr. 2; A.J.H. 
PLEYSIER, “Een geheimzinnige eigendomsvorm bij het opstalrecht”, De Notarisklerk 1991, 1283, 131, nr. 4; H.D. 
PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 200, nr. 202; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. 
HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 472, nr. 667; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van 
het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 293. 

1010  HR 11 maart 1981, NJ 1982, 76. 
1011  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 

civils et fiscaux”, RNB 2006, 216, nr. 61; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-
2008”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, 339, nr. 4; F. WERDEFROY, “Beschouwingen 
over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van opstal en het verlof tot bouwen”, TPR 1983, 
306, nr. 7. 

1012  J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité du droit de propriété: étude historique et critique du concept 
juridique et exposé de ses applications, Wilson et Lafleur, 1957, 98, nr. 37; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des 
constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2006, 216, nr. 
60; M.-L. MATHIEU, Droit civil: les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 261, nr. 698; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van 
eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 199, nr. 201. 

1013  C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 442, nr. 753. 
1014  M. PROUDHON, Traité du domaine de la propriété ou de la distinction des biens considérés principalement par 

rapport au domaine privé, Brussel, Wahlen, 1841, 268, nr. 711.  
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zakelijk recht uitmaakt vooraleer de opstalhouder gebouwen oprichtte (zie supra, nr. 192), 

wordt eveneens verklaard door het dualistische karakter van het opstalrecht. Dat de 

opstalhouder nog geen eigendomsrecht kan laten gelden ten aanzien van een gerealiseerde 

opstal, doet immers geen afbreuk aan het feit dat de opstalhouder reeds over een zakelijk recht 

beschikt op grond waarvan hij opstallen mag oprichten. Deze dualistische opvatting vormt dus 

de grondslag voor een zakelijk recht op een (onlichamelijk) volume. 

D. Kenmerken van het eigendomsrecht van de opstalhouder 

 ‘ONROEREND’ EIGENDOMSRECHT – Het eigendomsrecht van de opstalhouder maakt een 200.

zelfstandig onroerend zakelijk recht uit.1015 

PROUDHON verwoordt de juridische aard van het recht van opstal als volgt: “la superficie est un 
immeuble particulier, qui quoique reposant sur le sol d’autrui, a cependant son existence propre et 
indépendante de toute autre héritage que de celui qui lui sert de fondement. […] Ainsi la superficie 

est, dans le patrimoine du domanier, une vraie propriété foncière, comme tout autre héritage”.1016 

De door LAURENT verdedigde opvatting dat de opstallen roerende goederen uitmaken eens deze 

in rechte afgescheiden worden van de grond1017, kan bijgevolg niet bijgetreden worden. Het feit 

dat de opstallen door de vestiging van het opstalrecht juridisch afgescheiden worden van de 

grond, impliceert niet dat deze hierdoor roerende goederen worden. Een horizontale 

eigendomssplitsing wijzigt met andere woorden niets aan het onroerend karakter van de 

constructie (zie supra, nr. 95).1018 Het feit dat de opstallen de iure afgescheiden werden van de 

                                                           

1015  Cass. 19 april 1888, Pas. 1888, I, 198; C.A. Fort de France 18 mei 1984, J.D. 1984-044495; C.A. Besançon 12 
december 1864, D.P. 1865, II, 1; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 71; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des 
notaires de France, Strasbourg, 1976, 571; D. DELI, “Erfpacht en opstal: burgerrechtelijke aspecten”, in D. 
MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Antwerpen, Maklu, 1998, 39, nr. 7; F. DE MONTPELIER, 
“Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation combinée”, in F. DIERCKX 

(ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, Larcier, 2003, 25, nr. 49; H. 
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 580, nr. 685; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort 
des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2006, 
212, nr. 59; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1245, nr. 1239;  P. 
LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et 
pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 7, nr. 1; P. LECOCQ, S. BOUFFLETTE, en A. SALVE, “Les biens”, in X. (ed.) 
Chroniques notariales, 48, Luik, 2008, 112, nr. 95; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées 
sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 163, nr. 61; C. MOSTIN, A. CULOT, H. 
VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, 
De Boeck et Larcier, 2004, 132, nr. 119; C. MOSTIN, “La superficie – aspects civils”, in C. MOSTIN, B. GOFFEAUX, A. 
CULOT en H. VANINTERDAEL (eds.), Emphythéose et superficie. Aspects civils et fiscaux, Brussel, Larcier, 2004, 130, nr. 
117; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 654, nr. 13; M. PROUDHON, Traité du domaine de la 
propriété ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé, Brussel, Wahlen, 
1841, 268, nr. 712; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1125, nr. 22-27; S. SNAET en P. 
TRUYEN, “Art. 1 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 2; R. TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over 
horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de 
eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 40; N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Juridische 
en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, 15. 

1016  M. PROUDHON, Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie, t. 5, 375. 
1017  “Dès que dans un contrat un bâtiment est considéré comme distinct et séparé du sol, il devient meuble”, zie hiervoor 

F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 497, nr. 413.  
1018  A.E. DE VRIES en A.J.H. PLEYSIER, Erfpacht en opstal, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2002, 129; Pand. b., 

“Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 654, nr. 14; F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et 
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grond, verandert immers niets aan het feit dat ze de facto nog in deze grond geïncorporeerd 

zijn.1019 Dat blijkt naar Belgisch recht overigens met zoveel woorden uit artikel 45 

Hypotheekwet, op grond waarvan een opstalrecht met een hypotheek bezwaard kan worden. 

 AFHANKELIJK EN TIJDELIJK EIGENDOMSRECHT – Aangezien de opstalhouder slechts eigenaar is 201.

in zijn hoedanigheid van opstalhouder, heeft zijn eigendomsrecht een afhankelijk karakter.  

Dit afhankelijke karakter wordt naar Nederlands recht sterk benadrukt.1020 Het eigendomsrecht 

is een inherent gevolg van de uitoefening van het opstalrecht. De opstalhouder beschikt niet 

over een eigendomsrecht naast zijn opstalrecht, maar is eigenaar in zijn hoedanigheid van 

opstalhouder.1021 Van een autonoom eigendomsrecht ten aanzien van de opstallen is naar 

Nederlands recht geen sprake. Alle daden van beschikking met betrekking tot deze opstallen 

verlopen via het opstalrecht.1022 Het eigendomsrecht ten aanzien van deze opstallen kan 

hierdoor niet los van het opstalrecht overgedragen worden. Ook het omgekeerde is waar: daden 

van beschikking met betrekking tot de opstallen strekken zich noodzakelijkerwijze uit tot het 

recht van opstal.1023 

Hoewel een eigendomsrecht in beginsel een eeuwigdurend karakter heeft, heeft het 

eigendomsrecht van de opstalhouder naar Belgisch recht overigens een tijdelijk karakter (zie 

infra, nr. 245).1024 Een ander belangrijk verschil met een gemeenrechtelijk eigendomsrecht – dat 

niet kan uitdoven door bevrijdende verjaring – is de vaststelling dat het eigendomsrecht van de 

                                                                                                                                                                                     

des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 74; H.J. SNIJDERS en 
E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 564, nr. 683; P. 
VELDEKENS en P. DEMEUR, Copropriété et propriété divisée, Brussel, Larcier, 1935, 119, nr. 222; P. VELDEKENS en P. 
DEMEUR, “La division horizontale de la propriété des maisons”, Rev. prat. not. b. 1923, 664; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE 

PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: Zakelijke rechten, 
Deventer, Kluwer, 1981, 121.  

1019  G. CHAUVEAU, De la superficie en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie des écoles, 1886, 101, nr. 26; 
RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1125, nr. 27 

1020  HR 4 december 1903, W. 8004; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 186, 
nr. 189. 
Volgens PLEYSIER wordt de opstalhouder door zaaksvorming eigenaar van de constructies die hij opricht. A.J.H. 
PLEYSIER, “Zaakvorming van onroerend goed – een ontbrekende schakel in de keten van het NBW?”, NTBR 1987, 
p. 8. Deze opvatting kan niet worden bijgetreden. In eerste instantie heeft zaaksvorming enkel betrekking op 
roerende goederen. Daarenboven is het eigendomsrecht van de opstalhouder een gevolg van de horizontale 
eigendomssplitsing die het opstalrecht teweegbrengt, zonder dat hiervoor een bijkomende rechtvaardiging 
vereist is. 

1021  E.B. BERENSCHOT, J.M. HOEKSTRA en J.B. VEGTER, Eigendom en beperkte rechten naar BW en NBW, Deventer, Kluwer, 
1986, 121; TH. F. DE JONG, De structuur van het Goederenrecht: over het afschaffen van het begrip van de 
onlichamelijke zaak, het onderscheid tussen rechten en hun voorwerpen en een opening in het systeem, Deventer, 
Kluwer, 2006, 120, nr. 127; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe 
burgerlijk wetboek, Boek 5: Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 355 en 358. 

1022  K. HOOFS, Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2013, 
103; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 179, nr. 182. 

1023  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 248. 

1024  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 66, nr. 75; A. KLUYSKENS, Beginselen van 
Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 241, nr. 247; P. LEVIE, Traité théorique 
et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 
366, nr. 149; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et 
fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 132, nr. 120. 
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opstalhouder uitdooft door bevrijdende verjaring in geval van niet-uitoefening gedurende een 

periode van dertig jaar (art. 9, 3° Belgische Opstalwet) (zie infra, nr. 259).1025  

Deze verschilpunten stellen zich niet in andere onderzochte rechtsstelsels. In het Nederlandse 

recht kan een opstalrecht wel eeuwigdurend zijn. Ook naar Frans recht kan het opstalrecht – bij 

gebreke aan specifieke regelgeving – eeuwigdurend zijn. Een grondeigenaar kan namelijk op 

eeuwigdurende wijze verzaken aan de natrekking in zijn voordeel.1026 Deze verschilpunten 

komen verder aan bod (zie infra, nrs. 245 en 259). 

E. Het eigendomsrecht van de opstalhouder: implicaties voor de rechtsverhouding 
tussen opstalgever en opstalhouder 

 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OPSTALHOUDER EN OPSTALGEVER – De toekenning van een 202.

onroerend (en naar Belgisch recht tijdelijk) eigendomsrecht aan de opstalhouder ten aanzien 

van de opstallen die in zijn recht begrepen zijn, beïnvloedt de omvang van de rechten en plichten 

van de opstalhouder en opstalgever ten aanzien van deze opstallen. De opstalhouder heeft ten 

aanzien van de opstallen tijdens de duur van zijn recht immers alle eigenaarsbevoegdheden. In 

wat volgt worden de rechten en plichten van beide partijen ten aanzien van hun recht en ten 

aanzien van de opstallen geanalyseerd. 

1. Rechten van de opstalhouder  

 RECHTEN VAN DE OPSTALHOUDER TEN AANZIEN VAN ZIJN OPSTALRECHT – Artikel 2 van de 203.

Belgische Opstalwet stelt dat “de opstalhouder zijn opstalrecht kan vervreemden en met een 

hypotheek kan bezwaren […]”. De opstalhouder kan zijn recht van opstal in alle onderzochte 

rechtsstelsels vervreemden of bezwaren met zakelijke rechten.1027 Gelet op het feit dat de 

opstalhouder kan beschikken over zijn opstalrecht, geldt a fortiori dat hij eveneens 

gebruiksrechten kan toestaan. 

                                                           

1025  RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1126, nr. 31.  
1026  C. SAINT-ALARY-HOUIN, “Droit de superficie”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 

425, nr. 290.110. 
1027  Rb. Dendermonde 7 april 1928, Pas. 1928, III, 247; J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle 

de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 
septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 452, nr. 2275; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit 
civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 584, nr. 692; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, Standaard, 1984, 920, nr. 1027; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, 
“L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 192; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 68, nr. 71; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide 
juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 19, nr. 17; W.H.M. REEHUIS, 
A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 515, nr. 674; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1128, nr. 40; K. 
VANHOVE en F. BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, 
erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 148, nr. 45.  
Naar Nederlands recht: C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van 
het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 248 en 
255. 
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Zo kan de opstalhouder in beginsel zijn opstalrecht met een hypotheek bezwaren, wat 

uitdrukkelijk uit artikel 45, 2°, lid 1 Hyp. W. blijkt.1028  

Het moet opgemerkt worden dat deze mogelijkheid enkel bestaat voor zelfstandige opstalrechten. 
Over accessoire opstalrechten kan niet afzonderlijk beschikt worden, waardoor ze afgescheiden 
zouden worden van het hoofdrecht (zie infra, nr. 275). Ze kunnen bijgevolg niet het voorwerp 

uitmaken van een hypotheek.1029  

Bij de beëindiging van het opstalrecht dooft deze hypotheek uit. Indien de door de hypotheek 

gewaarborgde schuld nog niet voldaan werd, verkrijgt de hypothecaire schuldeiser een recht 

van voorrang ten aanzien van de vergoeding waarop de opstalhouder aanspraak kan maken op 

grond van artikel 6 van de Belgische Opstalwet.1030 Hiervoor is vereist dat de vergoeding nog 

identificeerbaar aanwezig is in het vermogen van de schuldenaar.1031 

Aangezien de Belgische Opstalwet, buiten artikel 4, van aanvullende aard is (art. 8 Belgische 

Opstalwet), staat het partijen vrij een andere regeling overeen te komen omtrent deze 

bevoegdheden.1032 Ook naar Nederlands recht kunnen partijen het recht van de opstalhouder om 

te beschikken over zijn recht beperken door in de vestigingsakte te stipuleren dat de rechten 

van de opstalhouder enkel na toestemming van de grondeigenaar overgedragen of opgesplitst 

kunnen worden (art. 5:91 j° 5:104 NBW).  

                                                           

1028  Cass. 19 april 1888, Pas. 1888, I, 198; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 71; J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), 
Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec 
- Editions du JurisClasseur, 2007, 452, nr. 2275; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, 
Bruylant, 1878, 505, nr. 420; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 656, nr. 18; Ph. MALAURIE en L. 
AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 284, nr. 904; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 
1125, nr. 24; M.E. STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak notarieel zaken- en 
contractenrecht, Gent, Storme, 2006, 26; V. SAGAERT, “Art. 45, 2° eerste lid Hyp. W.”, in X. (ed.), Voorrechten en 
hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1-27; A. VAN MUYLDER en J. 
VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, 
T.Not. 1992, 299, nr. 32; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 41, nr. 86. 

1029  J. DE JONG. en H.D. PLOEGER, Erfpacht en opstal, Kluwer, 2008, 74, nr. 48; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van 
eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, p. 207, nr. 209; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. 
DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 510, nr. 668. 

1030  Rb. Brussel 7 april 1960, Pas. 1961, III, 7, Rec. gén. enr. not., 1961, 345; P. LECOCQ, “Superficie, emphytéose et 
constructions”, in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht – Droit des biens, Brugge, die Keure, 
2005, 321, nr. 33; P. VELDEKENS en P. DEMEUR, Copropriété et propriété divisée, Brussel, Larcier, 1935, 130, nr. 238; 
RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1145, nr. 124; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 591, nr. 626; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum 
voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 57, nr. 100. 

1031  D. BRACKE, “Schoppenboer jagen in het recht van opstal… Over de vroegtijdige beëindiging van het recht van 
opstal en enkele valkuilen”, TBBR 2007, afl. 9, 550, nr. 9; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 
2003, 590, nr. 626; K. VERHEYDEN, “Verlenging van onroerende zakelijke rechten”, NFM 2012, 7, 227, nr. 11. 

1032  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 86; H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 578, nr. 683; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: 
aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ième édition, Titre III, 
Livre 34, 26, nr. 25; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils 
et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 137, nr. 126; RPDB “Superficie”, Brussel, 
Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1143, nr. 118. 
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opstallen die in zijn opstalrecht begrepen zijn (zie infra, nr. 205), verkrijgt de opstalhouder de 

volledige bundel eigendomsbevoegdheden.1033  

Hieruit volgt dat de opstalhouder het recht heeft deze opstallen (geheel of gedeeltelijk) te 

vervreemden, af te breken1034, te belasten met een erfdienstbaarheid of een erfpachtrecht1035, in 

vruchtgebruik te geven, te verhuren of te hypothekeren (art. 45 Hyp. W.).1036 Indien een daad 

van beschikking gesteld wordt ten aanzien van de opstal, strekt deze zich niet uit tot het recht 

van opstal. Een hypotheek op een opstal, heeft met andere woorden geen betrekking op het 

recht van opstal.1037 

Indien de opstalhouder beschikt over zijn opstallen, kan hij hierbij uiteraard niet meer rechten 

toestaan dan hij zelf heeft. Op grond van het nemo plus iuris-beginsel kunnen de toegestane 

rechten bijgevolg niet voor een langere duur dan het opstalrecht toegekend worden en mag de 

opstalhouder inhoudelijk zijn bevoegdheden niet overschrijden.1038 

Indien de opstalhouder bijvoorbeeld een opstal aan de Appartementswet onderwerpt, kan hij 

hierbij geen aandeel in de grond toekennen.1039 De grond zelf maakt immers geen voorwerp uit 

                                                           

1033  H.W. HEYMAN, “Het mysterie van het eigendomsrecht van de opstalhouder”, in W.G. HUIJGEN e.a. (ed.), 2000 jaar 
eigendom en beperkte rechten, Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2005, 25. 

1034  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 584, nr. 692; C. MOSTIN, A. CULOT, H. 
VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, 
De Boeck et Larcier, 2004, 154, nr. 161; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1128, nr. 43. 

1035  R. CARTON DE TOURNAI en A. CHARLIER, “Renaissance de l’emphythéose et de la superficie”, in Renaissance du 
phénomène contractuel, Luik, Faculté de droit, 1971, 169; F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. 
Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als 
beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, Larcier, 2003, 45, nr. 101. 

1036  Cass. fr. 6 maart 1861, D.P. 1861, I, 417; Brussel 8 januari 1986, JLMB 1987, 17; G. BEATSE, “De la validité de 
l’hypothèque concédée par le tiers constructeur”, RPDB 1899, 329; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, 
opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 85; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, 
Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 288, nr. 729; H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 584, nr. 692; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté 
de droit, 1996, 1252, nr. 1248; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, Dalloz, 1995, 340, nr. 178; P. 
LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications 
universitaires de Louvain, 1951, 193, nr. 67; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à 
l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 339, nr. 365; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, 
“Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 
130, nr. 117; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 657, nr. 37; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 
1929-1967, t. VII/2, 1128, nr. 42; J.-M. ROUX, “Les droits de superficie – Principes et évolutions”, Informations 
Rapides de la COpropiété n° 559, juni 2010, 12; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 2 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde 
overeenkomsten, 3; M.E. STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak notarieel zaken- en 
contractenrecht, Gent, Storme, 2006, 26; R. TIMMERMANS, “Horizontale eigendomssplitsing in volumepercelen, het 
aantrekkende complement van appartementseigendom”, NFM 2005, 214; K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, 
“Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en 
erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 149, nr. 46; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 
2004, 42, nr. 87. 

1037  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1255, nr. 1251. 
1038  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 288, nr. 729; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1127, nr. 39; V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 614, nr. 772. 

1039  Cass. 19 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1230, Bull. 1988, 1142, JT 1988, 475, Pas. 1988, I, 1142, RW 1988-89, 572, 
noot, RJI 1988, 301, RNB 1988, 473. 
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van het opstalrecht (zie supra, nr. 186). De grond behoort in dit geval uitzonderlijk niet tot de 

gemene delen die in quotiteiten onderverdeeld wordt, maar blijft toebehoren aan de 

grondeigenaar. 

Behalve deze bevoegdheden beschikt de opstalhouder eveneens over een revindicatierecht 

waarmee hij zijn goed van derden kan opeisen (artt. 1370 en 1371 Ger. W.).1040 Ook hier geldt 

dat de opstalhouder eveneens gebruiksrechten kan toestaan ten aanzien van het voorwerp van 

zijn recht. 

De vraag rijst of een opstalrecht zonder inhoud wordt wanneer een opstalhouder zijn opstallen 

overdraagt. Deze vraag moet negatief beantwoord worden. Zoals gezegd (zie supra, nr. 192) is 

voor het bestaan van het opstalrecht niet vereist dat de opstalhouder reeds een eigendomsrecht 

kan laten gelden ten aanzien van constructies die door hem opgericht worden of die hij heeft 

overgekocht van de opstalgever.  

Daarenboven staat het de opstalhouder vrij om – na de overdracht van (bepaalde) opstallen – 

zijn opstalrecht uit te oefenen door nieuwe opstallen op te richten op de nog beschikbare grond 

of boven de overgedragen opstal.  

De overdracht van de opstallen belet overigens niet dat de opstalhouder eigenaar blijft van zijn 

opstalrecht, waardoor hij beperkt zakelijke (zekerheids)rechten kan vestigen ten aanzien van dit 

recht.  

Naar Nederlands recht is deze situatie anders: als afhankelijk recht kunnen de opstallen niet los 

van het opstalrecht overgedragen worden. De opstalhouder is weliswaar eigenaar van de 

opstallen, maar deze kunnen niet los van zijn opstalrecht vervreemd worden (zie supra, nr. 201). 

Ook een hypotheek ten aanzien van de opstal, strekt zich noodzakelijkerwijze uit tot het 

opstalrecht (art. 3:228 NBW). De opstal kan naar Nederlands recht daarentegen wel 

rechtstreeks met een erfdienstbaarheid bezwaard worden, zonder hierbij het recht te 

betrekken.1041  

Ook sommige Belgische auteurs menen dat opstallen – als accessorium van de grond – niet 

afzonderlijk het voorwerp kunnen uitmaken van een hypotheek.1042 Ook het feit dat een opstal, 

van zodra deze juridisch afgescheiden wordt van de grond door middel van een opstalrecht, een 

roerend goed zou uitmaken, maakt dat deze niet langer het voorwerp van een hypotheek kan 

zijn.1043 Zoals gezegd (zie supra, nr. 95) kan deze opvatting niet worden bijgetreden. 

                                                           

1040  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 86; D. DELI, 
“Erfpacht en opstal: burgerrechtelijke aspecten”, in D. MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 43, nr. 19; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, 
Standaard-Boekhandel, 1946, 244, nr. 248; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et 
superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 157, nr. 169; RPDB 
“Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1146, nr. 134; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 2 Opstalwet”, in X. 
(ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. 
Andere benoemde overeenkomsten, 4; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor 
Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 23, nr. 32. 

1041  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 8 Opstal, A. Kernoverzicht, 18. Hypotheek, C.J.H. 
BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 

1042  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 505, nr. 420. 
1043  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 504, nr. 420. 



 

223 

 OPSTALLEN DIE IN HET OPSTALRECHT BEGREPEN ZIJN – De hierboven besproken rechten die de 205.

opstalhouder kan uitoefenen ten aanzien van de opstallen, kunnen enkel uitgeoefend worden 

ten aanzien van opstallen die in zijn opstalrecht zijn begrepen.  

Dit zijn volgens bepaalde auteurs enkel de opstallen die de opstalhouder zelf oprichtte of 

waarvan hij de waarde bij de aanvang van zijn opstalrecht heeft vergoed.1044 Andere opstallen 

worden bij het einde van het opstalrecht inderdaad zonder vergoeding weer overgedragen aan 

de grondeigenaar (art. 7 Belgische Opstalwet).1045 Dit belet echter niet dat de opstalhouder ook 

een eigendomsrecht verkrijgt op de bestaande opstallen waarvan hij de waarde niet vergoedde, 

voor zover tenminste hun gemeenschappelijke bedoeling erin bestond om die bestaande 

gebouwen mee in het opstalrecht op te nemen.1046 De rechtsleer aanvaardt dan ook dat de 

opstalhouder een hypotheek kan toestaan op deze opstallen.1047  

In tegenstelling tot de door hem vergoede of opgerichte opstallen, heeft de opstalhouder ten 

aanzien van deze laatste categorie opstallen een restitutieplicht.1048 Indien nodig moet de 

opstalhouder herstellingswerken uitvoeren met betrekking tot deze opstallen.1049 Het 

eigendomsrecht van de opstalhouder ten aanzien van deze opstallen is als het ware “aangetast 

door een beperking”.1050 

Zoals gezegd, kan de uitgestrektheid van het opstalrecht ruimtelijk beperkt worden door slechts 

een gedeeltelijk opstalrecht te vestigen (zie supra, nr. 193). De opstalhouder kan de hierboven 

besproken rechten dan ook niet laten gelden ten aanzien van de opstallen waarvan bij de 

vestiging van het recht bepaald werd dat ze geen voorwerp van het recht uitmaken. Deze 

opstallen blijven hierdoor in eigendom toebehoren aan de grondeigenaar. Ten aanzien van deze 

opstallen kan de opstalhouder geen eigendomsrecht, noch een beperkt zakelijk recht laten 

gelden.  

De eigendomssituatie van de opstallen kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

                                                           

1044  Artikel 5 van de Belgische Opstalwet verleent de opstahouder de mogelijkheid de opstallen die reeds aanwezig 
zijn bij de aanvang van zijn opstalrecht over te nemen tegen vergoeding van hun waarde; G. BEATSE, “De la 
validité de l’hypothèque concédée par le tiers constructeur”, RPDB 1899, 328. 

1045  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 506, nr. 422; Pand. b., “Superficie”, 
Brussel, Larcier, 1882-1900, 658, nr. 50; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1147, nr. 145. 

1046  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 
civils et fiscaux”, RNB 2006, 223, nr. 72; N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. 
Juridische en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, 14; A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, 
“Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, T.Not. 1992, 
290, nr. 15; VERSTAPPEN, J., “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, 
Antwerpen, Maklu, 2004, 19, nr. 16. 

1047  D. BRACKE, “Schoppenboer jagen in het recht van opstal… Over de vroegtijdige beëindiging van het recht van 
opstal en enkele valkuilen”, TBBR 2007, afl. 9, 550, nr. 8; A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, “Actuele problemen 
inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, T.Not. 1992, 300, nr. 33; J. 
VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 42, nr. 87. 

1048  Partijen kunnen hieromtrent een andersluidende regeling treffen, zie bv. Cass. 23 mei 2013, AR C.12.0435.F/1. 
In casu werd overeengekomen dat de opstalhouder de bestaande gebouwen zal afbreken en deze zal vervangen 
door nieuwe constructies; H. VANDENBERGHE en T. VIAENE, “Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal”, 
TBO 2006, 49, nr. 55; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 8 en 23, nr. 16 en 
47. 

1049  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 508, nr. 425. 
1050  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 585, nr. 693. 
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Eigenaar   

Opstalhouder Opgericht of vergoed door 

opstalhouder 

Geen restitutieplicht (art. 5 

Opstalwet) 

Vergoeding (art. 6 Opstalwet) 

Bestaande en niet vergoede 

opstallen 

Restitutieplicht  

Geen vergoeding 

(art. 7 Opstalwet) 

Opstalgever De uitgesloten opstallen in het 

kader van een ruimtelijk 

begrensd opstalrecht  

n.v.t. 

2. Rechten van de opstalgever 

 GRONDEIGENAAR BEHOUDT RECHTEN TEN AANZIEN VAN DE GROND – Zoals gezegd maakt de 206.

grond waarop de opstallen rusten geen voorwerp uit van het recht van opstal (zie supra, nr. 

188). De grondeigenaar behoudt hierdoor het eigendomsrecht ten aanzien van de grond, maar 

mag in de uitoefening van zijn recht geen afbreuk doen aan de accessoire gebruiksrechten die de 

opstalhouder ten aanzien van deze grond kan laten gelden (zie supra, nr. 199).1051  

Niets belet de grondeigenaar om de grond (onder deze voorwaarde), gedurende het opstalrecht, 

te vervreemden of te hypothekeren.1052 Indien het opstalrecht overgeschreven werd, strekt de 

later toegestane hypotheek op de grond zich tijdens de duur van het opstalrecht niet uit tot de 

opstallen. De hypothecaire schuldeisers kunnen in dit geval pas rechten laten gelden ten aanzien 

van de opstallen bij de beëindiging van het opstalrecht. Wanneer het recht van opstal een einde 

neemt, treedt de natrekking in ten voordele van de grondeigenaar, waardoor de hypotheek zich 

automatisch uitstrekt tot de nagetrokken opstallen.1053  

                                                           

1051  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 88; P. LECOCQ, 
“Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 
2ième édition, Titre III, Livre 34, 27, nr. 26; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et 
superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 159, nr. 176; Pand. 
b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 662, nr. 74; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 
1148, nr. 155; J.-M. ROUX, “Les droits de superficie – Principes et évolutions”, Informations Rapides de la 
COpropiété n° 559, juni 2010, 12. 

1052  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 509, nr. 427; Pand. b., “Superficie”, 
Brussel, Larcier, 1882-1900, 662, nr. 75; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1148, nr. 155; 
S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 2 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 7; A. VAN MUYLDER en J. 
VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, 
T.Not. 1992, 289, nr. 15; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale 
Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 26, nr. 39. 

1053  RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1145, nr. 125; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en 
vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 43, nr. 89. 



 

225 

Indien de hypotheek echter gevestigd werd tussen de vestiging van het opstalrecht en de 

overschrijving ervan in de hypothecaire registers, is het opstalrecht niet tegenstelbaar aan de 

hypothecaire schuldeiser wanneer deze te goeder trouw is.1054 

Het omgekeerde is niet waar: indien een opstalhouder gedurende het opstalrecht een hypotheek 
vestigt op de opstallen en hij op een later tijdstip eveneens de eigendom van de grond verwerft, 
wordt het opstalrecht beëindigd op grond van vermenging en treedt de natrekking in, waardoor het 
grondeigendomsrecht zich uitstrekt tot de opstallen en het eigendomsrecht ten aanzien van deze 
opstallen teloor gaat. De hypotheek op de opstallen strekt zich niet uit tot de grond, maar gaat teniet 
bij gebrek aan voorwerp. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt wanneer de beëindiging 
slechts relatieve werking heeft (zie hiervoor infra, nr. 204). 

Op grond van de verticale natrekking van de opstallen door de grond, strekt een hypotheek ten 
aanzien van de grond zich eveneens uit tot de opstallen, maar bij gebreke aan verticale natrekking 
van de grond door de opstallen, strekt een hypotheek op de opstallen zich niet uit tot de grond waar 

deze opstallen op rusten.1055  

De vestiging van een hypotheek op de grond door de grondeigenaar kan eveneens dateren van 

voor de toekenning van het recht van opstal. Op grond van het anterioriteitsbeginsel, tast het 

opstalrecht dat overgeschreven werd na de hypothecaire inschrijving op de grond, de positie 

van de hypothecaire schuldeiser niet aan.1056 Gelet op de niet tegenstelbaarheid van het 

opstalrecht, strekt de hypotheek zich eveneens uit tot de door de opstalhouder opgerichte 

opstallen. Dit kan enkel vermeden wanneer de hypothecaire schuldeiser uitdrukkelijk instemt 

met de vestiging van een opstalrecht op het gehypothekeerde goed.1057  

Deze opstallen maken verbeteringen uit in de zin van artikel 45, 2°, tweede lid van de 

Hypotheekwet. Dat deze niet door de grondeigenaar zelf aangebracht worden vormt hiervoor 

geen beletsel.1058 De opstalhouder kan zich niet beroepen op artikel 103 van de Hypotheekwet, 

op grond waarvan een derde-bezitter aanspraak kan maken op een vergoeding van de 

hypothecaire schuldeiser voor de verbeteringen die hij aanbracht aan het bezwaarde onroerend 

goed.1059 Enkel een derde met een tegenstelbare titel die propter rem en niet persoonlijk tot de 

door de hypotheek gewaarborgde schuld gehouden is, kan zich op deze vergoeding beroepen.1060  

                                                           

1054  E. DIRIX en R. DE CORTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, XII, Zekerheidsrechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 107, 
nr. 128; R. CARTON DE TOURNAI en A. CHARLIER, “Renaissance de l’emphythéose et de la superficie”, in Renaissance 
du phénomène contractuel, Luik, Faculté de droit, 1971, 160. 

1055  D. BRACKE, “Schoppenboer jagen in het recht van opstal… Over de vroegtijdige beëindiging van het recht van 
opstal en enkele valkuilen”, TBBR 2007, afl. 9, 551, nr. 11. 

1056  F. BONCQUET, “Art. 103 Hyp. W.”, in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Hypotheken, Gevolgen, 4; D. BRACKE, “Schoppenboer jagen in het recht van opstal… 
Over de vroegtijdige beëindiging van het recht van opstal en enkele valkuilen”, TBBR 2007, afl. 9, 551, nr. 12; V. 
SAGAERT, “Het conflict tussen de hypotheekhouder van de opstalhouder en de hypotheekhouder van de 
grondeigenaar”, RW 2001-02, 310, nr. 1, noot onder Cass. 15 juni 2001. 

1057  J. VERSTAPPEN, “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 
2004, 48, nr. 82. 

1058  Cass. 21 november 1986, Arr.Cass. 1986-87, 394, Bull. 1987, 364, Pas. 1987, I, 364, RW 1986-87, 1823, 
Rec.gén.enr.not. 1990, 410, T.Not. 1987, 204, TBBR 1987, 162, concl. M. GREGOIRE, TBH 1988, 608; Luik 23 
december 1871, Pas. 1872, II, 87. 

1059  Artikel 103 Hyp. W. luidt: “Beschadigingen door het toedoen of de nalatigheid van de derde-bezitter veroorzaakt, 
ten nadele van de hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, leveren grond op voor een eis tot schadevergoeding 
tegen hem; maar uitgaven en verbeteringen door hem gedaan kan hij slechts terugvorderen ten belope van de 
meerwaarde die uit de verbetering is ontstaan”. 

1060  Cass. 15 juni 2001, Arr.Cass. 2001, afl. 6, 1183, Pas. 2001, afl. 7-8, 1142, RW 2001-02, 308, noot V. SAGAERT; Luik 
23 december 1871, Pas. 1872, II, 87; J. BONCQUET, “Art. 103 Hyp. W.”, in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. 
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De opstalhouder kan evenmin een vordering op grond van artikel 555 BW instellen tegen de 

hypotheekhouder, omdat deze het keuzerecht waarin deze bepaling voorziet zou uitoefenen. 

Hierboven (zie supra, nr. 114) bleek reeds dat artikel 555 BW enkel betrekking heeft op de 

verhouding tussen de grondeigenaar en een derde. De bepaling kan hierdoor niet ingeroepen 

worden door een opstalhouder.1061 De uitwinning van de opstallen berust daarenboven op 

artikel 45, 2°, tweede lid Hyp. W. en vindt dus niet zijn grondslag in artikel 555 BW.1062  

Als eigenaar van deze opstallen, staat het de opstalhouder echter vrij deze constructies weg te 

nemen alvorens deze worden uitgewonnen 

3. Plichten van de opstalhouder 

 PLICHTEN VAN DE OPSTALHOUDER TEN AANZIEN VAN DE OPSTALLEN – Als eigenaar van de 207.

opstallen, is de opstalhouder ertoe gehouden alle eigenaarslasten te dragen. Zo is hij onroerende 

belastingen op deze opstallen verschuldigd.1063  

Bepaalde auteurs menen dat de opstalhouder, gelet op zijn accessoir gebruiksrecht ten aanzien 

van de grond (zie supra, nr. 199), tevens grondbelasting verschuldigd is.1064 Naar analogie met 

de erfpachter zou ook in het kader van een opstalrecht alle grondbelastingen moet worden 

gedragen door de opstalhouder.1065 Deze analogie met het erfpachtrecht is echter niet 

gerechtvaardigd. In tegenstelling tot het erfpachtrecht (zie infra, nr. 279) maakt de grond 

immers geen voorwerp uit van het opstalrecht (zie supra, nr. 188).  

Het recht van opstal kan al dan niet tegen een vergoeding worden overeengekomen.1066 Indien 

er een vergoeding verschuldigd is, spreekt men van een solarium. Deze vergoeding moet niet 

                                                                                                                                                                                     

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Hypotheken, Gevolgen, 2; D. BRACKE, 
“Schoppenboer jagen in het recht van opstal… Over de vroegtijdige beëindiging van het recht van opstal en 
enkele valkuilen”, TBBR 2007, afl. 9, 552, nr. 12; J. VERSTAPPEN, “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, 
Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 2004, 48, nr. 82. 

1061  Het retentierecht van de opstalhouder ten aanzien van de opstalgever is niet tegenwerpelijk aan de hypothecaire 
schuldeiser. V. SAGAERT, “Het conflict tussen de hypotheekhouder van de opstalhouder en de hypotheekhouder 
van de grondeigenaar”, RW 2001-02, 312, nr. 4, noot onder Cass. 15 juni 2001. 

1062  V. SAGAERT, “Het conflict tussen de hypotheekhouder van de opstalhouder en de hypotheekhouder van de 
grondeigenaar”, RW 2001-02, 312, nr. 3, noot onder Cass. 15 juni 2001. 

1063  Art. 251 WIB; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 289, nr. 729; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 
VI, 585, nr. 693; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 
1946, 243, nr. 248; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 661, nr. 70; J. VERHOEYE, Erfrecht en recht 
van opstal, Diegem, Ced.Samsom, 1996, 14. 

 Ook de leegstandheffing wordt door de opstalhouder gedragen: artikel 2, 9° van het Decreet van 19 april 1995 
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, B.S. 
13 september 1995. 

1064  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 87; P. DE 

BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 1976, 
583; M.E. STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 
Gent, Storme, 2006, 28; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale 
Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 26, nr. 38.  

1065  A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 243, nr. 
248; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 508, nr. 426. 

1066  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 77; A. CULOT., “La 
superficie – les aspects fiscaux”, in C. MOSTIN, B. GOFFEAUX, A. CULOT en H. VANINTERDAEL (eds.), Emphythéose et 
superficie. Aspects civils et fiscaux, Brussel, Larcier, 2004, 186, nr. 234; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk 
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noodzakelijk jaarlijks betaald worden, partijen zijn vrij een andere periodiciteit of een 

fluctuerend bedrag over een te komen.1067 

§4. Ontstaan van de horizontale eigendomssplitsing door middel van een 
opstalrecht 

A. Uitdeining van de vestigingswijzen van het opstalrecht 

 PLAN VAN BEHANDELING – In wat volgt komen de vestigingswijzen van een opstalrecht aan 208.

bod. In eerste instantie kan een opstalrecht bij overeenkomst gevestigd worden. De rechtspraak 

aanvaardt hierbij in toenemende mate ook de stilzwijgende vestiging van een opstalrecht, 

waarbij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen uit de feitelijke context afgeleid wordt 

(zie infra, nr. 228). Naar Belgisch recht wordt een recht van opstal overigens automatisch 

gevestigd van zodra de grondeigenaar verzaakt aan de natrekking. Deze automatische vestiging 

van het opstalrecht is het gevolg van de monistische visie van het hoogste Belgische 

rechtscollege, die hieronder geanalyseerd wordt (zie infra, nr. 215).  

1. Monistische versus pluralistische visie ten aanzien van de afstand van de natrekking 
door de grondeigenaar 

 PLAN VAN BEHANDELING – Het decennialang debat over de juridische kwalificatie van een 209.

verzaking aan de natrekking werd in 1988 beslecht door een arrest van het Belgische Hof van 

Cassatie. Sinds dit arrest leidt iedere verzaking aan de natrekking naar Belgisch recht 

automatisch tot de vestiging van een opstalrecht. Men spreekt van een monistische visie ten 

aanzien van de verzaking aan de natrekking (zie infra, nr. 215).  

Deze automatische vestiging van een opstalrecht is niet vanzelfsprekend. Voor het arrest van 

1988 werd de verzaking aan de natrekking in de rechtspraak en rechtsleer op uiteenlopende 

wijzen gekwalificeerd (zie infra, nr. 210).  

a. Mogelijke kwalificaties van de verzaking aan de natrekking 

 PLURALISTISCHE VISIE TEN AANZIEN VAN DE VERZAKING AAN DE NATREKKING – Vooraleer het 210.

Belgische Hof van Cassatie in 1988 oordeelde dat een verzaking aan de natrekking automatisch 

gelijk te stellen is met de vestiging van een opstalrecht oordeelde een belangrijke strekking in de 

                                                                                                                                                                                     

recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 288, nr. 728; D. DELI, “Erfpacht en 
opstal: burgerrechtelijke aspecten”, in D. MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Antwerpen, Maklu, 
1998, 52, nr. 46; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 497, nr. 413; P. LECOCQ, 
“Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 
2ième édition, Titre III, Livre 34, 16, nr. 13; Pand. b.,  “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 656, nr. 22; RPDB 
“Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1139, nr. 98. 

1067  Opdat de fiscus registratierechten kan heffen is echter vereist dat het verschuldigde solarium uit de akte kan 
worden afgeleid. Zie hiervoor J. VERSTAPPEN, “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten 
en fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 2004, 31, nr. 44. 
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rechtsleer dat het mogelijk was om de grondeigendom te splitsen van de eigendom van 

opstallen, buiten het toepassingsdomein van de Belgische Opstalwet om.1068  

Voor deze opvatting werd steun gezocht in een arrest van het Hof van Cassatie van 13 mei 1970, 

waaruit zou blijken dat de verzaking aan de natrekking een ander recht dan een opstalrecht in 

het leven kan roepen.1069  

In casu kende A een opstalrecht toe aan B zonder dat dit recht overgeschreven werd. Het recht was 
hierdoor niet tegenwerpelijk aan concurrente derden te goeder trouw. Op een later tijdstip draagt A 
de grond over aan C. De vraag rijst of C zich – als grondeigenaar – kan beroepen op het 
eigendomsvermoeden van artikel 553 BW. Het Hof oordeelde dat dit niet het geval is omdat de 
eigendomsoverdracht ten gunste van C uitdrukkelijk tot de grond beperkt werd. Het Hof stelt in casu 
in ruime bewoordingen dat “[…] overwegende, immers, dat de regel van de artikelen 552 en 553 BW de 
toestand beheerst die voortvloeit uit het tot stand brengen van gebouwen, beplantingen en werken op 
de grond van een erf, doch niet van toepassing is op het geval waarin een erf waarop de tot stand 
gekomen gebouwen, beplantingen en werken zich bevinden vervreemd wordt; dat laatstvermeld geval 
geregeld wordt door de principes die de vervreemding beheeren, en voormelde bepalingen de splitsing 
van de eigendom van de op de grond tot stand gekomen gebouwen, beplantingen en werken geenszins 
verbieden”. 

Dat het Hof een gedeeltelijke eigendomsoverdracht mogelijk acht met een loutere verwijzing 

naar de artikelen 552 e.v. BW en zonder te verwijzen naar de Opstalwet, zou aantonen dat een 

eeuwigdurende horizontale eigendomssplitsing mogelijk is.  

De vraag blijft hoe een verzaking aan de natrekking buiten het toepassingsdomein van de 

Opstalwet om dan zou kunnen gekwalificeerd worden. Grosso modo kunnen drie categorieën van 

opvattingen worden onderscheiden, in wat volgt worden deze uiteengezet.  

 VESTIGING VAN EEN PERSOONLIJK RECHT – In de eerste plaats werd verdedigd dat de 211.

verzaking aan de natrekking in bepaalde gevallen een louter persoonlijk recht, en dus geen 

zakelijk opstalrecht, doet ontstaan.1070  

Deze opvatting kan niet bijgetreden worden: indien slechts een persoonlijk recht toegestaan 

wordt, verkrijgt de begunstigde ervan geen eigendomsrecht ten aanzien van de opstallen en is er 

geen sprake van een afwijking van de natrekking ten voordele van de grondeigenaar.1071 Het is 

niet uit te sluiten dat partijen zulks voor ogen gehad hebben, maar dan heeft die kwalificatie 

geen zakenrechtelijke implicaties. 

 VESTIGING VAN EEN RECHT SUI GENERIS – Een tweede strekking in de rechtsleer oordeelde dat 212.

een afwijking van de natrekking een recht sui generis doet ontstaan.1072 Deze zienswijze zou, 

                                                           

1068  Voor een overzicht: C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils 
et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 134, nr. 122; RPDB “Superficie”, Brussel, 
Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1133, nr. 69. 

1069  Cass. 13 mei 1970, Arr. Cass. 1970, 854, Pas. 1970, I, 801, T.Not. 1971, 134, RCJB 1980, 13, noot C. RENARD. 
1070  Brussel 2 juni 1958, JT 1959, 352, Rec. gén. énr. not. 1961, nr. 20.373, noot M. DONNAY; X., “Recht van opstal – 

Verzaking aan het recht van natrekking – bepaling en omschrijving – art. 553 BW – Wet van 10 januari 1824”, 
Verslagen en debatten van het C.S.W., 1981, 374. 

1071  F. DEBOUCHE, “La renonciation au droit d'accession au profit du patrimoine commun”, Waarvan Akte 1995, 171; C. 
RENARD, “La renonciation à l’accession”, RCJB 1980, 23, nr. 4, noot onder Cass. 13 mei 1970. 

1072  X., “Recht van opstal – Verzaking aan het recht van natrekking – bepaling en omschrijving – art. 553 BW – Wet 
van 10 januari 1824”, Verslagen en debatten van het C.S.W., 1981, 374. 
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anders dan de eerste strekking, wel zakenrechtelijke gevolgen hebben buiten de Opstalwet om. 

Deze visie kan echter evenmin aanvaard worden. In de eerste plaats beantwoordt het recht 

waarbij men aan een persoon eigendomsrechten toekent ten aanzien van opstallen op 

andermans grond, aan de wettelijke omschrijving van het recht van opstal (art. 1 Belgische 

Opstalwet).1073 Hiernaast zou de vestiging van een recht sui generis strijdig zijn met het numerus 

clausus-beginsel.1074 De verzaking aan de natrekking wordt immers als zodanig niet als bron van 

zakelijke rechten door de wetgever vooropgesteld. 

Uit dit tweede argument mag evenwel niet afgeleid worden dat het numerus clausus-beginsel er toe 
leidt dat iedere verzaking automatisch een opstalrecht in het leven roept, ook andere wettelijk 

erkende zakelijke rechten zouden uit een dergelijke verzaking kunnen voortvloeien.1075 Zo keert de 
splitsing van een gebouw in appartementsrechten de verticale natrekkingsregels om, waardoor naar 
Belgisch recht de grond wordt nagetrokken door de privatieve delen van het gebouw (zie supra, nr. 
146). Hiernaast leidt ook de vestiging van ieder persoonlijk of zakelijk gebruiks- of genotsrecht 
waaraan een accessoir opstalrecht gekoppeld wordt, tot een horizontale eigendomssplitsing (zie 

infra, nr. 262).1076 
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hand van de vestiging van een erfdienstbaarheid – het enige beperkt zakelijk recht dat 

eeuwigdurend kan zijn – de dwingende termijnbepaling van de Opstalwet te omzeilen. Volgens 

deze zienswijze moet de verzaking aan de natrekking dan ook gelijkgesteld worden met de 

vestiging van een erfdienstbaarheid.1077 Hoewel erfdienstbaarheden traditioneel meestal 

gevestigd worden ten voordele van een naburig erf, worden deze – als gevolg van de 

toenemende grondschaarste – steeds vaker op verticale wijze gevestigd ten voordele van een 

bovenliggend erf.1078  

Hierbij wordt bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van steun verleend ten voordele en ten laste van 
gestapelde volumes. Een accessoir opstalrecht, gekoppeld aan de erfdienstbaarheid van de eigenaar 
van het heersende erf, leidt ertoe dat de houder van de erfdienstbaarheid eigendomsaanspraken kan 

laten gelden ten aanzien van de opstallen op andermans grond of andermans constructies.1079 
Hieronder wordt de actuele geldigheid van dergelijke constructies besproken (zie infra, nr. 285). 

De verdedigers van deze opvatting steunen op een cassatiearrest van 29 oktober 1959.1080  

In het arrest kwalificeert het Hof het exclusieve gebruiks- en genotsrecht ten aanzien van kelders 
onder een naburig erf als een erfdienstbaarheid en oordeelt het Hof dat “geen enkele wetsbepaling 
eraan in de weg staat dat een erfdienstbaarheid welke het genot van een gedeelte van een erf ten 
voordele van een ander erf tot voorwerp heeft ieder genot door de eigenaar van het lijdend erf kan 

                                                           

1073  C. MOSTIN, “La superficie – aspects civils”, in C. MOSTIN, B. GOFFEAUX, A. CULOT en H. VANINTERDAEL (eds.), 
Emphythéose et superficie. Aspects civils et fiscaux, Brussel, Larcier, 2004, 135, nr. 123. 

1074  C. RENARD, “La renonciation à l’accession”, RCJB 1980, 23, nr. 4, noot onder Cass. 13 mei 1970. 
1075  H. DU FAUX, “La renonciation à accession – Analyse et implications”, RNB 1980, 10, nr. 4. 
1076  M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 321, nr. 456. 
1077  H. DU FAUX, “La renonciation à accession – Analyse et implications”, RNB 1980, 10, nr. 5.  
1078  V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 

2012, 58, nr. 63. Naar Zuid-Afrikaans recht worden eveneens erfdienstbaarheden van steun (rights of passage) 
toegekend, men spreekt hierbij van ‘airwalks’. De houder van deze erfdienstbaarheid verkrijgt naar Zuid-
Afrikaans recht echter geen accessoir opstalrecht, op grond waarvan hij een eigendomsrecht op de constructie 
zou verkrijgen. Zie hiervoor D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the 
Witwatersrand, 1984, 49. 

1079  Brussel 18 mei 1921, Rev. prat. not. b. 1921, 621, noot. 
1080  Cass. 29 oktober 1959, Pas. 1960, 246. 
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uitsluiten”. De opvatting van de eisers dat een erfdienstbaarheid hoogstens een grondlast kan 
opleggen ten aanzien van een heersend erf en dus geen horizontale eigendomssplitsing kan 
teweegbrengen, zoals in casu het geval is, wordt niet bijgetreden door het Hof.  

Het gebruik van erfdienstbaarheden om de verzaking aan de natrekking juridisch vorm te geven, 

stuit echter op enkele bezwaren (zie hiervoor eveneens infra, nr. 285). 

In de eerste plaats ontstaat een probleem van volgtijdelijkheid indien het voorwerp van het 

opstalrecht nog niet gebouwd is (art. 637 BW). Het gebouw maakt in casu immers het heersend 

erf uit. Aangezien het heersend erf precies ontstaat na het oprichten van het gebouw, bestaat ten 

tijde van de vestiging van de erfdienstbaarheid immers nog geen heersend erf. Gelet op het feit 

dat een erfdienstbaarheid niet ten voordele van een toekomstig heersend erf gevestigd kan 

worden, zou de kwalificatie als erfdienstbaarheid uitgesloten zijn.1081 De vestiging van een 

erfdienstbaarheid onder opschortende voorwaarde ten voordele van een toekomstig gebouw 

zou dit probleem eventueel kunnen verhelpen. Artikel 1130 BW lijkt een dergelijke vestiging 

verbintenisrechtelijk te rechtvaardigen, maar het is zeer de vraag of deze overeenkomst reeds 

pendente conditione zakenrechtelijke werking heeft.1082 

In tweede instantie is de aard van het gebruiksrecht aan de hand van een erfdienstbaarheid niet 

gelijk aan de aard van het gebruiksrecht dat voortvloeit uit de verzaking aan de natrekking: een 

erfdienstbaarheid verleent slechts een specifiek gebruiksrecht, terwijl een verzaking aan de 

natrekking erop gericht is een algemeen gebruiksrecht toe te kennen.  

Van zodra een horizontale eigendomssplitsing gecreëerd wordt aan de hand van een 
erfdienstbaarheid, moet de draagwijdte en de impact van de werken beoordeeld worden. Indien het 
gehele (lijdende) perceel of een aanzienlijk deel hiervan bebouwd werd, is er eerder sprake van een 
opstalrecht in plaats van een erfdienstbaarheid. Een rechtsverhouding waarin hoofdzakelijk een 
bouwrecht toegekend wordt, moet gekwalificeerd worden als opstalrecht, terwijl dezelfde 

bevoegdheid bij een erfdienstbaarheid slechts een accessoir karakter mag hebben.1083 Zie hiervoor 
uitgebreider infra, nr. 285. 
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Een belangrijk argument tegen een gelijkschakeling van een verzaking aan natrekking met de 

vestiging van een opstalrecht, bestaat erin dat de afstand van natrekking een eenzijdige 

rechtshandeling uitmaakt (zie infra, nr. 358), terwijl de vestiging van een opstalrecht berust op 

een wilsovereenstemming tussen de opstalgever en opstalhouder. De monistische visie – 

waardoor een afstand van natrekking automatisch de vestiging van een opstalrecht impliceert – 

kan bijgevolg slechts verdedigd worden indien de afstand van natrekking door de grondeigenaar 

gepaard gaat met de (impliciete) wil van de opstalhouder om een opstalrecht te verkrijgen.1084 

Hieruit volgt dat de afstand van natrekking slechts tot de vestiging van een opstalrecht kan 

leiden wanneer deze afstand van de natrekking aanvaard werd door de begunstigde ervan (zie 

                                                           

1081  F. DEBOUCHE, “La renonciation au droit d'accession au profit du patrimoine commun”, Waarvan Akte 1995, 170; V. 
SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 2012, 
20 en 60, nr. 21 en 67; K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 33, nr. 26. 

1082  L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, A.P.R., Brussel, Larcier, 1958, 33, nr. 86. 
1083  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, 

Standaard, 1984, 631, nr. 932. 
1084  A. DELIEGE, “La renonciation à accession”, in J.-L. JEGHERS (ed.) Les contrats entre époux, Brussel, Bruylant, 1995, 

68, nr. 5. 
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hiervoor ook infra, nr. 358). In dit laatste geval is de afstand niet langer louter uitdovend, maar 

verkrijgt ze een constitutief karakter.1085 

b. Monistische visie ten aanzien van de verzaking aan de natrekking 
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echter reeds voor het cassatie-arrest van 1988 dat het opstalrecht – ondanks de 

termijnbeperking – het meest rechtszekere instrument was om een eigendomssplitsing teweeg 

te brengen tussen de opstallen en de grond.1086 Ook de meerderheid van de rechtspraak 

oordeelde reeds voor de uitspraak van het hoogste gerechtshof in deze zin.1087 

i. Het principe-arrest van het Hof van Cassatie 
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van de meerderheidstrekking werd geconsolideerd in een principe-arrest van het Belgische Hof 

van Cassatie van 19 mei 1988, waarin het Hof oordeelde dat een verzaking aan de natrekking, de 

vestiging van een recht van opstal impliceert.1088 Het arrest beschermt het gesloten systeem van 

het goederenrecht. Een verzaking aan de natrekking kan op grond van dit arrest immers geen 

aanleiding geven tot een zakelijk recht sui generis.1089 

In dit arrest stond de vraag naar de mogelijkheid om een beslag te leggen op gebouwen, zonder dat 
dit beslag zich uitstrekt tot de grond die aan een andere eigenaar toebehoort, centraal.  

In casu verzaakte X in 1972 aan de natrekking ten voordele van Y, die de bevoegdheid verkreeg om 
op de grond van X een appartementsgebouw met garages op te richten. Drie maanden later stelden 
de partijen echter een basisakte op waarin ze de Appartementswet van toepassing verklaarden en de 
grond als gemeenschappelijk deel bestempelden. Desalniettemin werd in de akte waarin de 
grondeigenaar verzaakte aan de natrekking bepaald dat de grond exclusief aan X bleef toebehoren. In 
1981 legde een schuldeiser van Y beslag op het gebouw.  

                                                           

1085  M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 317, nr. 450. 
1086  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, 

Standaard, 1984, 914, nr. 1023; J. DE VROE, “De verzaking aan natrekking – Het verblijvingsbeding. Deemstering 
van een gevestigde notariële praktijk”, Notarius 1984, 277; H. DU FAUX, “La renonciation à accession – Analyse et 
implications”, RNB 1980, 7; J. HANSENNE, “Examen de jurisprudence 1976 à 1981, Les Biens”, RCJB 1984, 81, nr. 
26; A. HEYVAERT, “Beschouwingen over de afstand van het recht van natrekking en de horizontaal gescheiden 
onroerende eigendom”, TPR 1964, 345, nr. 18; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à 
l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 165, nr. 94; C. RENARD, “La renonciation à l’accession”, RCJB 1980, 
22, nr. 3, noot onder Cass. 13 mei 1970; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor 
Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 20, nr. 29; F. WERDEFROY, “Beschouwingen over de onroerende 
natrekking, het recht van erfpacht, het recht van opstal en het verlof tot bouwen”, TPR 1983, 335, nr. 23; X., 
“Recht van opstal – Verzaking aan het recht van natrekking – bepaling en omschrijving – art. 553 BW – Wet van 
10 januari 1824”, Verslagen en debatten van het C.S.W., 1981, 373. 

1087  Brussel 8 januari 1986, JLMB 1987, 17; Bergen 7 februari 1978, RNB 1979, 297, Rec. Gén. Enr. Not. 1980, nr. 
22.490, RCJB 1980, 5; Brussel 26 mei 1975, RNB 1976, 320, noot P.C; Rb. Brussel 7 april 1960, Pas. 1961, III, 7, 
Rec. gén. enr. not., 1961, 345. 

1088  Cass. 19 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1230, Bull. 1988, 1142, JT 1988, 475, Pas. 1988, I, 1142, RW 1988-89, 572, 
noot, RJI 1988, 301, RNB 1988, 473. 

1089  F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation 
combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, 
Larcier, 2003, 27, nr. 52; V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een 
nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, 1041, nr. 59; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een 
verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 51, nr. 32. 
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Het hof van beroep oordeelde dat de gebouwen afzonderlijk overgedragen kunnen worden (en dus 
ook het voorwerp kunnen uitmaken van een beslag) wanneer deze het voorwerp van een opstalrecht 
zouden uitmaken. Deze mogelijkheid wordt echter uitgesloten wanneer het appartementsrecht van 
toepassing is. De opvatting dat het aandeel in de gemeenschappelijke delen niet zonder de private 
kavel in beslag kan worden genomen, geldt eveneens in de omgekeerde richting, waardoor een 
beslag op de private kavel zich automatisch uitstrekt tot het aandeel in de gemeenschappelijk delen. 
Het hof redeneert vanuit de principes van gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak: het 
beslag op een garage, zou zich automatisch uitstrekken tot het aandeel in de grond. Gelet op het feit 
dat de garage (Y) en de grond (X) aan verschillende eigenaars toebehoorden en dat de grondeigenaar 
geen schulden had die tot het beslag hebben geleid, verklaarde het hof van beroep het uitvoerend 

beslag op de garage nietig.1090 

Dit arrest werd door het Hof van Cassatie vernietigd op grond van de overweging dat de 
grondeigenaar (X) in casu afstand deed van de natrekking ten voordele van Y, waardoor “de 
grondeigenaar een recht van opstal heeft doen ontstaan en alleen eigenaar is gebleven van het gedeelte 
van de grond waarop die gebouwen staan”. Partijen hebben volgens het Hof van Cassatie immers geen 
onverdeeldheid gecreëerd, “die haar grondslag zou hebben gevonden in de gemeenschappelijke 
bestemming van het hoofderf en van het goed dat daartoe behoort, in de handen van een en dezelfde 
onverdeelde medeëigenaar”. Aangezien het eigendomsrecht van de opstalhouder en de opstalgever 
een verschillend onderpand heeft, is er geen sprake van een onverdeeldheid tussen de opstalhouder 
en opstalgever. Bij gebreke aan onverdeeldheid vindt artikel 577-2, §9 BW geen toepassing en kan 
het beslag betrekking hebben op de garage, zonder dat dit beslag zich automatisch uitstrekt tot de 
onderliggende grond. De onbeslagbaarheid van de bijzaken in het kader van een appartementsrecht 
kon in casu met andere woorden – bij gebreke aan een onverdeeldheid – niet uitgebreid worden naar 

het opstalrecht.1091 

ii. Implementatie en uitlegging in de rechtspraak en rechtsleer 
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1988 maakte het Belgische Hof van Cassatie een einde aan de discussie omtrent de juiste 

kwalificatie van een verzaking aan de natrekking.1092  

Deze rechtspraak impliceert dat het opstalrecht – naast het appartementsrecht – naar Belgisch 

recht het enige juridische instrument uitmaakt om eigendomsrechten te stapelen.1093 Het 

hoogste Belgische rechtscollege schakelt hiermee het pluralisme ten aanzien van mogelijke 

kwalificaties van de verzaking aan de natrekking uit en benadrukt een monistische visie op 

horizontale eigendomssplitsingen.1094  

                                                           

1090  Brussel 8 januari 1986, JLMB 1987, 17. 
1091  J. HANSENNE en G. LEVAL, “L’indissociabilité du bien privatif et de la quote-part dans les biens communs en matière 

de copropriété forcée (art. 577bis, § 9, C. civ.)”, RNB 1988, 450. 
1092  H. CASMAN, “Appartementenrecht”, in X. (ed.) Zaken- en contractenrecht, 1991, 14, nr. 23; A. DELIEGE, “La 

renonciation à accession”, in J.-L. JEGHERS (ed.) Les contrats entre époux, Brussel, Bruylant, 1995, 69, nr. 5; P. 
LECOCQ, Manuel de droit des biens. 1. Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 276; A. VAN MUYLDER en J. 
VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, 
T.Not. 1992, 282, nr. 3; N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, “Examen de jurisprudence (1989 à 
1998). Les Biens”, R.C.J.B. 2000, 174, nr. 74; N. VERHEYDEN-JEANMART en P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux 
urbanistiques du troisième millénaire. La propriété des volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius 
commune et droit privé européen, Brussel, Bruylant, 2005, 346. 

1093  V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 
114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 9, nr. 16. 

1094  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 288, nr. 725; R. TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig 
recht van opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 36. 
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De Belgische rechtspraak implementeerde in de jaren na het arrest van 1988 de monistische 

visie van het hoogste rechtscollege in haar rechtspraak.1095 Ook in de rechtsleer wordt de 

monistische visie algemeen aanvaard.1096  

 BEHOUD PLURALISTISCHE VISIE TEN AANZIEN VAN DE VERZAKING AAN DE NATREKKING – Een 218.

minderheid in de Belgische rechtsleer aanvaardt niet dat het Hof van Cassatie in het arrest van 

1988 de monistische visie als principe poneert. Volgens deze auteurs kan uit de bewoordingen 

van het arrest niet afgeleid worden dat iedere verzaking aan de natrekking een opstalrecht doet 

ontstaan.  

Dat er op grond van het numerus clausus-beginsel geen sprake kan zijn van een afstand van 

natrekking buiten de vestiging van een opstalrecht om, is volgens deze strekking niet 

vanzelfsprekend.1097 Een eigendomssplitsing op grond van een weerlegging van artikel 553 BW 

– zonder dit te kwalificeren als een opstalrecht – past evenzeer binnen het gesloten systeem van 

het goederenrecht. Artikel 553 BW laat immers uitdrukkelijk horizontale eigendomssplitsingen 

toe. Een weerlegging van het eigendomsvermoeden van artikel 553 BW, zou aldus een 

horizontale eigendomssplitsing buiten het kader van het opstalrecht mogelijk maken.1098 

In de mate dat natrekking een rechtsfeit, in plaats van een zakelijk recht is (zie supra, nr. 49), 

doet de uitschakeling daarvan op zich geen zakelijk recht ontstaan. De uitschakeling van de 

natrekking verleent in dit geval een eigendomsrecht op de gebouwen, werken en beplantingen en 

doet dus geen zakelijk recht sui generis ontstaan. 

Het onderscheid tussen de monistische en pluralistische visie met betrekking tot de verzaking 

aan de natrekking is niet louter een theoretische vraag. Zoals hierna (zie infra, nr. 245) zal 

blijken, impliceert de monistische opvatting dat de horizontale eigendomssplitsing 

zakenrechtelijk slechts gedurende vijftig jaar zal standhouden. Indien men de afwijking van de 

natrekking zou steunen op een weerlegging van het eigendomsvermoeden ten voordele van de 

grondeigenaar (art. 553 BW), zou deze eigendomssplitsing eeuwigdurend kunnen zijn.  

                                                           

1095  Gent 6 februari 2003, RW 2003-04, 957; Gent 18 maart 1999, Act.fisc. 1999, afl. 40, 3, Fisc.Koer. 1999, 336, noot, 
Fisc.Act. 1999, afl. 36, 5, FJF 1999, 309; Rb. Ieper 18 februari 2005, RABG 2006, afl. 10, 756, noot J. VERSTAPPEN; 
Rb. Hasselt 23 oktober 2000, TBBR 2001, 324; Rb. Brussel 26 oktober 2001, T.Not. 2003, 488 en TFR 2002, 421, 
noot J. VAN IN; Rb. Brugge 20 december 1993, Rec. gén. enr. not. 1995, nr. 24.443 en Act. Dr. 1996, 807, noot A. 
DUMOULIN.  

1096  B. COOPMAN, “Verkrijging ingevolge wetsbepaling”, in X. (ed), Onroerend Goed in de Praktijk, VIII.B.7-10; V. 
SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere 
overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 375, nr. 991; M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht, 
Goederen- en insolventierecht, Verkrijging en verlies van goederen, Gent, 2010, 252; J. VAN IN, “Stilzwijgende 
afstand van recht van natrekking”, TFR 2002, 421, noot onder Rb. Brussel 26 oktober 2001; K. VERHEYDEN, 
“Erfpachtcontracten binnen het onderwijs”, TORB 2004-05, afl. 4, 320, nr. 27; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en 
vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 9, nr. 18. 

1097  M.E. STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, Gent, 
Storme, 2006, 23. 

1098  Volgens LECOCQ vervult artikel 553 BW dan ook een residuaire functie naast de Belgische Opstalwet. Op grond 
van deze opvatting is een eeuwigdurende horziontale eigendomssplitsing van onderstallen mogelijk. P. LECOCQ, S. 
BOUFFLETTE, en A. SALVE, “Les biens”, in X. (ed.) Chroniques notariales, 48, Luik, 2008, 119, nr. 101.  



 

234 

Ten gevolge van de monistische visie van het Belgische Hof van Cassatie wordt de vraag naar het 

toepassingsgebied van de Opstalwet essentieel. Hieronder gaan we verder in op deze vraag (zie 

infra, nr. 233). 

c. Buitenlandse kwalificaties van de verzaking aan de natrekking 

 BUITENLANDSE KWALIFICATIES VAN DE VERZAKING AAN DE NATREKKING – Op grond van artikel 219.

5:20 NBW worden opstallen naar Nederlands recht nagetrokken tot de grond, “voor zover de 

wet niet anders bepaalt” (zie hiervoor supra, nr. 33). Opdat van het superficies solo cedit-beginsel 

kan worden afgeweken, moet de wettelijke bepaling een regeling betreffen waarin het 

eigendomsrecht van het duurzaam met de grond verbonden goed aan een andere persoon dan 

de grondeigenaar toegekend wordt. Het spreekt voor zich dat de wettelijke bepalingen met 

betrekking tot het opstalrecht (art. 5:101 NBW e.v.) aan deze voorwaarde voldoen. 

Het Nederlandse recht lijkt strenger te zijn ten aanzien van horizontale 

eigendomssplitsingen.1099 Naar Nederlands recht maakt het opstalrecht het enige juridische 

instrument uit om eigendomsrechten horizontaal te splitsen.1100 Terwijl het Belgische Hof van 

Cassatie een dergelijke afstand automatisch kwalificeert als de vestiging van een opstalrecht, 

vereist het Nederlandse recht overigens dat partijen expliciet een opstalrecht vestigen.1101  

Artikel 24, tweede lid van de Nederlandse Kadasterwet bepaalt immers dat de akte de wettelijke 

benaming van het gevestigde recht moet bevatten.1102 Deze verplichting moet volgens bepaalde 
auteurs genuanceerd worden: indien uit de akte blijkt dat partijen de bedoeling hadden een 
opstalrecht te vestigen, zou het ontbreken van de wettelijke benaming niet beletten dat een 

opstalrecht wordt gevestigd.1103  

Zoals naar Belgisch recht het geval is, is vereist dat het opstalrecht gevestigd wordt door een 

notariële akte die overgeschreven wordt in de openbare registers opdat het opstalrecht 

tegenstelbaar zou zijn aan derden (art. 3:98 j° 3:89 NBW).1104 

Een horizontale stapeling van eigendomsrechten kan hierdoor, behoudens door de toepassing 

van appartementsrechten (zie infra, nr. 295), ook naar Nederlands recht enkel gerealiseerd 

worden aan de hand van een opstalrecht.  

Er bestaan hierop evenwel een aantal specifieke uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de natrekking 
horizontaal intreedt (art. 5:20 lid 1 sub e in fine NBW) (zie supra, nr. 146.Afdeling III.§1), wanneer er 
sprake is van mandeligheid (art. 5:62 lid 1 NBW) en ten aanzien van kabels en leidingen (art. 5:20 lid 

                                                           

1099  H.D. PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte 
rechten, Deventer, Kluwer, 2005, 39 en 49; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht, Deventer, 
Kluwer, 2007, 68. 

1100  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 474, nr. 671. 

1101  J.H. BEEKHUIS, “Het bouwen, planten en zaaien op eens anders grond”, R.M. Themis 1960, 469, nr. 2; H.D. PLOEGER, 
Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 185, nr. 188; T.H.D. STRUYCKEN, “Het 
goederenrechtelijke karakter van telecom-kabels”, WPNR 2000, 6424, 836. 

1102  Wet van 3 mei 1989 houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede 
met betrekking tot het kadaster, Stb. 1989, 186. 

1103  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 184, nr. 188. 
1104  J. DE JONG. en H.D. PLOEGER, Erfpacht en opstal, Kluwer, 2008, 83, nr. 55. 
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2 NBW) (zie infra, nr. 332).1105 Ook buiten het Burgerlijk Wetboek, voorziet de wetgever in 
uitzonderingen op artikel 5:20 NBW. Zo doorbreekt ook de Mijnwet (zie infra, nr. 326) de verticale 
natrekking van de opstallen door de grond.  

Het Franse opstalrecht vindt zoals gezegd (zie supra, nr. 186) geen weerslag in een specifieke 

wettelijke regeling. Desalniettemin wordt het droit de superficie algemeen erkend in de Franse 

rechtspraak en rechtsleer, waardoor ook naar Frans recht een verzaking aan de natrekking een 

eigendomsrecht verleent op grond van een droit de superficie. Dat ook naar Frans recht een 

verzaking aan de natrekking tot de vestiging van een opstalrecht leidt, maakt bijgevolg dat ook 

dit stelsel gekenmerkt wordt door een monistische visie.1106 Om een droit de superficie te 

vestigen, is evenwel geen expliciete overeenkomst, noch een wettelijke grondslag vereist. 

2. Consensuele (en eventueel stilzwijgende) vestiging van het opstalrecht 

a. Vestiging van het opstalrecht door iedere beschikkingsbevoegde titularis van een 
onroerend zakelijk recht 

 PROBLEEMSTELLING – Omtrent de vraag wie een opstalrecht kan vestigen, bestaat geen 220.

eensgezindheid. Volgens de traditionele opvatting kon een opstalrecht enkel toegekend worden 

door de grondeigenaar (zie infra, nr. 221). Een moderne strekking breidt deze 

vestigingsbevoegdheid uit naar de beschikkingsbevoegde titularis van een zakelijk recht. Deze 

laatste kan een opstalrecht vestigen op zijn beperkt zakelijk recht zelf (zie infra, nr. 223), op de 

grond die het voorwerp (in het geval van een opstalhouder: het draagvlak; zie supra, nr. 188) 

uitmaakt van zijn recht (zie infra, nr. 224) of op de opstallen die het voorwerp uitmaken van zijn 

recht (zie infra, nr. 225). 

 TRADITIONELE OPVATTING. ENKEL DE GRONDEIGENAAR KAN EEN OPSTALRECHT VESTIGEN – Volgens 221.

een eerste strekking kan enkel de grondeigenaar – die hiertoe bekwaam is – een recht van opstal 

verlenen.1107 Indien de grond in onverdeeldheid aan meerdere eigenaars toebehoort, moeten 

alle mede-eigenaars instemmen met de vestiging van het opstalrecht (art. 577-2, § 6 BW).  

                                                           

1105  A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 53. 
1106  G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 241, nr. 

341; A. LEPAGE, “Propriété. – Droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières. – 
Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Not. 08, 2004, Fasc. 95, nr. 9. 

1107  Vred. Beaumont 5 maart 1888, Pand. pér. 1889, nr. 757; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et 
aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2006, 213, nr. 59; P. LECOCQ, 
“Superficie et emphythéose: questions d’actualité”, in P. LECOCQ (ed.), Le point sur le droit des biens, Luik, CUP, 
2000, 137 en 146; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils 
et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 141, nr. 136; Pand. b., “Superficie”, Brussel, 
Larcier, 1882-1900, 656, nr. 26; L. OOMS, “Van het recht van opstal”, Ann. Not. 1931-1932, 42; H.D. PLOEGER, 
Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 189, nr. 1992; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 
1929-1967, t. VII/2, 1143, nr. 114; E. VAN ARENBERGH, Traité de l’usufruit : doctrine, législation, jurisprudence, 
Brussel, Larcier, 1936, 149. 

 Dat enkel een grondeigenaar een recht van opstal kan vestigen, impliceert dat een onverdeelde eigenaar in de 
onmogelijkheid verkeerd om zonder medewerking van de andere mede-eigenaars een opstalrecht toe te kennen. 
C.A. Basse-Terre 9 juni 2008, Jcl. 2008-378915; Vred. Asse 4 februari 2003, Huur 2004, afl. 2, 51; J. VERSTAPPEN, 
Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 26, nr. 57. 
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Voorstanders van deze opvatting steunden zich voornamelijk op de tekst van de oude Opstalwet, 

waarin enkel de grondeigenaar wordt vermeld als opstalgever (artt. 5-7 Opstalwet).  

Deze traditionele opvatting gaat vaak hand in hand met de zienswijze dat een opstal 

rechtstreeks in de grond geïncorporeerd moet worden, waardoor enkel de grondeigenaar de 

juridische band tussen de grond en de opstallen kan doorbreken.1108 De vragen of (1) enkel de 

grondeigenaar een horizontale eigendomssplitsing teweeg kan brengen aan de hand van een 

opstalrecht en of (2) deze horizontale eigendomssplitsing noodzakelijkerwijze gelijkloopt met 

het maaiveld, moeten echter van elkaar onderscheiden worden. Op deze tweede vraag gaan we 

hieronder (zie infra, nr. 237) verder in. 

 VERRUIMING VAN DE VESTIGINGSBEVOEGDHEID NAAR IEDERE BESCHIKKINGSBEVOEGDE TITULARIS 222.

VAN EEN ONROEREND ZAKELIJK RECHT – Vandaag wordt steeds vaker aanvaard dat een opstalrecht 

gevestigd kan worden door iedere beperkt zakelijk gerechtigde die hiermee binnen de grenzen 

van zijn recht blijft, waardoor de splitsingsmogelijkheden aanzienlijk verruimen.1109  

Deze verruiming van de vestigingsbevoegdheid tot iedere beperkt zakelijk gerechtigde werd 

wettelijk verankerd bij de herziening van de Opstalwet. Artikel 1 in fine bepaalt dat “het 

opstalrecht kan gevestigd worden door elke titularis van een onroerend zakelijk recht, binnen de 

grenzen van zijn recht”.  

Voorheen bestond in de praktijk bijvoorbeeld onenigheid omtrent de vraag of een opstalrecht 

toegestaan kon worden op andermans gebouw, zodat op grond van dit opstalrecht op het dak 

van dit gebouw zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden.1110 In deze context waren twee 

vragen aan de orde: (1) kunnen opstalrechten gevestigd worden voor constructies die 

aangebracht worden op andermans gebouw, zonder rechtstreekse band met de grond? Indien 

het antwoord op deze eerste vraag bevestigend luidt, (2) is dat dan ook het geval indien het 

gebouw aan iemand anders toebehoort dan de grondeigenaar?1111 De recente herziening van de 

Opstalwet beantwoordt beide vragen positief. 

Rechtsvergelijkend onderzoek ondersteunt gedeeltelijk deze verruiming van de 

vestigingsmogelijkheid van het opstalrecht. Naar Nederlands recht wordt de vestiging van een 

opstalrecht door een (hoofd)opstalhouder (“onderopstal”) namelijk expliciet wettelijk 

                                                           

1108  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 499, nr. 415; P. LECOCQ, “Superficie et 
emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ième édition, 
Titre III, Livre 34, 13, nr. 8. 

1109  F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation 
combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, 
Larcier, 2003, 1-46; V. SAGAERT, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne familiale 
vermogensplanning”, in X. (ed.), Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, 263, nr. 72; N. 
VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Juridische en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het 
onroerend goed in de praktijk, 34; H. VANDENBERGHE en T. VIAENE, “Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en 
opstal”, TBO 2006, 41, nr. 25; K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de 
grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 144, nr. 25. 

1110  MvT, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3149/001, 107. 
1111  MvT, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3149/001, 108. 
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toegestaan (art. 5:104, lid 2 j° 5:93 NBW). Dit onderopstalrecht heeft geen betrekking op het 

recht van opstal, maar slaat op de onroerende zaak zelf.1112  

In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek liggen de bepalingen omtrent het opstalrecht vervat in Boek 
5. De rechten die in dit boek besproken worden, hebben in beginsel enkel betrekking op lichamelijke 
zaken. Een opstalrecht kan naar Nederlands recht bijgevolg geen betrekking hebben op 

onlichamelijke goederen.1113 Indien de opstalhouder op zijn beurt een opstalrecht wil vestigen, kan 

hij enkel de opstal – en niet zijn opstalrecht zelf – bezwaren.1114 

Een belangrijke beperking bij de toekenning van een opstalrecht door een beperkt zakelijk 

gerechtigde, is het beschikkingsbeginsel, op grond waarvan niemand meer rechten kan 

toekennen dan hij zelf heeft (“nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet”).1115 Op 

grond van dit beginsel moet het ‘nieuwe’ opstalrecht binnen de grenzen van het onderliggende 

recht blijven, behoudens in geval van tussenkomst van de grondeigenaar. Dit impliceert dat (1) 

de bevoegdheden verbonden aan het ‘nieuwe’ opstalrecht niet ruimer mogen zijn dan de 

bevoegdheden van diegene die het recht toestaat en dat (2) de duur van het ‘nieuwe’ opstalrecht 

de duur van het onderliggend recht niet mag overschrijden.1116  

Indien we dit beginsel toepassen op beperkt zakelijk gerechtigden, leidt dit ertoe dat deze bij de 

toekenning van een opstalrecht rekening moeten houden met de bevoegdheidsbeperkingen 

waaraan zij zijn onderworpen. Een erfpachter mag bij de vestiging van een opstalrecht 

bijvoorbeeld de waarde van het goed niet verminderen (art. 3 Erfpachtwet). Wanneer een 

vruchtgebruiker een opstalrecht toestaat, moet de opstalhouder rekening houden met de 

verplichting om de bestemming van het goed te eerbiedigen en moeten de handelingen van de 

opstalhouder passen in het kader van een beheer door de vruchtgebruiker als bonus pater 

familias.1117 Daarenboven mag het opstalrecht geen afbreuk doen aan de instandhouding van het 

goed dat het voorwerp uitmaakt van het vruchtgebruik. Aangezien het opstalrecht niet langer 

kan duren dan het vruchtgebruik zelf, eindigt het opstalrecht overigens wanneer de 

vruchtgebruiker overlijdt (art. 617 BW). Ook eventuele bijkomende beperkingen van het recht 

van de beperkt zakelijk gerechtigde zijn tegenwerpelijk aan de opstalhouder.  

Indien de beperkt zakelijk gerechtigde op het hoofdrecht zelf een opstalhouder is, is het niet 

enkel van belang dat deze bij de toekenning van een ‘onderopstalrecht’ niet meer rechten 

overdraagt dan hij zelf heeft, maar moet hij daarenboven binnen de grenzen van zijn eigen recht 

blijven.1118 Indien hij dit niet doet, draagt de ‘eerste’ opstalhouder al zijn rechten ten aanzien van 

                                                           

1112  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 248; W.H.M. REEHUIS 
en E.E. SLOB, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek: invoering boeken 3, 5 en 6, Deventer, 
1990, 1084. 

1113  A.J.H. PLEYSIER, “Een geheimzinnige eigendomsvorm bij het opstalrecht”, De Notarisklerk 1991, 1283, 131, nr. 8. 
1114  A. SLASKI, “Stapeling van beperkte rechten op onroerende zaken”, WPNR 2009, 6789, 201; A.A. VAN VELTEN, 

“Opstal en onderopstal”, WPNR 2005, 6616, 283 
1115  F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation 

combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, 
Larcier, 2003, 31, nr. 61; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 
2014, 605, nr. 760. 

1116  MvT, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3149/001, 108. 
1117  Voor deze dubbele beperking zie V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2014, 375, nr. 459. 
1118  H. VANDENBERGHE en T. VIAENE, “Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal”, TBO 2006, 44, nr. 35. 
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de opstal over, waardoor er sprake is van een overdracht van het opstalrecht in plaats van de 

vestiging van een ‘onderopstalrecht’.1119 

Wanneer verschillende beperkt zakelijke rechten gecumuleerd worden, is het overigens 

belangrijk dat de wezenskenmerken van deze rechten worden gerespecteerd. Zo kan een 

opstalhouder slechts een erfpachtrecht toekennen wanneer het opstalrecht nog minstens 27 jaar 

standhoudt. Deze minimumduur van het erfpachtrecht is immers van dwingende aard. 

Naar Nederlands recht kunnen beperkt zakelijk gerechtigden – met uitzondering van de 
opstalhouder (zie supra, nr. 222) – geen opstalrecht toekennen. Zoals hieronder (zie infra, nr. 269) 
nog zal blijken verkrijgt de begunstigde van een beperkt zakelijk recht op grond van het Nederlandse 
recht niet van rechtswege een eigendomsrecht ten aanzien van de constructies waarop zijn recht 
betrekking heeft. Indien een erfpachter bijvoorbeeld een opstalrecht zou toekennen ten aanzien van 
de constructies die hij oprichtte in het kader van zijn erfpachtrecht, kan hij de opstalhouder hiervan 
geen eigendomsrecht verlenen, omdat de natrekking naar Nederlands recht niet in zijn voordeel 
intreedt. Een dergelijk eigendomsrecht is echter essentieel opdat er sprake zou kunnen zijn van een 
opstalrecht.1120 

Omwille van het intuïtu personae karakter van het recht van gebruik en bewoning, kan dit recht 

geen draagvlak uitmaken van een opstalrecht. Het accessoir karakter van een erfdienstbaarheid 

verzet er zich eveneens tegen dat deze erfdienstbaarheid het draagvlak van een opstalrecht zou 

vormen. Een erfdienstbaarheid is immers een accessorium van het heersende erf, waardoor er 

niet afzonderlijk over beschikt kan worden.1121 

Wanneer een opstalrecht toegekend wordt door een beperkt zakelijk gerechtigde, moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen de vestiging van een opstalrecht op (1) het beperkt 

zakelijke recht (zie infra, nr. 223), (2) de grond die het voorwerp is van het beperkt zakelijke 

recht (zie infra, nr. 224) en (3) de opstallen die door de beperkt zakelijk gerechtigde in de 

uitoefening van zijn recht opgericht worden (zie infra, nr. 225). In wat volgt concretiseren we 

deze verruiming van de vestigingsbevoegdheid aan de hand van enkele voorbeelden.  

 EEN OPSTALRECHT OP HET BEPERKT ZAKELIJKE RECHT – In eerste instantie kan een erfpachter, 223.

opstalhouder of vruchtgebruiker – als eigenaar van zijn beperkt zakelijk recht – een opstalrecht 

toekennen op dit beperkt zakelijk recht.1122  Het draagvalk van het opstalrecht is in dit geval een 

onlichamelijk goed.  

                                                           

1119  F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation 
combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, 
Larcier, 2003, 46, nr. 103. 

1120  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 8 Opstal, 1.11 ‘Eigendom’, C.J.H. BRUNNER (red.), 
Deventer, Kluwer. 

 Contra: Bepaalde auteurs oordelen dat deze vaststelling geen afbreuk doet aan de mogelijkheid van de 
erfpachter om een opstalrecht toe te kennen. De opstalhouder zou hierbij enkel de ‘eigenaarsbevoegdheden’ 
verkrijgen die in het erfpachtrecht besloten liggen. Zie hiervoor  J. DE JONG, “Erfpacht”, WPNR 1995, 6190, 526; H. 
HEYMAN, “Kan een opstalrecht worden gevestigd door een erfpachter of een appartementseigenaar?”, WPNR 
1989, 6342, 54; W.M. KLEIJN, “Hoever strekt een opstalrecht uitgegeven door een beperkt gerechtigde?”, JBN 
1997, 91. 

1121  K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, 
erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 152, nr. 61. 

1122  F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation 
combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, 
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Gelet op het feit dat de beperkt zakelijk gerechtigde eveneens een opstalrecht kan toestaan ten 
aanzien van de grond die het voorwerp/draagvlak uitmaakt van zijn recht (zie infra, nr. 224), zal de 
omweg door een opstalrecht te vestigen op een beperkt zakelijk recht in de praktijk niet vaak 
voorkomen. Het is ook verkieslijk om een opstalrecht op de grond zelf (of een gebouw) te vestigen, 
om elke rechtsonzekerheid in het licht van een letterlijke interpretatie van artikel 1 Opstalwet te 
vermijden. 

 EEN OPSTALRECHT OP DE GROND – De titularis van een beperkt zakelijk recht kan eveneens 224.

een opstalrecht vestigen ten aanzien van de grond waarop zijn recht betrekking heeft, voor 

zover hij hiermee zijn bevoegdheden niet te buiten gaat. De grond maakt hierbij het draagvlak 

uit van het gevestigde opstalrecht (zie supra, nr. 188). 

Een erfpachter kan hierdoor een opstalrecht toekennen ten aanzien van de grond.1123 In 

tegenstelling tot het opstalrecht, maakt de grond immers eveneens het voorwerp uit van een 

erfpachtrecht. Aangezien het recht van de vruchtgebruiker eveneens betrekking heeft op de 

grond, kan ook de vruchtgebruiker een opstalrecht toekennen op de grond, zij het dat de 

opstalhouder aan dezelfde beperkingen als de vruchtgebruiker onderworpen is.1124  

Hoewel de grond zelf geen voorwerp van het opstalrecht uitmaakt (zie supra, nr. 186), kan ook 

de opstalhouder een opstalrecht toekennen op deze grond. Dat de grond geen voorwerp 

uitmaakt van het opstalrecht, belet immers niet dat deze grond het draagvlak uitmaakt van het 

recht (zie supra, nr. 188). Het draagvalk van het hoofdopstalrecht, kan bijgevolg eveneens het 

draagvlak uitmaken van een onderopstalrecht.1125 

Indien een opstalhouder bijvoorbeeld een opstal oprichtte op het perceel dat het draagvlak van zijn 
opstalrecht uitmaakt, maar hierbij niet het gehele perceel benutte, dan kan hij een onderopstalrecht 
vestigen op grond waarvan de opstalhouder het overige deel van het perceel kan bebouwen. Zo kan 
een projectontwikkelaar die een opstalrecht heeft op een perceel, maar dit perceel slechts 
gedeeltelijk bebouwt, een opstalrecht toekennen aan een andere projectontwikkelaar die op zijn 

beurt constructies opricht op het resterende deel van het perceel.1126 

 EEN OPSTALRECHT OP DE OPSTALLEN – Wanneer een beperkt zakelijk of persoonlijk 225.

gerechtigde in de uitoefening van zijn recht een constructie opricht, wordt hij hiervan naar 

                                                                                                                                                                                     

Larcier, 2003, 46, nr. 103; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects 
civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 144, nr. 141; V. SAGAERT, “Oude 
zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne familiale vermogensplanning”, in X. (ed.), Familiale 
vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, 230, 244 en 249, nr. 26, 45 en 52. 

 Contra: K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van 
vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 143, 148 150 en 151, nr. 24, 42, 52 en 57. 

1123  F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation 
combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, 
Larcier, 2003, 40, nr. 84; V. SAGAERT, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne familiale 
vermogensplanning”, in X. (ed.), Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, 246, nr. 48; K. VANHOVE 
en F. BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal 
en erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 148, nr. 43. 

1124  J. VERSTAPPEN, “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 
2004, 36, nr. 59. 

1125  Contra: K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van 
vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 151, nr. 59. 

1126  K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, 
erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 149, nr. 51. 
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Belgisch en Frans recht eigenaar op grond van een (accessoir) opstalrecht (zie hiervoor 

uitgebreid infra, nr. 262). Dit eigendomsrecht verleent hem de mogelijkheid om aan een derde 

een opstalrecht toe te kennen op deze constructie. De beperkt zakelijk gerechtigde kan hierdoor 

een opstalrecht toekennen ten aanzien van het gebouw, ongeacht wat zijn rechtsverhouding is 

ten aanzien van de grond.1127 Op grond van dit recht kunnen bijvoorbeeld installaties bovenop 

het gebouw worden aangebracht of kunnen bijkomende verdiepingen opgericht worden. 

Het nemo plus iuris-beginsel begrenst ook hier de bevoegdheden van de beperkt zakelijk 

gerechtigde (zie voor de beschikkingsbevoegdheid van de accessoire opstalhouder infra, nr. 

274).1128 Zo mag een erfpachter de waarde van het goed dat het voorwerp uitmaakt van het 

erfpachtrecht niet aantasten en moet een vruchtgebruiker de bestemming van het goed dat het 

voorwerp van zijn recht van vruchtgebruik uitmaakt respecteren en handelen als een bonus 

pater familias.1129  

De constructie die eigendom is van de beperkt zakelijk gerechtigde fungeert hierbij als draagvlak 

van het opstalrecht. Deze opvatting impliceert dat men aanvaardt dat een opstal niet 

noodzakelijk in de grond geïncorporeerd moet worden, maar eveneens betrekking kan hebben 

op constructies boven de grond. Hieronder zal blijken dat deze mogelijkheid door de 

meerderheid van de rechtsleer verdedigd wordt en eveneens erkend wordt in de herziene 

Opstalwet (zie infra, nr. 238).  

Hierbij moet opgemerkt worden dat het voorgaande enkel betrekking heeft op de constructies 

die het voorwerp uitmaken van het opstalrecht (zie supra, nr. 205) en constructies die door de 

vruchtgebruiker of erfpachter zelf opgericht werden. Enkel ten aanzien van deze constructies 

kan de beperkt zakelijk gerechtigde immers een zelfstandig, respectievelijk accessoir opstalrecht 

laten gelden.1130 Een opstalrecht kan bijgevolg niet gevestigd worden op constructies die zich 

reeds op het perceel bevonden bij de toekenning van een erfpachtrecht of vruchtgebruik.1131 

                                                           

1127  V. SAGAERT, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne familiale vermogensplanning”, in X. (ed.), 
Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, 263, nr. 72; K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, “Combinatie van 
beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, NFM 
2004, 144, nr. 27; J. VERSTAPPEN, “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, 
Antwerpen, Maklu, 2004, 36, nr. 61. 

 Bepaalde auteurs beperken deze mogelijkheid tot de opstalhouder. Enkel de titularis van een zelfstandig (en 
geen accessoir) opstalrecht zou namelijk een opstalrecht kunnen vestigen ten aanzien van de opstallen die het 
voorwerp uitmaken van zijn recht. Zie hiervoor P. LECOCQ, “Superficie et emphythéose: questions d’actualité”, in 
P. LECOCQ (ed.), Le point sur le droit des biens, Luik, CUP, 2000, 140. 

1128  K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, 
erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 144, 148, nr. 25, 45. 

1129  Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3149/001, 108; F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose 
et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als 
beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, Larcier, 2003, 33 en 41, nr. 65 en 85; J. VERSTAPPEN, 
Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 28, nr. 62. 

1130  P. LECOCQ, “Superficie et emphythéose: questions d’actualité”, in P. LECOCQ (ed.), Le point sur le droit des biens, 
Luik, CUP, 2000, 140; V. SAGAERT, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne familiale 
vermogensplanning”, in X. (ed.), Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, 249, nr. 52. 

1131  F. DE MONTPELIER, “Usufruit, emphythéose et superficie. Limites de l’autonomie de la volonté et utilisation 
combinée”, in F. DIERCKX (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, 
Larcier, 2003, 33 en 40, nr. 64 en 83; V. SAGAERT, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne 
familiale vermogensplanning”, in X. (ed.), Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, 230, nr. 27; J. 
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 ANDERMANS ONROEREND GOED – Een opstalrecht verleent het recht om opstallen te hebben 226.

op andermans grond. Volgens bepaalde auteurs mag de opstalhouder dan ook geen aandeel in de 

grond bezitten opdat een opstalrecht gevestigd kan worden.1132 Deze opvatting gaat in tegen 

rechtspraak waarin een opstalrecht in mede-eigendom toegekend wordt aan partners die een 

huis oprichten op de grond van één van hen.1133 De grondeigenaar is in dit geval immers mede-

eigenaar van de opstal. De restrictieve interpretatie in het geval waarin de opstalhouder mede-

eigenaar is van de opstal op eigen grond, kan dan ook niet worden bijgetreden. Een opstalrecht 

is aan de orde van zodra het zakenrechtelijk statuut van het gebouw moet verschillen van het 

zakenrechtelijk statuut van de grond. 

b. Consensuele vestiging van het opstalrecht 

 VESTIGING BIJ OVEREENKOMST – Een opstalrecht wordt toegekend overeenkomstig de 227.

gebruikelijke wijzen waarop een onroerend zakelijk recht gevestigd wordt.1134 Het vergt echter 

steeds een wilsovereenstemming en kan dus niet op eenzijdige wijze toegekend worden.1135 Een 

opstalrecht kan zowel toegestaan als voorbehouden worden, bijvoorbeeld wanneer een eigenaar 

een onroerend goed overdraagt en zich hierbij het opstalrecht voorbehoudt.1136   

c. De uitdeinende rechterlijke erkenning van de stilzwijgende vestiging van het opstalrecht 

 STILZWIJGENDE VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT. UITDEINENDE INTERPRETATIE IN DE BELGISCHE 228.

RECHTSPRAAK – Een belangrijke ontwikkeling in de draagwijdte van opstalrechten, is de 

vaststelling dat een opstalrecht niet noodzakelijk expliciet of schriftelijk moet gevestigd worden, 

                                                                                                                                                                                     

VERSTAPPEN, “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 
2004, 36, nr. 61. 

1132  J. VERSTAPPEN, “Een onverwacht opstalrecht bij overdracht van delen van een gebouw aan verschillende 
personen”, RABG 2006, afl. 10, 762. 

1133  Antwerpen 6 maart 2002, NJW 2002, afl. 1, 25, noot, T.Not. 2002, afl. 9, 563; Zie voor deze problematiek: S. 
BOULY, “Zakenrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten van bouwen op de grond van een partner”, TBBR 
2011, afl. 1, 44-52, noot onder Gent 20 augustus 2008. 

1134  Rb. Brussel 7 april 1960, Pas. 1961, III, 7, Rec. gén. enr. not., 1961,  345; J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, 
“L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e 
congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 452, nr. 2278; P. 
DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 
1976, 578; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité 
théorique et pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 16, nr. 13. 

1135  D. DELI, “Erfpacht en opstal: burgerrechtelijke aspecten”, in D. MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 54, nr. 52; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 582, 
nr. 691; P. LECOCQ, S. BOUFFLETTE, en A. SALVE, “Les biens”, in X. (ed.) Chroniques notariales, 48, Luik, 2008, 114, nr. 
98; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in 
Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 145, nr. 143; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-
1967, t. VII/2, 1139, nr. 97. 
Contra: In de rechtspraak en de rechtsleer wordt soms verdedigd dat een opstalrecht bij testament, en dus op 
eenzijdige wijze, kan worden gevestigd. Cass. 27 november 1981, BRH 1982, I, 67; Vred. Eeklo 19 april 1973, RW 
973-74, 1830; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 
77; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1249, nr. 1242; F. LAURENT, 
Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 500, nr. 417; P.P. RENSON, “Le point sur l'accession 
immobilière et la mitoyenneté”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, 180, nr. 27.4. 

1136  C.A. Metz 13 maart 1985, J.D. 1985-043848. 
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maar kan ook voortvloeien uit het omstandig stilzwijgen van partijen.1137 Hoewel dat in het licht 

van het consensuele karakter van het opstalcontract evident lijkt, heeft zulks belangrijke 

consequenties voor de verhouding tussen de goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke 

dimensie van de natrekkingsregels. 

De verzaking wordt in dit geval afgeleid uit extrinsieke, buiten de akte gelegen, elementen die 

aantonen dat partijen impliciet maar ondubbelzinnig de gemeenschappelijke bedoeling hadden 

een opstalrecht te vestigen.1138 Dit omstandig stilzwijgen kan bijvoorbeeld afgeleid worden uit 

de feitelijke gedragingen van de partijen waaruit blijkt dat de grondeigenaar zich niet verzet 

tegen het feit dat een derde voor eigen rekening een gebouw opricht en dat gebouw ook voor 

eigen rekening als eigenaar gebruikt.  

Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een vennootschap op eigen kosten 

constructies opricht op gronden die aan de vennoten of een verbonden vennootschap 

toebehoren, zonder dat hierover iets geformaliseerd wordt.  

Zo oordeelde het hof van beroep te Gent dat een opstalrecht gevestigd werd ten voordele van een 
vennootschap waaraan de zaakvoerder toestemming gegeven had een gebouw op te richten op een 

aan de zaakvoerder toebehorend perceel.1139 

Dat de verzaking van de natrekking niet noodzakelijk moet voortvloeien uit een in de registers 

van de hypotheekbewaarder overgeschreven authentieke akte, maar kan blijken uit de feitelijke 

context, neemt niet weg dat deze feitelijke context aan bepaalde vereisten moet voldoen. Het 

gaat immers om extrinsieke elementen, waardoor intrinsieke elementen die louter uitgaan van 

de partijen als bewijs uitgesloten worden.1140  

Een stilzwijgende vestiging van een opstalrecht kan onder andere afgeleid worden uit een 
bouwvergunning op naam van de beweerde opstalhouder, facturen op naam van deze opstalhouder, 
de betaling van facturen met eigen gelden door de opstalhouder of met een op zijn naam afgesloten 

rekening.1141  

                                                           

1137  Een opstalrecht kan eveneens stilzwijgend worden gevestigd ten aanzien van reeds bestaande gebouwen. De 
feitelijke gegevens die erop wijzen dat partijen stilzwijgend een opstalrecht vestigden, leunen echter dicht aan 
bij deze die op een verkrijgende verjaring van een opstalrecht kunnen wijzen (zie infra, nr. 231). Het verschil 
tussen beiden is dat in het eerste geval ook de grondeigenaar de bedoeling had een opstalrecht toe te kennen. 

1138  Bergen 12 januari 2007, FJF 2009, afl. 5, 510, noot; Gent 18 maart 1999, Act.fisc. 1999, afl. 40, 3, Fisc.Koer. 1999, 
336, noot, Fisc.Act. 1999, afl. 36, 5, FJF 1999, 309; Rb. Brussel 2 februari 2004, T.Not. 2004, 406; Rb. Brugge 8 
januari 2002, Fisc. Koer. 2002, afl. 8, 309, noot M. DERIJCKE; Rb. Brussel 27 februari 1962, Ann. Not. 1963, 254; Rb. 
Kortrijk 4 januari 1962, RW 1963-64, 517, noot; Rb. Luik 15 maart 1884, Pas. 1885, II, 297; V. BONNET, “Travaux 
sur le fonds d’autrui et couple: terrain glissant!”, D. 2009, 2595, noot onder Cass. fr. 29 april 2009; D. MICHIELS, 
“Actuele ontwikkelingen inzake vruchtgebruik, erfpacht en opstal”, NFM 2006, afl. 7, 202, nr. 23; V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 610, nr. 766; F. VAN NESTE, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Boek I, Goederen, bezit en eigendom, Brussel, Story-Scientia, 
1990, 378, nr. 213; G. VAN WALLE en H. ELIAERTS, “De verkoop van de ondergrond en andere wijzen van 
tegeldemaking”, TVV 2011, afl. 1, 35, nr. 12; K. VERHEYDEN, “Erfpachtcontracten binnen het onderwijs”, TORB 
2004-05, afl. 4, 319, nr. 26; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 10, nr. 19; 
VERSTAPPEN, J., “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, 
Maklu, 2004, 21, nr. 21. 

1139  Gent 18 maart 1999, Act.fisc. 1999, afl. 40, 3, Fisc.Koer. 1999, 336, noot, Fisc.Act. 1999, afl. 36, 5, FJF 1999, 309. 
1140  Gent 11 maart 2008, TGR-TWVR 2008, afl. 4, 295; Gent 18 maart 1999, Act.fisc. 1999, afl. 40, 3, Fisc.Koer. 1999, 

336, noot, Fisc.Act. 1999, afl. 36, 5, FJF 1999, 309; J. VAN IN, “Stilzwijgende afstand van recht van natrekking”, TFR 
2002, 421, noot onder Rb. Brussel 26 oktober 2001. 

1141  Rb. Brussel 2 februari 2004, T.Not. 2004, 406. 
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In een vonnis van de rechtbank van Brussel lezen we overigens dat “de rechtbank zich er van bewust 
is dat de rechtspraak op het niveau van de hoven van beroep de vereiste van voormelde extrinsieke 

elementen met een ruime soepelheid toepast”.1142 Volgens het hof van beroep te Gent volstaat het feit 
dat een aantal facturen op naam van de vermeende opstalhouder gefactureerd werden en dat deze 
facturen betrekking hadden op onder andere de ruwbouw, centrale verwarming, het ereloon van de 
architect, … en dat niet wordt betwist dat deze facturen door de opstalhouder betaald werden en het 
gebouw opgenomen werd in de boekhouding van deze laatste. Dat de opstalhouder nalaat de 
maandelijkse solarium te betalen volstaat volgens het hof overigens niet om de opstalovereenkomst 

als fictief te verklaren.1143 

Ook uit het feit dat een aantal facturen door de grondeigenaar werden betaald en het feit dat de 
lening door de grondeigenaar en de vermeende opstalhouder gezamenlijk werd aangegaan, werd 

afgeleid dat de grondeigenaar stilzwijgend de wil uitte om te verzaken aan de natrekking.1144 

Zelfs indien de bouwvergunning met betrekking tot de op te richten opstal aan de grondeigenaar 

verleend werd, staat dit er niet aan in de weg dat deze stilzwijgend aan de natrekking kan 

verzaken en hierdoor een opstalrecht kan toekennen. Indien partijen stilzwijgend verzaakten 

aan de natrekking, zal het vaak de bedoeling van de grondeigenaar zijn geweest om een reeds 

verkregen bouwvergunning over te dragen aan de opstalhouder. Deze bouwvergunning wordt 

immers niet intuïtu personae verleend, maar kan vrij overgedragen worden (zie infra, nr. 400). 

Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde in een zaak waarin een vennootschap een constructie 
oprichtte op grond van de vennoten, dat de constructie in eigendom aan de vennootschap 
toebehoorde op grond van een verzaking aan de natrekking door de vennoten. 

In casu bevestigden partijen uitdrukkelijk de stilzwijgende afstand van natrekking die plaatsvond 
voor de aanvang van de werken en die afgeleid kon worden uit een geheel van feitelijke elementen. 
Aan deze feitelijke elementen wordt geen afbreuk gedaan door de vaststelling dat de 

bouwvergunning verleend werd aan de grondeigenaar.1145  

De uitdrukkelijke bevestiging van het feit dat de vennootschap reeds voor de aanvang van de 

werken over een recht beschikte om als eigenaar de gebouwen op te richten, beïnvloedt de 

handeling van de verzaking zelf niet, maar betreft enkel het bewijs van deze verzaking.1146 

Partijen hebben bijgevolg de mogelijkheid om jaren na de oprichting van de gebouwen, de 

vestiging van een opstalrecht declaratief te formaliseren in een notariële akte, waarna deze kan 

worden overgeschreven in het hypotheekkantoor.1147 Niet alleen de vestiging van een 

opstalrecht, maar ook de stilzwijgende overdracht ervan zou bevestigd kunnen worden in een op 

het hypotheekkantoor over te schrijven akte. Hiervoor is uiteraard eveneens vereist dat deze 

                                                           

1142  Rb. Brussel 26 oktober 2001, T.Not. 2003, 488 en TFR 2002, 421, noot J. VAN IN.  
1143  Gent 18 maart 1999, Act.fisc. 1999, afl. 40, 3, Fisc.Koer. 1999, 336, noot, Fisc.Act. 1999, afl. 36, 5, FJF 1999, 309. 
1144  Rb. Brussel 26 oktober 2001, T.Not. 2003, 488 en TFR 2002, 421, noot J. VAN IN. 
1145  Antwerpen 28 november 1994, A.F.T. 1995, 144, Fisc.Koer. 1995, 249, FJF 1995, 175, NFM 1995, afl. 7, 8. 
1146  F. WERDEFROY, “Huur met recht van opstal, retroactief gecontracteerd tot vóór de aanvang van de bouwwerken 

van het voordien op de grond opgericht gebouw. Betekenis”, NFM 1995, 16, noot onder Antwerpen 28 november 
1994. 

1147  Bergen 12 januari 2007, FJF 2009, afl. 5, 510, noot; Rb. Brussel 2 februari 2004, T.Not. 2004, 406; B. COOPMAN, 
“Verkrijging ingevolge wetsbepaling”, in X. (ed), Onroerend Goed in de Praktijk, VIII.B.7-13; N. VANDEBEEK, 
“Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Juridische en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het onroerend goed 
in de praktijk, 30; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 10, nr. 21; VERSTAPPEN, J., 
“Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 2004, 21, nr. 
21; F. WERDEFROY, “Huur met recht van opstal, retroactief gecontracteerd tot vóór de aanvang van de 
bouwwerken van het voordien op de grond opgericht gebouw. Betekenis”, NFM 1995, 8, noot onder Antwerpen 
28 november 1994. 
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overdracht afgeleid kan worden uit extrinsieke elementen die ondubbelzinnig het bestaan ervan 

aantonen.1148 

Een gelijkaardige versoepeling inzake de stilzwijgende vestiging van een opstalrecht wordt over 

de landsgrenzen niet waargenomen. 

In een zaak waarin een vennootschap constructies oprichtte op andermans grond en de 
grondeigenaar van bij de aanvang aangaf deze vennootschap als eigenaar van de opgerichte 
constructies te beschouwen, werd volgens de Franse Cour de cassation niet afgeweken van het 
superficies solo cedit-beginsel, waardoor het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich nog steeds 

uitstrekt tot de door de vennootschap opgerichte constructies.1149  

In de Nederlandse rechtspraak is evenmin een versoepeling in de vestigingswijzen waar te 

nemen.  

In een zaak waarin een perceel verhuurd werd waarop zich een chalet bevond, die door de vorige 
huurder aan de huidige huurder was overgedragen, oordeelde de rechtbank dat de huurder geen 
recht van opstal kon laten gelden ten aanzien van deze chalet. Een dergelijk recht was immers niet 
uitdrukkelijk overeengekomen.  

De rechtbank erkende dat het opstalrecht in beginsel een vormvrij contract is, maar benadrukte dat 
in de meeste gevallen een notariële akte opgemaakt wordt bij de vestiging ervan.  

Uit het feit dat de huurder de chalet kocht van een andere persoon dan de grondeigenaar kan volgens 
de rechtbank niet afgeleid worden dat partijen de bedoeling hadden stilzwijgend een opstalrecht te 
vestigen. De rechtbank overwoog dat “zonder nadere toelichting het niet begrijpelijk is hoe het enkele 
feit dat partijen zijn overeengekomen dat [gedaagde] op de door hem gehuurde onbebouwde grond 
voor eigen rekening en risico een chalet mag hebben, zou moeten leiden tot de conclusie dat partijen, 
mede in het licht van de basale wijze waarop zij de huurovereenkomst hebben vormgegeven, een 

(ingewikkeld) economisch opstalrecht zijn overeengekomen”.1150  

 STILZWIJGENDE VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT VERSUS WEERLEGGING VAN HET 229.

EIGENDOMSVERMOEDEN AAN DE HAND VAN JURIDISCHE ELEMENTEN – Bij de bespreking van de 

natrekking als eigendomsvermoeden (zie supra, nr. 31), bleek dat dit vermoeden in de 

onderzochte rechtsstelsels (met uitzondering van het Zuid-Afrikaanse recht) een weerlegbaar 

karakter heeft. Dit eigendomsvermoeden kan zoals gezegd (zie supra, nr. 32) enkel aan de hand 

van juridische elementen weerlegd worden.  

De vraag rijst of de erkenning van de mogelijkheid tot een stilzwijgende vestiging van een 

opstalrecht verzoenbaar is met het feit dat de verticale natrekking ten gunste van de 

grondeigenaar enkel opzijgeschoven kan worden op grond van een titel of het intreden van 

verkrijgende verjaring.  

Dit is inderdaad het geval. Dat een opstalrecht stilzwijgend toegekend werd, doet immers geen 

afbreuk aan het feit dat dit opstalrecht een titel uitmaakt op grond waarvan het 

eigendomsvermoeden ten voordele van de grondeigenaar weerlegd kan worden. Het opstalrecht 

                                                           

1148  VERSTAPPEN, J., “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, 
Maklu, 2004, 23, nr. 24. 

1149  Cass. fr. 3 april 1996, nr. 94-10.764. 
1150  Rb. Utrecht 25 november 2009, RVR 2010, 31. In gelijkaardige zin: Rb. Almelo 30 augustus 2011, LJN BR 6426. 
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is namelijk gebaseerd op de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, die zeker moet zijn. 

Diegene die zich op het bestaan van het opstalrecht beroept, moet hiervan het bewijs leveren.  

Het onderscheid tussen een monistische of pluralistische visie ten aanzien van de verzaking aan 

de natrekking komt hierbij duidelijk tot uiting. Zoals gezegd wordt in het Belgische recht iedere 

verzaking aan de natrekking automatisch gelijkgesteld met de vestiging van een opstalrecht (zie 

supra, nr. 215), waardoor automatisch een titel voorhanden is op grond waarvan het 

eigendomsvermoeden ten gunste van de grondeigenaar weerlegd kan worden.  

De monistische visie van het Belgische hoogste gerechtshof ten aanzien van de verzaking aan de 

natrekking, vergroot bijgevolg de draagwijdte van een stilzwijgende verzaking aan de 

natrekking. Een dergelijke verzaking leidt in het Belgische recht immers steeds tot de vestiging 

van een opstalrecht en verleent de begunstigde ervan dus automatisch een titel om het 

eigendomsvermoeden van artikel 552 BW te weerleggen. 

 IMPLICATIE VAN UITDEINING VAN STILZWIJGENDE VESTIGING VAN OPSTALRECHT – De uitdeining 230.

van de stilzwijgende vestigingswijze van een recht van opstal heeft belangrijke implicaties voor 

zowel de (goederenrechtelijke) ordeningsdimensie van natrekking als de 

(verbintenisrechtelijke) vergoedingsdimensie van natrekking (zie supra, nr. 229). De 

draagwijdte van deze natrekkingsregels neemt hierdoor immers af. De vergoedingsregel van 

artikel 554-555 BW is van toepassing in de mate dat het vermoeden dat de grondeigenaar op 

eigen kosten gebouwd heeft, weerlegd wordt. Uit het voorgaande is echter gebleken dat de 

weerlegging van dat vermoeden een belangrijke indicatie is om, op goederenrechtelijk vlak, de 

natrekking uit te schakelen. Van zodra een stilzwijgende afstand van de natrekking ten gunste 

van de grondeigenaar vastgesteld wordt, wordt de werking van de ordeningsregel in het 

voordeel van de grondeigenaar en de vergoedingsregels uitgeschakeld.1151 Omdat de oprichting 

van constructies in dit geval gebeurt binnen het juridisch kader van een opstalrecht, ruimen de 

vergoedingsregels waarin artikel 555 BW voorziet plaats voor de vergoedingsregels zoals 

voorgeschreven door artikel 6 van de Opstalwet. 

3. Verkrijgende verjaring van het opstalrecht  

 VERKRIJGENDE VERJARING VAN HET OPSTALRECHT – Een opstalrecht kan ook ontstaan door het 231.

intreden van de verkrijgende verjaring.1152 Het bezit van een opstal wordt immers beschermd 

                                                           

1151  Vred. Namen 13 juli 1982, T. Vred. 1985, 183. 
1152  HR 10 oktober 2008, NJ 2009, 1, RVR 2008, 2; Cass. fr. 7 oktober 1998, Bull. civ. 1998, III, nr. 200, RTD Civ 1999, 

142, noot F. ZENATI, RDI 1998, 605, noot J.-P. BERGEL; Cass. 26 juni 1890, Pas. 1890, I, 233; Cass. fr. 23 december 
1861, S. 1862, I, 181; Cass. fr. 18 mei 1858, D. 1858, I, 218, S. 1858, I, 661; Bergen 28 december 1999, TBBR 2002, 
54; Hof Arnhem 2 juni 1909, W. 8943; Rb. Brussel 25 mei 1999, TBBR 2006, 390, met noot P.P. RENSON; G. BLOCKX, 
F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 77; R. DEKKERS en E. DIRIX, 
Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 288, nr. 728; D. 
DELI, “Erfpacht en opstal: burgerrechtelijke aspecten”, in D. MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 53, nr. 48; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, “Biens. – Classification tripartite des 
immeubles. – Immeubles par nature”, Jcl. Civ. 03, 2007, fasc. Unique, nr. 42; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, 
Les biens, Parijs, Dalloz, 1995, 237, nr. 176-3; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, 
Economica, 2004, 445, nr. 757; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 502, nr. 
418; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-2008”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique 
de jurisprudence en droit des biens, 344, nr. 8; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le 
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krachtens de gemeenrechtelijke regels met betrekking tot verkrijgende verjaring.1153 Een 

opstalrecht kan bijgevolg gevestigd worden door gewone dertigjarige verkrijgende verjaring, of 

door de verkorte twintigjarige en tienjarige verkrijgende verjaring op basis van een wettige titel, 

indien diegene die zich hierop beroept te goeder trouw is (art. 2219, 2262 en 2265 BW). 

Hieronder wordt ingegaan op de problematiek van de dwingende termijnbeperking van het 

opstalrecht dat verkregen werd op grond van verkrijgende verjaring (zie infra, nr. 251). 

Opdat een opstalrecht door middel van verkrijgende verjaring verkregen kan worden, is 

gedurende de toepasselijke verjaringstermijn een deugdelijk bezit van de opstal vereist. 

Concreet dient de persoon die door verkrijgende verjaring een opstalrecht wenst te verkrijgen 

de feitelijke macht over deze opstal uit te oefenen (corpus) met de pretentie hiervan eigenaar te 

zijn (animus), zonder dat hij het bezit heeft van de grond.1154 

Een recht van opstal kan enkel verkregen worden op grond van verkrijgende verjaring, wanneer 

het voorwerp van dit bezit, en dus ook van dit recht, gepreciseerd wordt.1155 Aangezien het 

opstalrecht een horizontale eigendomssplitsing teweegbrengt, waardoor eigendomsrechten 

boven en onder elkaar afgebakend worden, moet het bezit van een opstalrecht onderscheiden 

worden van het bezit van de volle eigendom (de opstal én de grond).1156  

Zo werd bijvoorbeeld het eigendomsrecht ten aanzien van een badkamer, die enkel toegankelijk is 

via de naburige woning, verkregen door verkrijgende verjaring. 1157  

Hetzelfde gold voor een kelder die enkel toegankelijk was via het naburige gebouw. In casu werd het 
vermoeden van artikel 552 BW weerlegd door middel van verkrijgende verjaring ten voordele van de 

buur wiens perceel toegang gaf tot de kelder.1158 Het bezit van een kelder gedurende meer dan dertig 
jaar, als eigenaar, op een ononderbroken, ongestoorde, openbare en ondubbelzinnige manier, 
verleent de bezitter volgens de rechtbank een eigendomsrecht ten aanzien van die kelder.  

Ook de kelders onder de Sint-Jacob-op-Coudenberg kerk in Brussel werden door de Stad Brussel 
verkregen op grond van verkrijgende verjaring. De vordering van de kerkfabriek, als grondeigenaar 
en eigenaar van de kerk op deze grond, om hun eigendomsrecht ten aanzien van de kelders te laten 
erkennen, werd door de rechtbank afgewezen. De kelders werden reeds minstens 87 jaar door de 
Stad gebruikt om het materiaal van Brusselse straatvegers te stockeren. De stad Brussel, was van 
oordeel dat ze op grond van verkrijgende verjaring eigenaar was geworden van de litigieuze kelders 

en werd hierin bijgetreden door de rechtbank.1159  

                                                                                                                                                                                     

terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 181, nr. 64; C. MOSTIN, A. CULOT, H. 
VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, 
De Boeck et Larcier, 2004, 149, nr. 150; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 655, nr. 22; H.D. 
PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 192, nr. 194; R. TIMMERMANS, “Horizontale 
eigendomssplitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement van appartementseigendom”, NFM 2005, 
210. 

1153  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 583, nr. 691; Pand. b., “Superficie”, Brussel, 
Larcier, 1882-1900, 657, nr. 37; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1143, nr. 112; M.E. 
STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, Gent, 
Storme, 2006, 24. 

1154  HR 10 oktober 2006, RvdW 2008, 931, NTBR 2009, 1; R.D. LUBACH, “Een huisje op Terschelling: over verjaring, 
eigendom en het recht van opstal”, RvdW 2008, 931, noot onder HR 10 oktober 2008, 296; V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 611, nr. 767. 

1155  Rb. Almelo 30 augustus 2011, LJN BR 6426; Rb. Utrecht 25 november 2009, RVR 2010, 31. 
1156  V. SAGAERT, “De verjaring van het recht van opstal”, NTBR 2009, 1, noot onder HR 10 oktober 2006. 
1157  Bergen 28 december 1999, TBBR 2002, 54. 
1158  Rb. Nijvel 2 oktober 2003, Res et Iur. Imm. 2004, 54. 
1159  Rb. Brussel 25 mei 1999, TBBR 2006, 390, met noot P.P. RENSON. 
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In de Nederlandse rechtspraak zijn eveneens voorbeelden terug te vinden van een verkrijgende 

verjaring van een opstalrecht.  

Zo werd de huurder van een perceel waarop zich een woning bevond die door de huurder van de 
vorige huurder gekocht werd, geacht door verkrijgende verjaring een opstalrecht te hebben 

verkregen ten aanzien van deze woning.1160 

4. Aandachtspunt: publiciteit van het opstalrecht 

 TEGENSTELBAARHEID AAN DERDEN – Inter partes is geen onroerende publiciteit vereist bij de 232.

vestiging van een opstalrecht.1161 Zoals gezegd, aanvaardt de Belgische rechtspraak zelfs dat een 

opstalrecht stilzwijgend gevestigd kan worden (zie supra, nr. 228).  

Opstalrechten zijn als zakelijke rechten in beginsel tegenstelbaar aan derden. Voor niet-

conventionele opstalrechten geldt dat beginsel op absolute wijze. Een opstalrecht dat door 

verkrijgende verjaring is verkregen, moet met andere woorden niet overgeschreven worden om 

tegenwerpelijk te zijn aan derden.1162 Voor conventionele opstalrechten geldt echter dat ze – om 

tegenstelbaar te zijn ten aanzien van derden met een concurrent recht te goeder trouw – 

overgeschreven moeten worden. Indien men de akte van vestiging wil overschrijven op het 

hypotheekkantoor (art. 1 Hyp. W. en art. 3 Belgische Opstalwet), moet de vestiging in een 

authentieke akte geformaliseerd worden (art. 3 Belgische Opstalwet en art. 1, lid 1 Hyp. W.).1163 

De vestiging van een opstalrecht moet echter niet overgeschreven worden om tegenstelbaar te 

zijn aan de fiscale administratie, aangezien deze geen derde is in de zin van artikel 1 

Hypotheekwet.1164 Zelfs een stilzwijgend opstalrecht kan hierdoor aan de fiscale administratie 

tegengeworpen worden. Desalniettemin is de datum van een opstalovereenkomst enkel 

tegenwerpelijk indien er vaste dagtekening aan verleend is.1165  

Volgens de Franse Cour de cassation kan een curator evenmin als derde beschouwd worden. Het 

opstalrecht is dus ook zonder dat het werd overgeschreven aan hem tegenstelbaar.1166 Naar 

Belgisch recht is echter te verdedigen dat het ontstaan van een samenloopsituatie de aanspraken 

                                                           

1160  Hof Leeuwarden 25 oktober 2011, NJF 2012, 28. 
1161  C.A. Metz 13 maart 1985, J.D. 1985-043848; J. BYTTEBIER, Publiciteit en onroerende zakelijke rechten- 

rechtsvergelijkend onderzoek en kritische analyse van het Belgisch recht, proefschrift, K.U.Leuven, 2006, 388. 
1162  S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 3 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 2. 
1163  Cass. fr. 24 oktober 1972, nr. 71-10.051, Bull. Civ. 1972, III, nr. 541; Cass. 13 mei 1970, Arr. Cass. 1970, 854, Pas. 

1970, I, 801, T.Not. 1971, 134, RCJB 1980, 13, noot C. RENARD; Cass. 8 mei 1886, Pas. 1886, I, 193; Bergen 7 
februari 1978, RNB 1979, 297, Rec. Gén. Enr. Not. 1980, nr. 22.490, R.C.J.B. 1980, 5; Brussel 22 juni 1966, RW 
1966-67, 1430; Rb. Hasselt 23 oktober 2000, TBBR 2001, 324; Rb. Brussel 18 december 1974, JT 1975, 192; Rb. 
Nijvel 13 april 1908, Pand. Pér. 1910, n. 211; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 3 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde 
overeenkomsten, 1; A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de 
verzaking daaraan, en het recht van opstal”, T.Not. 1992, 284, nr. 9; G. VAN WALLE en H. ELIAERTS, “De verkoop van 
de ondergrond en andere wijzen van tegeldemaking”, TVV 2011, afl. 1, 35, nr. 11; K. VERHEYDEN, De rechten van 
erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 6, nr. 6. 

1164  Rb. Brussel 26 oktober 2001, T.Not. 2003, 488 en TFR 2002, 421, noot J. VAN IN. 
1165  Cass. 19 oktober 1905, Pas. 1906, 27; Gent 11 maart 2008, TGR-TWVR 2008, afl. 4, 295; Brussel 3 maart 1971, 

J.P.D.F. 1971, 158; A. CULOT, “Comment rendre opposable à l’administration fiscale une renonciation à 
l’accession?”, Rec. gén. enr. not. 2001, 390. 

1166  Cass. fr. 29 maart 2006, Bull. civ. 2006, III, nr. 90, RTD Civ 2006, 351, noot T. REVET, AJDI 2007, 34, noot J.-P. 
BLATTER. 
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van de schuldeisers in hun onderlinge verhouding onherroepelijk vastgelegd worden, waardoor 

deze zich het conventionele opstalrecht niet moet laten tegenwerpen indien het na het ontstaan 

van de samenloop overgeschreven is. Uitzondering zou enkel bestaan indien alle schuldeisers te 

kwader trouw waren, met andere woorden weet hadden of behoorden te hebben van het 

opstalrecht.1167 

B. Uitdeining van het voorwerp van het opstalrecht  

 PLAN VAN BEHANDELING – Behalve de uitbreiding van de vestigingswijzen van het recht van 233.

opstal (zie supra, nr. 222), wordt ook het voorwerp van dit recht uitgebreid. Hieronder wordt de 

mogelijkheid geanalyseerd om een opstalrecht te vestigen op constructies onder de grond (i.e. 

‘onderstallen’) (zie infra, nr. 234), constructies die niet rechtstreeks in de grond zijn 

geïncorporeerd (zie infra, nr. 237) en drijvende constructies (zie infra, nr. 240).  

De vraag naar het toepassingsgebied van het opstalrecht is niet zonder praktisch belang. Door 

het opstalrecht al dan niet van toepassing te verklaren op ondergrondse constructies en 

constructies die niet rechtstreeks in de grond zijn geïncorporeerd, strekt de monistische visie 

ten aanzien van de verzaking aan de natrekking zich eveneens uit tot deze constructies. 

Hierboven (zie infra, nr. 230) wezen we reeds op de praktische implicaties van de uitdeining van 

het voorwerp van het opstalrecht. De uitbreiding van het toepassingsdomein van de Opstalwet 

verstrekt immers het monisme, waardoor de natrekking ten voordele van de grondeigenaar 

slechts gedurende vijftig jaar uitgeschakeld kan worden. 

1. De uitdeining van de Opstalwet naar ondergrondse constructies 

 TOENEMEND BELANG VAN ONDERGROND – Vanwege de toenemende grondschaarste (zie 234.

supra, nr. 2) vervult de ondergrond een steeds belangrijkere rol.1168 Aangezien het 

eigendomsvermoeden ten voordele van de grondeigenaar zowel speelt ten aanzien van de 

boven- als de ondergrond (zie supra, nr. 67), wordt de grondeigenaar ook geacht eigenaar te zijn 

van constructies die onder zijn perceel aangebracht worden.  

Op grond van deze uitdeinende interpretatie van het voorwerp van de Opstalwet, kan een 
opstalhouder wiens recht niet uitdrukkelijk tot de bovengrond beperkt is, ook onder andermans 
grond constructies oprichten. Ook verkeerstunnels, netwerkinfrastructuur en transportleidingen 
kunnen aan de hand van een opstalrecht ondergebracht worden in andermans grond. Het groot 
aantal privatiseringen op de markt van nutsvoorzieningen leidt ertoe dat duidelijkheid over de 

eigendomsverhoudingen van groot economisch belang is geworden.1169 

Dit eigendomsvermoeden ten aanzien van deze ondergrond is – net zoals het 

eigendomsvermoeden ten aanzien van de bovengrond – naar Belgisch, Frans en Nederlands 

                                                           

1167  E. DIRIX en R. DE CORTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, XII, Zekerheidsrechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 37, 
nr. 41. 

1168  S. VAN GARSSE, “Ondergrondse constructies en openbaar domein in het Belgische recht”, in C. ADRIAANSENS en V. 
SAGAERT (eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, 135. 

1169  R. DE WITT WIJNEN en V.-P. AARTS, “Financiering en financieel beheer van netbeheerders”, NTE 2006, 5, 148; H. 
HEYMAN, “Het goederenrechtelijk statuut van ondergrondse constructies (in het bijzonder kabels en leidingen) in 
het Nederlandse recht”, C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT (eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en 
Nederlandse recht, 29. 



 

249 

recht een weerlegbaar vermoeden (zie supra, nr. 32). Tussen de grond en de ondergrond kan 

bijgevolg eveneens een horizontale eigendomssplitsing aangebracht worden.1170 Hierbij rijst de 

vraag of de monistische visie van het Belgische Hof van Cassatie (zie supra, nr. 216) ook van 

toepassing is ten aanzien van ondergrondse eigendomssplitsingen. Met andere woorden valt ook 

een ondergrondse eigendomssplitsing – onder voorbehoud van de Appartementswet (zie infra, 

nr. 295) – noodzakelijkerwijze onder het toepassingsdomein van de Opstalwet? 

 RESTRICTIEVE INTERPRETATIE VAN DE OPSTALWET – Bepaalde rechtspraak en gezaghebbende 235.

auteurs oordelen dat de Opstalwet geen betrekking heeft op ondergrondse constructies.1171  

Deze opvatting werd gesteund op een letterlijke lezing van de Opstalwet. Het oude artikel 1 van 

de wet luidt immers: “het recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of 

beplantingen op eens anders grond te hebben” (eigen onderlijning). 

Een eigendomssplitsing ten aanzien van de ondergrond zou gebaseerd zijn op de weerlegging 

van het eigendomsvermoeden van artikel 553 BW, waardoor een eeuwigdurende 

eigendomssplitsing tot stand gebracht kan worden, zonder dat hiervoor beroep gedaan moet 

worden op de Opstalwet.1172  

Voor deze opvatting wordt steun gezocht in de cassatierechtspraak. In een arrest van 1969 – 

waarin het Hof een eigendomsrecht op een ondergrondse garage toekent aan verweerders die 

geen (mede)eigendomsrecht hebben ten aanzien van de grond of de bovengrondse constructies 

– overwoog het Hof dat “de bepaling van artikel 552 Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de 

eigendom van de grond in zich bevat de eigendom van hetgeen op en onder de grond is, niet 

impliceert dat een persoon geen eigenaar kan zijn van de kelderverdieping van een onroerend goed 

waarvan de grond niet zijn eigendom is”.1173 Vanuit pragmatisch oogpunt is de gedachte dat de 

                                                           

1170  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 60, nr. 44. 

1171  Antwerpen  27 september 2011, Fisc.Koer. 2011, afl. 17, 483, noot, NFM 2011, afl. 10, 312, noot D. MICHIELS, RABG 
2011, afl. 19, 1370; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 
2006, 88; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 586, nr. 694; R. DERINE, F. VAN 

NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, Standaard, 1984, 
921, nr. 1027; P.-Y. ERNEUX, “La propriété en volumes. Flexibilité et évolution des programmes immobiliers et par 
voie de conséquence, de leur organisation juridique”, J.T. 2014, 6550, 93; J.P GENON, “La propriété spéléologique”, 
JT 1959, 559; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par 
l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2006, 215, nr. 60; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, 
Brussel, Bruylant, 1878, 507, nr. 423; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. 1. Biens et propriété, Brussel, Larcier, 
2012, 278; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 2 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 2; H. 
VANDENBERGHE en T. VIAENE, “Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal”, TBO 2006, 50, nr. 57; A. VAN 

OEVELEN, “Overeenkomsten op basis van het recht van erfpacht en het recht van opstal.”, in A. VAN OEVELEN, P. VAN 

POUCKE en J. VAN DE VELDE (eds.), Oude en nieuwe rechtsfiguren: erfpacht, opstal, onroerende leasing, time-sharing, 
Antwerpen, Kluwer, 1990, 41, nr. 28; X., “Recht van opstal – Verzaking aan het recht van natrekking – bepaling 
en omschrijving – art. 553 BW – Wet van 10 januari 1824”, Verslagen en debatten van het C.S.W., 1981, 384. 

1172  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1245, nr. 1239; P. LECOCQ, S. 
BOUFFLETTE, en A. SALVE, “Les biens”, in X. (ed.) Chroniques notariales, 48, Luik, 2008, 59, nr. 44; C. MOSTIN, A. 
CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, 
Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 142, nr. 138; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1136, 
nr. 79. 

1173  Cass. 28 november 1969, Arr. Cass. 1969-70, 314, Pas. 1970, I, 294,T. Aann. 1972, 75, noot M. HANOTIAU. 
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Opstalwet niet van toepassing is op ondergrondse constructies aanlokkelijk: indien 

ondergrondse constructies eveneens zouden onderworpen worden aan de Opstalwet, is ook de 

dwingende termijnbeperking waarin de Opstalwet voorziet ten aanzien van deze onderstallen, 

van toepassing. Het lijkt er dus op dat deze strekking, voornamelijk met het oog op het 

vermijden van deze dwingende termijnbeperking, oordeelt dat de Opstalwet niet van toepassing 

is op ondergrondse constructies.  

 OPSTALWET OOK VAN TOEPASSING OP ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES – Het arrest van het 236.

hoogste Belgische rechtscollege van 1969 – dat dateert van vóór het principe-arrest van het Hof 

in 1988, waarin het Hof een monistische visie verdedigt (zie supra, nr. 216) – heeft echter niet 

verhinderd dat de rechtspraak en rechtsleer evolueerde naar een ruimere toepassing van de 

Opstalwet. In het arrest maakt het Hof nergens melding van een opstalrecht als juridisch kader 

voor dit eigendomsrecht.1174 Dit arrest kan dan ook niet als argument ingeroepen worden. Het 

Hof oordeelt enkel dat het eigendomsvermoeden, waarin artikel 552 BW voorziet, eveneens kan 

weerlegd worden ten aanzien van de ondergrond, zonder het opstalrecht als instrument voor 

deze eigendomssplitsing uit te sluiten. Met andere woorden: het Hof van Cassatie bevestigt in dit 

arrest enkel dat er een horizontale eigendomssplitsing in de ondergrond mogelijk is, maar niet 

aan welk regime deze is onderworpen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 1988 lijkt de 

uitgestrektheid van het monisme overigens niet te beperken tot de bovengrond. Elke verzaking 

aan de natrekking wordt gelijkgesteld met de vestiging van een opstalrecht, zonder onderscheid 

tussen de boven- of ondergrond. 

Het argument dat ondergrondse constructies niet passen binnen de omschrijving van een 

opstalrecht zoals geformuleerd in artikel 1 Opstalwet kan evenmin overtuigen. Bij het 

uitvaardigen van de wet in 1824, was de wetgever namelijk onvoldoende bekend met de 

mogelijkheden om constructies aan te brengen onder de grond.1175 Een evolutieve interpretatie 

dringt zich op. 

De meerderheid van de rechtsleer is dan ook van mening dat ook ondergrondse constructies het 

voorwerp van een opstalrecht kunnen uitmaken. Een opstalrecht kan hierdoor zowel op als in de 

grond gevestigd worden en maakt hierdoor een juridisch instrument uit om een horizontale 

eigendomssplitsing teweeg te brengen tussen de grond en de ondergrond en tussen 

verschillende ondergrondse bouwlagen.1176  

                                                           

1174  Cass. 28 november 1969, Arr. Cass. 1969-70, 314, Pas. 1970, I, 294, T. Aann. 1972, 75, noot M. HANOTIAU; G. VAN 

WALLE en H. ELIAERTS, “De verkoop van de ondergrond en andere wijzen van tegeldemaking”, TVV 2011, afl. 1, 34, 
nr. 9. 

1175  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 64, nr. 50. 

1176  F. LENS en L. WYNANT, “Opstal”, in X. (ed.), Onroerend goed in de praktijk, 1998, I.K.-2.3; M. MUYLLE, De duur en de 
beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 308, nr. 443; V. SAGAERT, Goederenrecht, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 607, nr. 762; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een 
verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 65, nr. 52; V. SAGAERT, 
“Zakenrechtelijke constructies in de ondergrond”, X. (ed.), Jaarboek bouwrecht 2007-2008, 141, nr. 47; G. VAN 

WALLE en H. ELIAERTS, “De verkoop van de ondergrond en andere wijzen van tegeldemaking”, TVV 2011, afl. 1, 37, 
nr. 15; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 1, nr. 2.  
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Rechtsvergelijkend onderzoek biedt eveneens steun voor de uitbreiding van het 

toepassingsgebied van de Opstalwet tot ondergrondse constructies.1177 Naar Frans recht kan het 

eigendomsvermoeden van artikel 552 en 553 C.c. zowel ten aanzien van de bovengrond, als de 

ondergrond weerlegd worden aan de hand van een opstalrecht.1178 Ook naar Frans recht geldt 

dus eenzelfde regime voor bovengrondse en ondergrondse opstalrechten. Het nieuwe 

Nederlandse Burgerlijk wetboek verruimde de omschrijving van het recht van opstal namelijk 

tot werken boven en onder de grond (art. 5:101 NBW).1179  

In navolging van deze meerderheidsstrekking en het Nederlandse recht, vallen sinds hervorming 

van de Opstalwet ook ondergrondse eigendomssplitsingen onder het toepassingsgebied van de 

wet. Deze uitdeining van het voorwerp van het opstalrecht blijkt uit de nieuwe omschrijving van 

het opstalrecht als recht om “gebouwen, werken of beplantingen voor het geheel of een deel, op, 

boven of onder andermans grond” (eigen onderlijning). Uit deze bewoordingen moet afgeleid 

worden dat ondergrondse eigendomssplitsingen expliciet gelijkgesteld worden met 

bovengrondse eigendomssplitsingen, waardoor deze eveneens tot vijftig jaar beperkt worden 

(zie infra, nr. 245). 

2. De uitdeining van de Opstalwet naar niet rechtstreeks in de grond geïncorporeerde 
constructies 

 RESTRICTIEVE INTERPRETATIE VAN DE OPSTALWET –Een belangrijke vraag in het kader van 237.

horizontale eigendomssplitsingen die gebaseerd zijn op het opstalrecht, is deze naar het vereiste 

van een rechtstreekse incorporatie in de grond. Dat doet de vraag rijzen over de mogelijkheid 

om constructies op elkaar te stapelen. Bijvoorbeeld: kan grondeigenaar A een opstalrecht 

verlenen aan B om bovenop het door A opgetrokken gebouw zonnepanelen te plaatsen of 

bijkomende verdiepingen op te richten? 

Bepaalde auteurs sluiten deze mogelijkheid uit en vereisen een dergelijke rechtstreekse 

incorporatie in de grond opdat een constructie het voorwerp zou kunnen uitmaken van een 

opstalrecht.1180 Ook hier baseert deze strekking zich op het feit dat de Opstalwet – vóór deze 

werd herzien – enkel spreekt over de grondeigenaar als opstalgever. De Opstalwet zou bijgevolg 

enkel een horizontale eigendomssplitsing ter hoogte van het maaiveld beogen.  

Deze opvatting impliceert dat het niet mogelijk zou zijn om aan de hand van een opstalrecht een 

horizontale eigendomssplitsing aan te brengen tussen verschillende delen van een constructie. 

Hiernaast zou het niet mogelijk zijn om door middel van een opstalrecht bijkomende 

constructies op andermans constructie te plaatsen. De stapelingsmogelijkheden van 

eigendomsrechten zouden op die manier vanuit juridisch oogpunt ernstig beperkt worden. 

                                                           

1177  C. SAINT-ALARY-HOUIN, “Droit de superficie”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 
423, nr. 290.10; R.L.Th. RIETBROEK, “Toepassing van zakelijke rechten in de praktijk”, BR 1996, 702 e.v. 

1178  Cass. fr. 15 november 1977, Bull. Cass. 1977, III, 297; P. WALET, “Superficie”, Rép. Civ. Dalloz, 2000, 1, 2, nr. 3. 
1179  A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 61. 
1180  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 500, nr. 416; Pand. b., “Superficie”, 

Brussel, Larcier, 1882-1900, 656, nr. 22; C. RENARD, “La renonciation à l’accession”, RCJB 1980, 23, noot onder 
Cass. 13 mei 1970. 
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 GEEN RECHTSTREEKSE INCORPORATIE IN DE GROND VEREIST – Andere auteurs menen dat een 238.

opstalrecht eveneens aangewend kan worden om het eigendomsrecht ten aanzien van 

verschillende bouwlagen te splitsen. Dat deze bouwlagen niet rechtstreeks in de grond 

geïncorporeerd zijn, doet hieraan geen afbreuk. Het is in deze hypothese dat de 

afbakeningsproblemen met het appartementsrecht rijzen, zie hiervoor infra, nr. 304. 

De horizontale eigendomssplitsing die door de vestiging van een opstalrecht gerealiseerd wordt, 

loopt hierdoor niet noodzakelijk gelijk met het grondoppervlak.1181 Aangezien de wetgever bij de 

uitvaardiging van de Opstalwet onbekend was met de huidige bouwtechnische mogelijkheden 

om autonome volumes horizontaal te stapelen, kan de Opstalwet niet langer op een exegetische 

wijze worden geïnterpreteerd. 

De herziening van de Opstalwet bij Wet van 25 april 2014 actualiseert het opstalrecht door 

expliciet te erkennen dat een opstalrecht eveneens betrekking kan hebben op constructies 

boven andermans grond. Het nut voor de praktijk is groot. Aan de hand van een opstalrecht op 

andermans gebouw kan bijvoorbeeld een constructie opgericht worden op andermans 

gebouwen, zoals zonnepanelen op het dak van een gebouw, of kan een bijkomende verdieping 

aan een gebouw toegevoegd wordt.1182 Ook binnen een gebouw kan, voor zover het voorwerp 

van het opstalrecht individualiseerbaar is (zie supra, nr. 191), een horizontale 

eigendomssplitsing gecreëerd worden door middel van een opstalrecht. 

Het accessoir gebruiksrecht dat de opstalhouder traditioneel kan laten gelden ten aanzien van 

de grond die het draagvlak uitmaakt van zijn opstalrecht(zie supra, nr. 199), verleent de 

opstalhouder in casu het recht om gebruik te maken van de andere constructies op dit perceel of 

de constructie waarin zijn opstal zich bevindt, voor zover dit nodig is om het opstalrecht uit te 

oefenen.1183 

Ook voor deze uitbreiding kan rechtsvergelijkend steun gevonden worden. Het Nederlandse 

Burgerlijk Wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat ook onrechtstreeks met de grond verbonden 

bouwlagen het voorwerp van een opstalrecht kunnen uitmaken.1184 Artikel 5:101 NBW luidt “het 

                                                           

1181  Cass. fr. 7 oktober 1998, Bull. civ. 1998, III, nr. 200, RTD Civ 1999, 142, noot F. ZENATI, RDI 1998, 605, noot J.-P. 
BERGEL; L.-L. GUERIN, Droit Romain: du droit de superficie, Parijs, Rousseau, 1893, 7; S. MOSSELMANS, 
“Etagegebouwen: opstal versus gedwongen mede-eigendom”, TBBR 2010, afl. 10, 508; C. MOSTIN, A. CULOT, H. 
VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, 
De Boeck et Larcier, 2004, 144, nr. 140; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 306, nr. 440; RPDB, “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1136, nr. 79; V. 
SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 604, nr. 759; V. SAGAERT, 
“Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 
2009, 54, nr. 36; R. TIMMERMANS, Splitsing en ondersplitsing van groepen van gebouwen en bijzondere 
appartementencomplexen, Antwerpen, Kluwer, 2004, 113; H. VANDENBERGHE en T. VIAENE, “Actuele 
ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal”, TBO 2006, 45, nr. 39;W. VANDORPE en D. HAVERBEKE, “De praktijk van 
opstalovereenkomsten voor zonnepanelenprojecten”, Notariaat 2010, afl. 15, 5; G. VAN WALLE en H. ELIAERTS, “De 
verkoop van de ondergrond en andere wijzen van tegeldemaking”, TVV 2011, afl. 1, 37, nr. 15; J. VERSTAPPEN, 
Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 23, nr. 48; J. VERSTAPPEN, “Een nieuwe kijk op drie oude 
zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 2004, 31, nr. 47. 

1182  MvT, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3149/001, 108. 
1183  H.D. PLOEGER, “Verdiepingseigendom of appartementsrechten?”, De notarisklerk 1999, 1372, 33. 
1184  C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: 

Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 359. 
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recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander 

gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen” (eigen onderlijning). In 

de praktijk bleek immers een grote behoefte te bestaan aan een ruim geformuleerd 

opstalrecht.1185 Op grond van deze bepaling is in eerste instantie niet vereist dat de opstallen een 

rechtstreeks steunpunt in de grond hebben. Hiernaast blijkt uit deze bepaling dat ook ‘werken in 

andermans onroerende zaak’ het voorwerp van een opstalrecht kunnen uitmaken. Ook een 

ruimte binnen andermans onroerend goed is bijgevolg vatbaar voor een opstalrecht.1186 Het 

ontbreken van een volledige constructieve zelfstandigheid staat er met andere woorden niet aan 

in de weg dat een opstalrecht gevestigd wordt.1187 

Hieronder (zie infra, nr. 382) zal blijken dat het Franse recht eveneens aanvaardt dat een droit 

de superficie gevestigd kan worden ten aanzien van een bepaald volume, al is dit volume niet 

rechtstreeks met de grond verbonden.1188 De stapeling van autonome volumes is hierdoor naar 

Frans recht algemeen aanvaard. In Deel IV van dit proefschrift (zie infra, nr. Deel I:Hoofdstuk I) 

gaan we uitgebreid in op deze erkenning van volume-eigendom. 

 “OVERSTALLEN” – Het opstalrecht kan eveneens betrekking hebben op overstallen. In deze 239.

situatie wordt een constructie (gedeeltelijk) opgetrokken boven andermans onroerend goed, 

waarbij steunelementen in het overbouwde perceel zijn geïncorporeerd.1189  

De vraag rijst of eveneens een opstalrecht toegekend kan worden ten aanzien van een overbouw 

(zie supra, nr. 136). In dit geval bevinden zich geen steunpunten op het overbouwde perceel. Zo 

kan een constructie die toebehoort aan A en geïncorporeerd is in de grond van A, zich 

gedeeltelijk boven een naburig perceel van B bevinden, zonder dat de constructie steunpunten 

heeft op het perceel van B. Het gebrek aan verbinding met perceel B, waarboven de uitbouw zich 

situeert, maakt dat deze overbouw niet nagetrokken wordt tot dit perceel (zie supra, nr. 77). In 

veel gevallen kan de overstal overigens geen voorwerp uitmaken van een autonoom juridisch 

bestaan, waardoor niet is voldaan aan het eenheidsbeginsel (zie supra, nr. 19). Aangezien de 

overstal in deze gevallen een onzelfstandig bestanddeel uitmaakt van het gebouw waar de 

overstal deel van uitmaakt, strekt het eigendomsrecht ten aanzien van dit gebouw zich uit tot de 

overstal. Aangezien het eigendomsrecht van de eigenaar van het perceel waarop zich de 

grenzoverschrijdende constructie zich bevindt, zich uitstrekt tot het grensoverschrijdende deel 

                                                                                                                                                                                     

 Ook artikel 3:3 NBW – waarin onroerende goederen worden omschreven – spreekt uitdrukkelijk van 
onrechtstreeks met de grond verbonden goederen: “[…] duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, 
hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.” 

1185  C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: 
Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 359. 

1186  TH. F. DE JONG, De structuur van het Goederenrecht: over het afschaffen van het begrip van de onlichamelijke zaak, 
het onderscheid tussen rechten en hun voorwerpen en een opening in het systeem, Deventer, Kluwer, 2006, 123, nr. 
132; W. LOUWMAN, “Het standpunt van de bewaarders inzake verdiepingseigendom”, JBN 1997, nr. 39; R.L.Th. 
RIETBROEK, “Toepassing van zakelijke rechten in de praktijk”, BR 1996, 707. 

1187  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 227, nr. 224; H.D. PLOEGER, 
“Verdiepingseigendom of appartementsrechten?”, De notarisklerk 1999, 1372, 33. 

1188  Ph. SIMLER, “Création de l'ouvrage immobilier complexe et droit de propriété”, RDI 1999, 491; D. SIZAIRE, “Division 
en volumes: Nature et principes”, JCP 2007, cote 11, 1997, fasc. 107-10, nr. 9. 

1189  R. TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van opstal, 
de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 37. 
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ervan, is er ook naar Belgisch recht sprake van een vorm van horizontale natrekking (zie supra, 

nr. 152).  

Dat de overbouw in casu niet nagetrokken wordt tot het overbouwde perceel maar blijft 

toebehoren aan de eigenaar van de constructie waarvan een deel de perceelsgrenzen 

overschrijdt, impliceert echter niet dat er geen sprake is van een schending van het 

eigendomsrecht van de eigenaar wiens perceel gedeeltelijk overbouwd werd (zie supra, nr. 67). 

Het eigendomsrecht ten aanzien van de overstal, verleent immers niet automatisch de 

bevoegdheid om een deel van de ruimte boven andermans grond in te nemen. De grondeigenaar 

kan bijgevolg – behoudens rechtsmisbruik (zie supra, nr. 141) – tegen deze eigendomsschending 

optreden door de afbraak van het perceelsoverschijdende deel vorderen. Om een dergelijke 

vordering tot afbraak te vermijden kan deze situatie gelegaliseerd worden door middel van de 

vestiging van een opstalrecht, op voorwaarde dat de grondeigenaar wiens eigendomsrecht 

geschonden werd hiertoe bereid is. Het opstalrecht kan in deze situatie het eigendomsconflict 

naar aanleiding van een perceelsoverschrijdende constructie remediëren (zie supra, nr. 136).  

Partijen kunnen uiteraard ook voor de bouw van de constructie een opstalrecht overeenkomen 

op grond waarvan één van de partijen het recht verkrijgt om een gedeelte van de constructie 

boven andermans grond te hebben. In deze zin kunnen ook nutsleiding die zich boven 

andermans grond bevinden, het voorwerp uitmaken van een opstalrecht.1190 

3. Drijvende constructies  

 PROBLEEMSTELLING – Grondschaarste en de toenemende dreiging die uitgaat van een 240.

stijgend waterpeil, maken dat de belangstelling voor wonen op het water toeneemt. 

Voornamelijk in Nederland wordt dit onderwerp steeds actueler. Wanneer met behulp van 

waterpercelen gebouwd wordt op water, rijzen verschillende juridische vraagstukken. In eerste 

instantie moet bepaald worden of dergelijke waterpercelen en de constructies die hierop 

opgericht worden roerende of onroerende goederen uitmaken (zie infra, nr. 241). Nadat we deze 

vraag beantwoord hebben, onderzoeken we of deze waterpercelen het voorwerp kunnen 

uitmaken van onroerende natrekking (zie infra, nr. 242). 

 ROEREND OF ONROEREND KARAKTER VAN WATERPERCELEN? – In wat volgt komt het roerende 241.

dan wel onroerende karakter van waterpercelen aan bod.  

De vraag naar het roerend dan wel onroerend karakter van de waterwoning is vooral relevant met 

het oog op de financiering ervan.1191 Naar Nederlands recht kunnen schepen in een scheepsregister 

                                                           

1190  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 67; K. 
VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 
1986, 16, nr. 26. 

1191  Ook met het oog op de toepasbaarheid van wetgeving met betrekking tot onroerende bouwwerken, is de 
kwalificatie als roerend of onroerend van belang. Het toenemende aantal waterwoningen heeft er in het 
Nederlandse recht namelijk nog niet toe geleid dat deze aan een gelijke behandeling worden onderworpen als 
woningen aan wal. Zo is noch de Huisvestingwet, noch de Woningbouwwet op deze woonschepen van 
toepassing. Ook de huurbescherming is enkel van toepassing op ‘gebouwde onroerende zaken’, waardoor de 
eigenaar van een woonark zich met betrekking tot de ligplaats van een woonschip niet op deze wetgeving kan 
beroepen. H.D. PLOEGER, “Drijvend wonen”, De Notarisklerk 2002, 79, 113. 
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geregistreerd worden.1192 De registratie als registergoed leidt er echter niet toe dat een woonark 
gesplitst kan worden in appartementsrechten, het voorwerp kan uitmaken van een erfpachtrecht, 
opstalrecht of recht van gebruik en bewoning. Als roerend goed is het schip enkel vatbaar voor de 

vestiging van een vruchtgebruik of hypotheek (op grond van art. 8:784 NBW).1193 Ook Naar Belgisch 

recht kan een schip het voorwerp van een scheepshypotheek uitmaken (art. 25 Zeewet).1194 

In Nederland – waar het bouwen op water niet langer toekomstmuziek is – werd in de rechtsleer 

geoordeeld dat waterpercelen als onroerend gekwalificeerd moeten worden van zodra een 

waterwoning constructief en duurzaam met de ondergelegen grond verenigd is, waardoor deze 

naar de verkeersopvatting één geheel uitmaken.1195 Aan deze vereisten zou bijvoorbeeld zijn 

voldaan indien een waterwoning wordt opgericht op ‘drijvende bouwstenen’. Dit zijn zeshoekige 

elementen die samengevoegd kunnen worden tot een groter veld.1196 

De Nederlandse Raad van State oordeelde in gelijkaardige zin dat een palenfundering om een 

woonschip met de bodem te verankeren, een bouwwerk uitmaakt in de zin van de 

Woningwet,1197 waardoor deze werken aan de bouwvergunningsplicht zijn onderworpen.1198  

In gelijkaardige zin werd geoordeeld dat een constructie op een drijvend platform een bouwwerk 
uitmaakt in de zin van de Woningwet, waarvoor een vergunning verplicht is. De constructie is 
volgens de rechtbank immers, in haar geheel beschouwd, minstens indirect met de grond 

verbonden.1199  

In een andere zaak werd een waterwoning die via stalen geleidingsbeugels en een betonnen paal 
verankerd werd met de ondergrond, eveneens als bouwwerk gekwalificeerd. De fundering werd 
geacht een solide verankering in de grond te bieden, waardoor tachtig aan beugels bevestigde 

drijvende recreatiewoningen een plaatsgebonden karakter verkregen.1200 

Het moet benadrukt worden dat deze administratiefrechtelijke kwalificatie in beginsel geen 

invloed heeft op de civielrechtelijke kwalificatie als roerend of onroerend goed.1201 Desondanks 

werd in civielrechtelijke aangelegenheden eveneens geoordeeld dat een woonark een onroerend 

goed kan uitmaken.  

Zo oordeelde de Hoge Raad dat in bepaalde omstandigheden waarin een waterwoning aan wal wordt 
gelegd, aan de voorwaarde van een duurzame verbinding met de grond uit artikel 3:3 NBW is 

voldaan.1202  

                                                           

1192  HR 16 juni 2000, NJ 2000, 534. 
1193  H.D. PLOEGER, “Drijvend wonen”, De Notarisklerk 2002, 79, 115; H.D. PLOEGER, “Waterwoningen: drijvend en vast”, 

JBN 2004, 7/8, 5. 
1194  Boek II Zeevaart en binnenvaart in Wetboek van Koophandel; G. DE LATTE, Zakelijke rechten en hypotheken op 

schepen, Mechelen, Kluwer, 2006, 28. 
1195  J.J.A. DE GROOT, “Kan een schip onroerend zijn?”, WPNR 2003, 6517, 86; W. LOUWMAN, “Het hebben en verkrijgen 

van ‘nieuwe’ onroerende zaken”, FBN 2004, 1, 2; A.R.G. VAN DIJK-BARKMIJER, Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOOF, J.J. VERBEEK 

en A.W. SCHEP, “Waterwoningen in Ybrug, tussen wal en schip?”, BR 2007, 113. 
1196  A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 72. 
1197  Wet van 29 augustus 1991 tot herziening van de Woningwet, Stb. 1991, 439. 
1198  R.v.S. 31 juli 2002, BR 2002, 209. 
1199  Pres. Rb. Arnhem 3 september 2001, KG 2001, 276. 
1200  R.v.S. 18 september 1997, BR 1998, 667. 
1201  H.D. PLOEGER, “Woonark in het algemeen roerend”, FBN 2011, 6, 11. 
1202  HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97; Rb. Maastricht van 7 augustus 2009, NJF 2009, 427; H.D. PLOEGER, “De 

onroerende woonboot”, JBN 2010, 2, 3; H.D. PLOEGER, “Drijvend wonen. De flexibiliteit van een schip, zo vast als 
een huis”, WPNR 2004, 6590, 718; A.R.G. VAN DIJK-BARKMIJER, Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOOF, J.J. VERBEEK en A.W. SCHEP, 
“Waterwoningen in Ybrug, tussen wal en schip?”, BR 2007, 113. 
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Dit laatste argument lijkt echter niet doorslaggevend te zijn om een woonboot als een onroerend 

goed te kwalificeren. In een zaak waarin een woonark los van de kant lag en niet door 

fundamenten of andere verbindingselementen verbonden was met de ondergrond, was er van 

een onroerend goed geen sprake, al was deze met kabels en leidingen met de kade 

verbonden.1203  

Het moet benadrukt worden dat het Nederlandse Burgerlijk Wetboek ten tijde van deze 

uitspraak een bepaling bevatte waarin schepen als roerende zaken bestempeld werden.1204 Van 

een dergelijke kwalificatie is in het nieuwe Burgerlijk Wetboek niet langer sprake. De rol van de 

rechtspraak in de beoordeling van de vraag of schepen al dan niet roerende goederen uitmaken, 

is hierdoor aanzienlijk verruimd. De vraag rijst bijgevolg of de verruiming van de categorie 

onroerende goederen (zie supra, nr. 88) ook geldt ten aanzien van schepen. Uit recente 

rechtspraak blijkt dit echter niet (langer) het geval te zijn.1205 

In recente arresten lijkt de Hoge Raad de criteria om een woonark als onroerend te kwalificeren, 

immers restrictief in te vullen.  

Zo werd een waterkavel en een woonark, bestaande uit een drijvende betonnen constructie met een 
houten opbouw, die met twee beugels aan een meerpaal bevestigd werd en die aangesloten werd op 
de riolering en nutsvoorzieningen, door de Hoge Raad niet als onroerend goed gekwalificeerd. 

Volgens de Hoge Raad maakt deze woonark een schip uit in de zin van artikel 8:1 NBW.1206 Artikel 
8:1 NBW omschrijft schepen als “alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie 
bestemd zijn om te drijven en drijven of hebben gedreven”. 

Eens de waterwoning als schip gekwalificeerd wordt (art. 8:1 NBW), kan het geen onroerend goed 
vormen. Een onroerend schip is immers een contradictio in terminis: een waterwoning is ofwel 

onroerend omwille van de duurzame verbinding met de bodem of kade, ofwel een roerend schip.1207 

Dat een woonark is verbonden met nutsvoorzieningen, doet hieraan geen afbreuk.  

Dergelijke verbinding maakt volgens de Hoge Raad immers geen duurzame verbinding met de grond 
uit: “een verbinding tussen een schip en de onder dat schip gelegen bodem die toelaat dat het schip 
met de waterstand mee beweegt, kan niet leiden tot het oordeel dat het schip met de bodem is 
verenigd in de zin van art. 3:3 lid 1 BW. Klaarblijkelijk is in het onderhavige geval sprake van een 
dergelijke verbinding, zodat de woonark niet met de onder die ark gelegen bodem is verenigd in de 
zojuist bedoelde zin”. Opdat deze verbinding ertoe kan leiden dat er niet langer sprake is van een 
roerend schip, moet de verbinding betrekking hebben op naar buiten kenbare bijzonderheden van 
aard en inrichting van de woonark (zie supra, nr. 82).  

Op grond van deze rechtspraak maken zowel traditionele woonarken, als waterwoningen die 

enigszins verbonden zijn met de bodem, roerende goederen uit. In latere arresten bevestigt de 

Hoge Raad deze rechtspraak.1208  

                                                           

1203  HR 22 juli 1988, NJ 1989, 257. 
1204  Het oude artikel 566 luidde: “Schepen, schuiten, ponten, op vaartuigen geplaatste of andere losse molens en baden, 

en dergelijke voorwerpen zijn roerende zaken”. 
1205  H.D. PLOEGER, “ Woonark in het algemeen roerend”, FBN 2011, 6, 12. 
1206  HR 15 januari 2010, BNB 2010, 80. 
1207  H.D. PLOEGER, “De onroerende woonboot”, JBN 2010, 2, 5; H.D. PLOEGER, “Waterwoningen: drijvend en vast”, JBN 

2004, 7/8, 5; A.R.G. VAN DIJK-BARKMIJER, Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOOF, J.J. VERBEEK en A.W. SCHEP, “Waterwoningen in 
Ybrug, tussen wal en schip?”, BR 2007, 117. 

1208  HR 9 maart 2012, BB 2012, 225 met noot J.P. KRUIMEL, BNB 2012, 155 met noot J.C. VAN STRAATEN, NJB 2012, 732, 
NTFR 2012, 922 met noot HOFMAN. (De waterwoning bestond uit een betonnen drijflichaam met een houten 
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In tegenstelling tot deze woonarken worden drijvende steigers door de Hoge Raad niet als 

schepen gekwalificeerd.1209 De vraag rijst of dit verschil in kwalificatie gerechtvaardigd is. 

Artikel 8:1 NBW omschrijft het begrip ‘schepen’ namelijk op ruime wijze, waardoor in het 

verleden ook een boorplatform als schip gekwalificeerd werd.1210 De Raad lijkt de omschrijving 

als schip (art. 8:1 NBW) dan ook niet adequaat toe te passen.1211 

Ook naar Belgisch recht kan men zich de vraag stellen of de uitbreiding van de categorie 

onroerende goederen uit de aard (zie supra, nr. 84) ertoe kan leiden dat waterpercelen als 

onroerend gekwalificeerd worden. Indien een waterperceel bijvoorbeeld aan de hand van palen 

met de grond verenigd is, lijkt dit inderdaad het geval te zijn.1212 Het waterperceel is immers op 

blijvende wijze met de grond verbonden en is bestemd om ter plaatste te blijven. Dat het 

waterperceel eventueel in beperkte mate functioneel beweegt met de stand van het water, doet 

hier op grond van het verruimde incorporatiecriterium geen afbreuk aan (zie supra, nr. 87).  

Het Hof van Justitie gaat nog een stap verder door ligplaatsen voor boten in het water als 

onroerende goederen te kwalificeren. Deze ligplaatsen bestaan immers uit “een met water 

bedekte oppervlakte die blijven is afgebakend en niet kan worden verplaatst en bestaan dan ook 

niet uit een willekeurige hoeveelheid water, maar op een bepaald gedeelte van het 

havenbekken”.1213 

 DRIJVENDE OPSTALLEN ALS HET VOORWERP VAN ONROERENDE NATREKKING? – Een tweede vraag 242.

met betrekking tot drijvende constructies luidt: kunnen deze constructies het voorwerp 

uitmaken van onroerende natrekking? En indien dit het geval is: hoe treedt deze natrekking in? 

En kan van deze natrekking worden afgeweken door een opstalrecht te vestigen?1214 

Op grond van artikel 5:20, lid 1, d NBW behoort het water dat zich op een perceel bevindt slechts 

toe aan de grondeigenaar voor zover dit niet in open gemeenschap staat. In dit geval is het water 

voldoende geïndividualiseerd, waardoor het voor eigendom vatbaar is.1215 Indien we de 

waterwoningen in de Waterbuurt aan de IJburg in Amsterdam als voorbeeld nemen (zie infra, 

                                                                                                                                                                                     

opbouw, waarvan twee zijden aan een wal grensden, die aan twee palen bevestigd met beugels die langs deze 
palen vrij op en neer bewogen met de waterstand. Deze beugels waren op hun beurt met bouten aan de 
woonboot bevestigd. De palen waren ongeveer 15 meter lang en 7 meter in de ondergrond gedreven. Ook in dit 
geval waren de voorzieningen voor elektriciteit, telefoon, water, gas en riool met de vaste aansluitingen aan wal 
verbonden. De woonboot had overigens geen zelfstandig drijfvermogen. Deze feiten deden volgens de Raad 
echter geen afbreuk aan het feit dat de woonboot in casu bestemd was om te drijven, waardoor de constructie 
een schip uitmaakt in de zin van artikel 8:1 NBW.) 

1209  HR 20 september 2002, BNB 2002, 374; P.J. VAN DER PLANK, “Is een woonark onroerend?”, NTBR 2010, 4, 4, noot 
onder HR 15 januari 2010. 

1210  HR 28 mei 2004, S&S 2005, 13 (In casu bestond het boorplatform uit een stalen constructie, voorzien van 
steunpilaren van 120 meter, waarmee de constructie op de zeebodem kon worden geplaatst. Het feit dat de 
constructie als een drijvend geheel naar een andere locatie kon worden versleept, volstond om te oordelen dat 
het boorplatform een schip uitmaakt in de zin van artikel 8:1 NBW). 

1211  I.A.F. HENDRIKSEN, “Drijvende woning in het algemeen een roerende zaak”, MVV 2012, 12, 339, noot onder HR 9 
maart 2012; P.J. VAN DER PLANK, “Is een woonark onroerend?”, NTBR 2010, 4, 7, noot onder HR 15 januari 2010. 

1212  R. TIMMERMANS, “Duurzaam bouwen van flatgebouwen op waterpercelen”, T. App. 2011, afl. 2, 7. 
1213  H.v.J. nr. C-428/02 (3e k.), 3 maart 2005 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn), Pb. C. 14 mei 2005 (dispositief), 

afl. 115, 1, FJF 2005, afl. 10, 983, Rec.CJCE 2005, afl. 3 (A), I, 1527, concl. J. KOKOTT. 
1214  A.R.G. VAN DIJK-BARKMIJER, Z.H. DUIJNSTEE-VAN IMHOOF, J.J. VERBEEK en A.W. SCHEP, “Waterwoningen in Yburg, tussen 

wal en schip?”, BR 2007, 117. 
1215  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 90, nr. 82. 
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Figuur 6), wordt naar Nederlands recht geoordeeld dat het water een res nullius uitmaakt en dus 

niet vatbaar is voor private eigendom.1216 Naar Belgisch en Frans recht wordt het water veelal 

als res communis beschouwd.1217  

Hierboven (zie supra, nr. 239) bleek echter dat een opstal zich ook boven andermans grond kan 

bevinden en naar Nederlands recht onrechtstreeks in de grond geïncorporeerd wordt. Bouwen 

op water kan in dit geval gelijkgesteld worden met het bouwen boven een erf.1218 Dat de ruimte 

tussen de woning en de grond ingenomen wordt door water of lucht is hierbij irrelevant.1219 

Sinds de recente herziening van de Opstalwet, kan een opstal zich ook naar Belgisch recht boven 

andermans grond bevinden (zie supra, nr. 186). Hiervoor is eveneens vereist dat de opstal 

(onrechtstreeks) is verbonden met deze onderliggende grond. Indien dit niet het geval is, treedt 

de onroerende natrekking immers niet in, waardoor deze evenmin uitgeschakeld moet worden 

door middel van de vestiging van een Opstalrecht. Van een dergelijke onrechtstreekse 

vereniging met de grond kan echter sprake zijn wanneer de waterpercelen aan de hand van 

palen met de grond zijn verbonden. Aangezien de grond onder de woonboot eigendom is van de 

Staat (art. 5:25 en 5:27 NBW), moet rekening worden gehouden met de beperkingen ten aanzien 

van de vestiging van zakelijke rechten op het openbaar domein (zie infra, nr. 337).1220 Naar 

Nederlands recht is de zeebodem onvervreemdbaar, al wordt de vestiging van persoonlijke of 

zakelijke rechten mogelijk geacht.1221  

Dat de verticale natrekking zou intreden ten aanzien van waterwoningen, wordt echter niet 

algemeen aanvaard in de Nederlandse rechtsleer.1222 Ook de Nederlandse Hoge Raad oordeelde 

in een recent arrest dat de verticale natrekking niet intrad ten aan aanzien van een drijvende 

woning.1223 Bepaalde auteurs oordelen dat de registratie als schip in het scheepsregister een 

wettelijke uitzondering op artikel 5:20 NBW uitmaakt, waardoor de verticale natrekking waarin 

deze bepaling voorziet, uitgeschakeld wordt.1224 Ook in de andere onderzochte rechtsstelsels 

treedt de verticale natrekking van een drijvende woning tot de bodem niet in wanneer er geen 

sprake is van een incorporatie in deze bodem. Er is in dit geval immers niet voldaan aan één van 

de toepassingsvereisten opdat de onroerende natrekking kan intreden (zie supra, nr. 77). 

                                                           

1216  H.D. PLOEGER, “Drijvend wonen”, De Notarisklerk 2002, 79, 114; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van 
onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 72; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks 
burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 126, nr. 173; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en 
G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 386, nr. 536. 

1217  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, 
Standaard, 1974, 172, nr. 92; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 
346, nr. 621. Al beschouwen bepaalde auteurs het water eveneens als res nullius: J. GOEDERTIER, ‘‘Het regiem der 
ondergrondse waters’’, RW 1953-54, 1659. 

1218  A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 71. 
1219  H.D. PLOEGER, “Drijvend wonen”, De Notarisklerk 2002, 79, 114. 
1220  J.J.A. DE GROOT, “Kan een schip onroerend zijn?”, WPNR 2003, 6517, 86; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 

VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, Antwerpen, Standaard, 1974, 172, nr. 92. 
1221  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 

Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 393, nr. 546. 
1222  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 8. Opstal, A. Kernoverzicht, 11. ‘Drijvend wonen’, 

C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 
1223  HR 15 januari 2010, BNB 2010, 80. 
1224  W. LOUWMAN, “Het hebben en verkrijgen van ‘nieuwe’ onroerende zaken”, FBN 2004, 1, 2. 
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Voor horizontale natrekking laat de Hoge Raad echter nog wel ruimte. Zoals gezegd (zie supra, 

nr. 151), wordt de horizontale natrekking in beginsel niet erkend in de andere onderzochte 

rechtsstelsels, maar kan een toepassing van het eenheidsbeginsel er de facto toe leiden dat een 

drijvende woning tot de kade nagetrokken wordt. 

Zo oordeelde de Hoge Raad dat een schip in het algemeen een roerende zaak is, “behoudens bij 
duurzame horizontale vereniging met de oever”. In dit laatste geval zou het schip op grond van artikel 

5:20, lid 1, e NBW horizontaal kunnen worden nagetrokken tot de oever.1225 

Het schip – dat volgens de traditionele opvatting steeds een roerend goed is (zie supra, nr. 241) – 

verkrijgt hierdoor volgens de Nederlandse rechtsleer een onroerend en ‘hybride’ karakter. Dit is 

echter niet noodzakelijk het geval. Zoals hierboven reeds bleek (zie supra, nr. 99), valt het 

criterium voor onroerendmaking en onroerende natrekking niet noodzakelijk samen. De Hoge 

Raad bevestigt het onderscheid tussen beide criteria en oordeelt dat horizontale natrekking ten 

aanzien van een schip mogelijk is, zonder dat het schip hierdoor zijn roerend karakter verliest. 

Opdat de horizontale natrekking kan intreden, is evenwel vereist dat er sprake is van (1) een 

verbinding in de zin van artikel 3:3 NBW die (2) voldoende duurzaam is (zie supra, nr. 148).  

Het Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde naar aanleiding van dit verwijzingsarrest van de Hoge Raad dat 

van een dergelijke duurzame verbinding geen sprake is.1226 De waterwoning was namelijk door een 
loopplank verbonden met de grond, die niet aard- en nagelvast aan de ark of het perceel bevestigd 
was. Deze loopplank volstond dan ook niet om de woonark horizontaal tot de pier te laten natrekken. 
Het Hof besloot: “dat de woonark niet duurzaam verenigd is met de bodem en evenmin op dusdanige 
wijze is verbonden met de oever dat sprake is van vereniging met de grond in de zin van artikel 3:3, lid 
1, BW”.  

In een andere zaak argumenteerden de eisers eveneens dat er sprake was van horizontale natrekking 
van de woonboot tot de kade. Hun inziens maakte de woonboot een bestanddeel uit van het 
recreatiepark waarin deze gelegen was, gelet op het feit dat het park zonder de woonboten 
incompleet zou zijn.  

Deze opvatting werd niet bijgetreden door de Hoge Raad. Deze laatste benadrukt dat – opdat de 
natrekking zou kunnen intreden – de woonboot een bestanddeel zou moeten uitmaken van de grond 
onder of naast de woonboten. Dat de woonboot een bestanddeel zou uitmaken van het recreatiepark 
kan hierbij niet doorslaggevend zijn.  

In een ander arrest oordeelde de Hoge Raad dat een steiger evenmin als bestanddeel van de grond 
kan aangemerkt worden en dus niet horizontaal tot deze grond nagetrokken werd. Het arrest van het 
Hof waartegen beroep werd ingesteld oordeelde dat deze steiger geen wezenlijk onderdeel 
uitmaakte van de naastgelegen grond en niet als zodanig met de grond is verbonden dat deze niet 
zonder beschadiging van betekenis van deze grond verwijderd kan worden. Het beroep tegen deze 

uitspraak werd verworpen.1227  

Zoals gezegd kan in tegenstelling tot de verticale natrekking, de horizontale natrekking niet 

doorbroken worden door de vestiging van een opstalrecht (zie supra, nr. 150).1228 Deze 

vaststelling heeft verregaande gevolgen.  

In het voorbeeld van de Waterbuurt in Amsterdam, zou de rechtspraak van de Hoge Raad tot een 
eigendomsuitbreiding ten voordele van de stad Amsterdam, als eigenaar van de kade, kunnen leiden. 

                                                           

1225  HR 15 januari 2010, BNB 2010, 80. 
1226  Hof ’s-Hertogenbosch 30 december 2010, Belastingblad 2011, 632. 
1227  HR 28 februari 2003, NJ 2003, 272. 
1228  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 8. Opstal, A. Kernoverzicht, 17. Horizontale 

natrekking, C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 
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De waterwoningen die ongeveer 60 ton wegen en die duurzaam met de kade zijn verbonden zouden 
horizontaal nagetrokken kunnen worden tot de kade. Deze eigendomsuitbreiding kan niet afgewend 
worden door een opstalrecht te vestigen. Een opstalrecht doorknipt immers enkel de verticale 
natrekking, waarvan er volgens de Hoge Raad geen sprake kan zijn met betrekking tot deze drijvende 
constructies. 

 

Figuur 6. Drijvende woningen, dijkwoningen en paalwoningen in Waterbuurt West, Amserdam IJburg. Foto 
Luuk Kramer. 

§5. Blijvende belemmeringen van de horizontale eigendomssplitsing door 
vestiging van een opstalrecht: eeuwigdurende versus tijdelijke 
eigendomssplitsing 

 PLAN VAN BEHANDELING – Terwijl het opstalrecht naar Belgisch recht een dwingend 243.

tijdelijk karakter heeft (zie infra, nr. 245), kan het opstalrecht naar Frans en Nederlands recht 

principieel eeuwigdurend zijn (zie infra, nr. 244). In beide gevallen worden deze uitgangspunten 

echter gecorrigeerd. Enerzijds kan het tijdelijk opstalrecht vernieuwd of verlengd worden, 

anderzijds kan het eeuwigdurende opstalrecht worden opgezegd of gerechtelijk worden 

opgeheven. 

A. Eeuwigdurende horizontale eigendomssplitsing 

 GEEN DWINGENDE TERMIJNBEPERKING NAAR FRANS EN NEDERLANDS RECHT – In tegenstelling tot 244.

het Belgische recht, wordt het Franse recht – bij gebreke aan een wettelijke regeling omtrent 

opstalrechten – niet gekenmerkt door een termijnbeperking ten aanzien van het droit de 

superficie. Zoals ieder ander eigendomsrecht, is het eigendomsrecht van de opstalhouder in 

beginsel eeuwigdurend.1229 Deze regel is niet van dwingend recht of openbare orde, waardoor 

                                                           

1229  Cass. fr. 6 maart 1991, Bull. Civ. 1991, III, nr. 84, JCP 1992, nr. 21.890, noot P. OURLIAC, RTD Civ 1992, 793, noot F. 
ZENATI, RDI 1991, 189, noot J. BERGEL, D. 1991, 308, noot A. ROBERT; J.-L. BERGEL, “Autres droits réels principaux: 
Droit de superficie”, RDI 1991, 189, noot onder Cass. fr. 6 maart 1991; J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre 
constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 282; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, 
rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 1976, 565; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van 
zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 353, nr. 504; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Introduction au 
droit, Parijs, Litec, 2000, 457, nr. 1132; R. TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van 
eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 
1-2, 47; N. VERHEYDEN-JEANMART en P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques du troisième millénaire. 
La propriété des volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit privé européen, Brussel, 
Bruylant, 2005, 349; V.A. WEILL, F. TERRE en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, Dalloz, 1985, 827, nr. 880; X (ed.), 
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het opstalrecht in tijd beperkt kan worden.1230 Een dergelijke termijnbeperking kan voortvloeien 

uit de wet of een overeenkomst.1231 

In Nederland werd de Opstalwet van 1824, inclusief de termijnbeperking die onder het 

Hollandse regime in België werd ingevoerd, reeds in 1838 geschrapt (zie supra, nr. 180). De 

partijen zijn hierdoor naar Nederlands recht vrij om de duur van het opstalrecht te bepalen en 

kunnen hierbij in beginsel een eeuwigdurend opstalrecht vestigen (art. 5:104, lid 2 j° 5:86 

NBW).1232 Bij de interpretatie van de duur staat de partijbedoeling centraal, welke naar 

objectieve maatstaven en in het licht van de gehele notariële vestigingsakte wordt uitgelegd.1233  

De keerzijde van het potentieel eeuwigdurend karakter van het opstalrecht is echter de 

opzegbaarheid: tenzij partijen anders zijn overeengekomen, kan het opstalrecht naar 

Nederlands recht door de opstalhouder onder omstandigheden opgezegd worden. De 

opstalgever beschikt enkel over deze mogelijkheid wanneer de opstalhouder een 

gekwalificeerde tekortkoming begaat (art. 5:87 NBW).1234 De rechter kan bovendien op 

vordering van één van de partijen het opstalrecht, op grond van maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid, na vijfentwintig jaar wijzigen of opheffen indien onvoorziene omstandigheden de 

ongewijzigde instandhouding van het recht niet langer kunnen rechtvaardigen (art. 5:97 NBW j° 

art. 5:104 NBW).1235 Deze eenzijdige beëindigingsmogelijkheid staat los van enige wanprestatie 

en is dan ook niet voorzienbaar voor de partijen. 

B. Tijdelijke horizontale eigendomssplitsing 

 DWINGENDE TERMIJNBEPERKING VAN VIJFTIG JAAR – In tegenstelling tot het Franse en 245.

Nederlandse recht, is het opstalrecht naar Belgisch recht in essentie een tijdelijk recht (zie 

eveneens infra, nr. 273).1236 Artikel 4 van de Belgische Opstalwet beperkt de duur van het recht 

                                                                                                                                                                                     

La maîtrise du sol, Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique Française, Parijs, 
Economica, 1992, 408; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 233, nr. 148. 

1230  Cass. fr. 20 mei 1958, Bull. civ. 1958 I, nr. 257; Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 284, nr. 
904; E. RAVANAS, “Quelques réflexions autour de problématiques immobilières rencontrées dans les projets 
éoliens et photovoltaïques”, La semaine juridique notarial et immobilière 2009, nr. 40, 1275, nr. 26; F. ZENATI-
CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 233, nr. 148. 

1231  C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 450, nr. 762; P. WALET, 
“Superficie”, Rép. Civ. Dalloz, 2000, 1, 2, nr. 1. 

1232  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 477, nr. 676 

1233  HR 22 oktober 2010, NJ 2011, 111, RvdW 2010, 1264. 
1234  Er is sprake van een gekwalificeerde tekortkoming wanneer de opstalhouder gedurende twee opeenvolgende 

jaren geen retributie betaalde of wanneer deze op ernstige wijze tekortkomt aan andere verplichtingen. 
1235  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 

Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 470, nr. 665. 
1236  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 65; Th. BORMANS, 

Répertoire de doctrine, de jurisprudence et de législation concernant les constructions, les alignements, services et 
servitudes, les taxes et la police de la voirie, Brussel, Larcier, 1887, 634, nr. 2889; D. DELI, “Erfpacht en opstal: 
burgerrechtelijke aspecten”, in D. MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Antwerpen, Maklu, 1998, 
38, nr. 3; A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, 1943, 121, nr. 112; E. INGEVELD en A. HILBERT, La 
propriété des appartements et la copropriété, Tamines, Duculot-Ruolin, 1937, 39, nr. 35; J. KOKELENBERG, T. VAN 

SINAY en H. VUYE, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 1994-2000”, TPR 2001, 1082, nr. 132; F. LAURENT, 
Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 511, nr. 430; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: 
aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ième édition, Titre III, 
Livre 34, 9, nr. 4; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, 
Publications universitaires de Louvain, 1951, 370, nr. 150; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. 
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van opstal op dwingende wijze tot vijftig jaar. Bij de horizontale stapeling van eigendomsrechten 

dient men dan ook steeds deze termijn voor ogen te houden.  

Deze termijnbeperking is van dwingend recht (art. 8 Belgische Opstalwet)1237, en volgens 

sommige auteurs zelfs van openbare orde.1238 Op grond van het numerus clausus-beginsel zijn 

partijen in het goederenrecht slechts beperkt autonoom en staat het hen niet vrij om aan hun 

rechtsbetrekking een inhoud te geven buiten de door het goederenrecht aangegeven grenzen.1239 

Een eeuwigdurende horizontale eigendomssplitsing aan de hand van een opstalrecht is naar 

Belgisch recht bijgevolg onmogelijk.  

Een opstalrecht dat voor een langere termijn dan vijftig jaar werd aangegaan, is niet nietig. In 

tegenstelling tot het recht zelf, is de duurtijdclausule wel nietig. Indien partijen de 

termijnbeperking overschrijden, wordt het opstalrecht geconverteerd en in overeenstemming 

gebracht met de wettelijke maximumduur van vijftig jaar.1240  

De vijftigjarige termijn vangt aan op het moment dat het recht ontstaat.1241 De wet voorziet niet 

in een minimumtermijn. Zoals nog zal blijken (zie infra, nr. 262), blijft deze termijnbeperking 

buiten toepassing ten aanzien van accessoire opstalrechten, dewelke voortvloeien uit een 

overeenkomst waaraan de bouwer een recht ontleent te bouwen op andermans grond.  

                                                                                                                                                                                     

VII/2, 1148, nr. 158; V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige 
Openingszitting van het 114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 11, nr. 20; M.E. 
STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, Gent, 
Storme, 2006, 25; P. VELDEKENS en P. DEMEUR, “La division horizontale de la propriété des maisons”, Rev. prat. not. 
b. 1923, 662. 

1237  Brussel 2 april 1980, RNB 1981, 364, noot D.S.; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en 
erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 72; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, 
zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 290, nr. 732; D. DELI, “Erfpacht en opstal: 
burgerrechtelijke aspecten”, in D. MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Antwerpen, Maklu, 1998, 
44, nr. 21; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et 
fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 133, nr. 121; RPDB “Superficie”, Brussel, 
Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1128, nr. 45; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale 
eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 52, nr. 34.  

1238  F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 108, nr. 63; S. GOEMINNE, 
De praktijk van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, XV.B-34; A. HEYVAERT, “Beschouwingen over de afstand van het 
recht van natrekking en de horizontaal gescheiden onroerende eigendom”, TPR 1964, 340, nr. 11; F.L. ISTAS, 
“Propriété horizontale et accession”, in X. (ed.), En hommages à Victor Gothot, Luik, Faculté de Droit, 1962, 407; 
M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 310, nr. 444; H. 
VANDENBERGHE en T. VIAENE, “Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal”, TBO 2006, 38, nr. 13; A. VAN 

MUYLDER en J. VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het 
recht van opstal”, T.Not. 1992, 286, nr. 10; J. VERHOEYE, Erfrecht en recht van opstal, Diegem, Ced.Samsom, 1996, 
11. 

1239  B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Mortsel, Interesentia, 2008, 6. 
1240  Cass. 15 december 2006, RW 2007-08, 104, noot M. MUYLLE, TBO 2007, afl. 2, 68; Brussel 2 april 1980, RNB 1981, 

364, noot D.S.; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 311, nr. 
445; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 670, nr. 14; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 2 Opstalwet”, in X. 
(ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. 
Andere benoemde overeenkomsten, 2; N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Juridische 
en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, 17; J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en 
vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 22, nr. 43.  

1241  RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1148, nr. 160.  
 Indien het opstalrecht onder opschortende voorwaarde werd aangegaan, heeft de realisatie van de voorwaarde 

echter terugwerkende kracht (art. 1179 BW). 
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 BEOORDELING – De wetgever liet zich in 1824 door verschillende beweegreden leiden bij 246.

de uitvaardiging van de dwingende termijnbepaling. In eerste instantie moest deze beperking 

het ondeelbaar karakter van het eigendomsbegrip benadrukken, als reactie tegen de feodale 

grondlasten (zie supra, nr. 180).1242 De wetgever beoogde eveneens de vermeende negatieve 

gevolgen van het recht van opstal op de waarde van de grondeigendom te beperken.1243  

De eigendom van de grond definitief afscheiden van de eigendom van de opstallen werd 

economisch onwenselijk beschouwd.1244 Aangezien het grondeigendomsrecht en het 

eigendomsrecht ten aanzien van de opstal betrekking hebben op andere goederen, is er geen 

sprake is van een onverdeeldheid.1245 Dat de opstalhouder en de grondeigenaar hierdoor geen 

uitonverdeeldheidtreding kunnen vorderen op grond van artikel 815 BW, zou de nood aan een 

termijnbeperking versterken.1246 

De vraag rijst of deze ratio legis nog houdbaar is anno 2014. Voor de vraag of de dwingende 

termijnbepaling de economische waarde van de grond beschermt door een blijvende 

eigendomssplitsing onmogelijk te maken, moet rekening gehouden worden met belangrijke 

evoluties. Door ongewijzigd toegepast te worden op een gewijzigde situatie, leidt de 

termijnbeperking tot een economisch waardeverlies. De termijnbeperking van horizontale 

eigendomssplitsingen belet immers een optimaal meervoudig grondgebruik.  

Toen de Belgische Opstalwet in 1824 uitgevaardigd werd, vormde de grond het enige duurzame 

en waardevolle goed. Vandaag de dag vervult de ruimte boven en onder de grond deze rol: het 

beschikbare bouwvolume bepaalt in ruime mate de grondwaarde, aangezien de exploitatie van 

deze ruimte een belangrijke economische meerwaarde creëert.  

De gewenste gebruiksduur van grootschalige bouwwerken overschrijdt hierbij in de meeste 

gevallen de dwingende termijn van vijftig jaar.1247 Bij beëindiging van het opstalrecht smelten de 

eigendomsrechten van de grondeigenaar en opstalhouder echter automatisch samen, waardoor 

het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich uitstrekt tot de opstallen (zie infra, nr. 256). De 

                                                           

1242  V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 
114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 21, nr. 36. 

1243  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 72; H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 66, nr. 75; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 
1929-1967, t. VII/2, 1128, nr. 44. 

1244  RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1128, nr. 44.  
1245  Cass. fr. 16 december 1873, D. 1874, I, 249, S. 1874, I, 457, noot J.E. LABBE; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, 

Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 66; J.-G. CARDINAL, Le droit de superficie: modalité 
du droit de propriété: étude historique et critique du concept juridique et exposé de ses applications, Wilson et 
Lafleur, 1957, 92, nr. 35; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires 
de France, Strasbourg, 1976, 576; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 666 nr. 106; RPDB 
“Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1131, nr. 64; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, 
Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 22, nr. 32. 

1246  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 72; H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 582, nr. 690. 

1247  V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 
114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 11, nr. 20; R. TIMMERMANS, Splitsing en 
ondersplitsing van groepen van gebouwen en bijzondere appartementencomplexen, Antwerpen, Kluwer, 2004, 
113; R. TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van 
opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 41. 
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wettelijke erkenning van het opstalrecht in België leidt paradoxaal genoeg tot een rem op de 

horizontale splitsing van eigendomsrechten.1248 In de rechtsleer wordt deze termijnbeperking 

dan ook vaak onderworpen aan kritiek.1249 Een opheffing van de dwingende termijnbepaling zou 

de Belgische Opstalwet volgens sommigen dan ook beter doen passen in het huidige 

tijdskader1250, al wordt deze opvatting niet unaniem verdedigd.1251 

Zoals naar Frans recht het geval is (zie supra, nr. 187), zou ook naar Belgisch recht een 

eeuwigdurende afwijking van de natrekking gegrond kunnen worden op een weerlegging van 

artikel 553 BW. Op grond van de overweging dat “l’article 553 du Code civil a été conçu par les 

auteurs du Code Napoléon pour déroger au principe de l’unité de propriété inscrit à l’article 552. 

Or, l’article 553 admet la dissociation des propriétés du dessus, de la surface et du dessus sans 

imposer la moindre limite temporelle”, wordt verdedigd dat eigendomsrechten buiten het kader 

van de Opstalwet gestapeld kunnen worden.1252  

Hierdoor rijst bij enkele auteurs de vraag of de derogerende werking van de Opstalwet als lex 

specialis tegenover de bepalingen in het BW over de natrekking nog te verantwoorden is en de 

dogmatiek niet behoort te wijken voor de praktijk.1253  

Dat de termijnbeperking in bepaalde gevallen als hinderlijk ervaren wordt, toont inderdaad aan 

dat de Opstalwet niet langer een antwoord kan bieden op alle noden uit de vastgoedpraktijk. 

Hieronder zal aangetoond worden dat het huidige juridische kader om eigendomsrechten te 

stapelen meerdere gebreken vertoont (zie infra, nr. 351), waardoor een herijking van de 

bestaande verhouding tussen de opstallen en de grond zich opdringt (zie infra, nr. 352). Dit 

neemt niet weg dat het opstalrecht naar Belgisch recht een belangrijke rol kan blijven vervullen 

om tijdelijke eigendomssplitsingen teweeg te brengen. 

Gelet op de impact van de dwingende termijnbeperking, gaan we hierna verder in op de vraag in 

welke mate de partijen deze conventioneel kunnen moduleren. Met name rijst de vraag of 

partijen de vijftigjarige termijn kunnen vernieuwen of verlengen (zie infra, nr. 247), dan wel 

deze beperking kunnen omzeilen (zie infra, nr. 250). 

                                                           

1248  V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 
114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 22, nr. 37; P. VELDEKENS en P. DEMEUR, “La 
division horizontale de la propriété des maisons”, Rev. prat. not. b. 1923, 664. 

1249  J. HANSENNE, “L’évolution contemporaine de la propriété immobilière et du régime foncier”, in KFBN. (ed.), Le 
notariat, source de droit et de sécurité juridique, 1973, 86, nr. 22; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, 
Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 242, nr. 247; S. MOSSELMANS, “Etagegebouwen: opstal 
versus gedwongen mede-eigendom”, TBBR 2010, afl. 10, 509; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning 
van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, afl. 1, 90, nr. 82. 

1250  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 741, nr. 771; R. TIMMERMANS, 
“Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid 
en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 48; N. VERHEYDEN-JEANMART en P.P. RENSON, “La 
propriété et les enjeux urbanistiques du troisième millénaire. La propriété des volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le 
Code civil entre ius commune et droit privé européen, Brussel, Bruylant, 2005, 350. 

1251  M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 621, nr. 892. 
1252  P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-2008”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de 

jurisprudence en droit des biens, 349, nr. 12; P.P. RENSON, “Le point sur l'accession immobilière et la mitoyenneté”, 
in P. LECOCQ (ed.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, 179, nr. 27.3. 

1253  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 92, nr. 84; R. TIMMERMANS, “Horizontale eigendomssplitsing in volumepercelen, het 
aantrekkende complement van appartementseigendom”, NFM 2005, 210. 
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1. Vernieuwing of verlenging van het opstalrecht 

 TERMINOLOGISCHE VERDUIDELIJKING – De vernieuwing van het opstalrecht moet 247.

terminologisch onderscheiden worden van de verlenging ervan. In het eerste geval wordt een 

nieuw opstalrecht gevestigd nadat het bestaande recht werd beëindigd en de natrekking 

hierdoor, als het ware voor een seconde, intrad. In het tweede geval wordt de termijn van het 

gevestigde recht gedurende de looptijd van het opstalrecht verlengd, zonder dat hierbij de 

vijftigjarige termijnbeperking overschreden mag worden. Bij de kwalificatie als vernieuwing of 

verlenging is de bedoeling van partijen doorslaggevend.1254 

 UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE VERNIEUWING – Partijen hebben de mogelijkheid om het 248.

opstalrecht in onderling akkoord een onbepaald aantal keren te vernieuwen.1255 Artikel 4 van de 

Opstalwet beperkt immers de duur van het opstalrecht tot vijftig jaar “behoudens de bevoegdheid 

om hetzelve te vernieuwen”. Een vernieuwing kan vóór, bij of na het verstrijken van het initiële 

opstalrecht overeengekomen worden. De nieuwe termijn begint in dit geval te lopen nadat de 

vorige termijn is verstreken, tenzij de partijen hebben aangegeven dat volgens hun 

gemeenschappelijke bedoeling de hernieuwing onmiddellijk ingaat.1256 Alvorens het nieuwe 

opstalrecht gevestigd wordt, treedt de natrekking in, waarna deze in tweede instantie weer 

uitgeschakeld wordt.1257 Artikel 4 van de Belgische Opstalwet is eveneens van toepassing op dit 

vernieuwde opstalrecht, waardoor het vernieuwde opstalrecht evenmin de vijftigjarige termijn 

kan overschrijden.1258 

Bepaalde auteurs menen dat deze vernieuwing een expliciete wilsovereenstemming vereist.1259 

Deze vernieuwing kan echter zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend bedongen worden, voor zover 

de vernieuwing ondubbelzinnig vaststaat.1260 Het consensualisme, dat op het opstalrecht van 

                                                           

1254  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 601, nr. 755; K. 
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élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 586, nr. 695; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose. 
Chronique de jurisprudence 2001-2008”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, 354, nr. 
17; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 338, nr. 478; C. 
MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in 
Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 140, nr. 133; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 4 Opstalwet”, in 
X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. 



 

266 

toepassing is, is met andere woorden eveneens van toepassing op de vernieuwing ervan. Een 

nieuwe wilsovereenstemming tussen partijen is echter steeds vereist.1261 Dat de opstalhouder in 

het bezit blijft van de opstallen nadat zijn opstalrecht beëindigd werd, volstaat met andere 

woorden niet om het opstalrecht te vernieuwen.1262 

Indien een opstalrecht vernieuwd wordt, is een nieuwe overschrijving noodzakelijk om het recht 

voor die nieuwe periode opnieuw tegenwerpelijk te maken aan derden te goeder trouw met een 

concurrent recht (zie supra, nr. 232).1263  

 VERBOD OP EENZIJDIGE OF AUTOMATISCHE VERNIEUWINGEN – De dwingende termijnbeperking 249.

verhindert dat één van de partijen bij de aanvang van het opstalrecht voor een langere termijn 

dan vijftig jaar aan het opstalrecht gebonden kan zijn.1264 Automatische en eenzijdige 

vernieuwingsclausules, waardoor de totale duur vijftig jaar overschrijdt, zijn niet te verzoenen 

met het essentieel tijdelijk karakter van het opstalrecht en moeten bijgevolg voor ongeschreven 

gehouden worden.1265 Een eenzijdige verlenging of vernieuwing van het recht van opstal 

waardoor de termijnbeperking van vijftig jaar niet wordt overschreden, gaat niet in tegen de 

dwingende termijnbeperking, en is bijgevolg wel geoorloofd.1266 

In beginsel treedt de natrekking dus na vijftig jaar voor een logische seconde in. Andere auteurs 

zijn van mening dat deze opvatting te restrictief is.1267 Door het opstalrecht te vernieuwen 

vooraleer de initiële termijn van vijftig jaar is verstreken, zou volgens deze zienswijze 

voorkomen worden dat de natrekking intreedt alvorens het opstalrecht vernieuwd wordt.1268 

Volgens deze strekking staat het partijen vrij conventioneel de vernieuwing te regelen door 

bijvoorbeeld een vernieuwingsclausule, een voorkeurrecht voor de opstalhouder of een 

contractbelofte overeen te komen.1269  

                                                                                                                                                                                     

Andere benoemde overeenkomsten, 1; R. TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van 
eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 
1-2, 43; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en 
Bedrijfsbeleid, 1986, 29, nr. 46.  

1261  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 
civils et fiscaux”, RNB 2006, 217, nr. 61; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, “Overzicht van rechtspraak. 
Zakenrecht 1994-2000”, TPR 2001, 1082, nr. 132.  

1262  Hetzelfde geldt voor een erfpachtrecht: artikel 14 Erfpachtwet; Gent 4 februari 2010, RW 2012-13, 23, 899, met 
noot J. DE WEGGHELEIRE. 

1263  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 586, nr. 695 
1264  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1246, nr. 1239. 
1265  J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 1994-2000”, TPR 2001, 1082, nr. 

132; P. LECOCQ, “Superficie, emphytéose et constructions”, in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Zakenrecht – Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, 329, nr. 41; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van 
zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 341, nr. 481; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van 
de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 52, nr. 34; A. VAN MUYLDER en J. 
VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, 
T.Not. 1992, 286, nr. 10. 

1266  K. VERHEYDEN, “Verlenging van onroerende zakelijke rechten”, NFM 2012, 7, 226, nr. 9. 
1267  C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in 

Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 140, nr. 133. 
1268  A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en 

het recht van opstal”, T.Not. 1992, 285, nr. 10 
1269  R. TIMMERMANS, “Horizontale eigendomssplitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement van 

appartementseigendom”, NFM 2005, 210. 
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Deze opvatting kan niet aangenomen worden. In tegenstelling tot een verlenging van een 

opstalrecht, wordt bij een vernieuwing ervan een nieuw opstalrecht gevestigd, waardoor de 

natrekking steeds (voor een seconde) intreedt.1270 Er anders over oordelen zou impliceren dat 

de horizontale eigendomssplitsing langer dan vijftig jaar standhoudt en bijgevolg onverzoenbaar 

is met artikel 4 van de Opstalwet. 

Indien partijen willen vermijden dat de natrekking intreedt, dient het opstalrecht verlengd te 

worden vooraleer het bestaande recht wordt beëindigd. Opdat deze verlenging verzoenbaar is 

met artikel 4 Opstalwet, is vereist dat de oorspronkelijke duur en de verlenging gezamenlijk 

geen vijftig jaar mogen overschrijden.1271 Om het opstalrecht gedurende de verlengingstermijn 

tegenstelbaar te maken aan derden, moet de verlenging overgeschreven worden. 

2. Ontsnappen aan de dwingende termijnbeperking 

 ONTSNAPPINGSPISTES – In wat volgt bespreken we de verschillende hypothesen waarin de 250.

rechtspraak en rechtsleer poogt te ontkomen aan de dwingende Belgische termijnbeperking.  

In de rechtspraak wordt bijvoorbeeld soms geoordeeld dat de termijnbeperking niet zou gelden 

ten aanzien van opstalrechten verkregen door verkrijgende verjaring (zie infra, nr. 251), ten 

aanzien van ondergrondse constructies of constructies die niet rechtstreeks in de grond zijn 

geïncorporeerd (zie infra, nr. 253) of ten aanzien van constructies die deel uitmaken van het 

openbaar domein (zie infra, nr. 255). In hetgeen volgt zal blijken dat enkel deze laatste piste in 

de hier verdedigde opvatting een uitweg kan bieden aan de termijnbeperking. 

a. Eeuwigdurende eigendomssplitsing bij opstalrechten gevestigd door verkrijgende 
verjaring? 

 DWINGENDE TERMIJNBEPERKING GELDT OOK VOOR OPSTALRECHTEN VERKREGEN DOOR 251.

VERKRIJGENDE VERJARING – Zoals hierboven werd vermeld (zie supra, nr. 231), kan een opstalrecht 

eveneens worden verkregen door verkrijgende verjaring. In de rechtspraak wordt soms 

geoordeeld dat dergelijke opstalrechten niet onderworpen zouden zijn aan de termijnbeperking 

tot vijftig jaar.1272  

Deze rechtspraak kan niet bijgetreden worden. Wanneer men door verkrijgende verjaring een 

recht verkrijgt dat door de wet in tijd is beperkt, is dit verkregen recht eveneens onderworpen 

aan de wettelijke termijnbeperking.1273 Het valt niet in te zien waarom een opstalrecht 

                                                           

1270  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 602, nr. 755. 
1271  M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 341, nr. 481. 
1272  Rb. Nijvel 2 oktober 2003, Res et Iur. Imm. 2004, 54; Rb. Brussel 25 mei 1999, TBBR 2006, 390, met noot P.P. 

RENSON; Rb. Mechelen 9 mei 1878, Pas. 1878, III, 347.  
1273  Vred. Eeklo 19 april 1973, RW 1973-74, 1830; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, 

Bruylant, VI, 584, nr. 691; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, Standaard, 1984, 917, nr. 1026; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, 
t. VII/2, 1143, nr. 113; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 
601, nr. 754; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van 
onroerende eigendom”, TPR 2009, 56, nr. 39; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 1 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde 



 

268 

verkregen door verkrijgende verjaring anders zou behandeld worden dan een opstalrecht dat op 

een andere wijze gevestigd werd. 

 VERTREKPUNT VAN DWINGENDE TERMIJN? – Indien men aanneemt dat de dwingende termijn 252.

ook van toepassing is op opstalrechten verkregen door verkrijgende verjaring, rijst de vraag 

naar het tijdstip waarop deze termijn begint te lopen.  

Indien de verkrijgende verjaring het gevolg is van een gebrekkige titel, vangt de termijn aan op 

het tijdstip waarin de titel voorziet.1274  

Indien een dergelijke titel daarentegen niet voorhanden is, bestaat geen eensgezindheid in de 

rechtsleer omtrent het startpunt van de vijftigjarige termijn. Volgens bepaalde auteurs heeft de 

vestiging van het opstalrecht op grond van verkrijgende verjaring terugwerkende kracht tot op 

het ogenblik dat de verjaringstermijn een aanvang nam. Op grond van dit retroactief effect, zou 

de vijftigjarige termijn aanvangen op het moment dat verjaringstermijn begint te lopen.1275 

Deze opvatting kan niet worden bijgetreden. Een meerderheidsopvatting oordeelt op correcte 

wijze dat de vijftigjarige termijn pas aanvangt wanneer het opstalrecht na het verstrijken van de 

verjaringstermijn ontstaat.1276 Hierdoor zou de opstalhouder gedurende een periode van tachtig 

jaar de opstallen onder zich kunnen hebben, waarbij hij het recht in eerste instantie gedurende 

dertig jaar bezit, om hierna gedurende vijftig jaar titularis van het opstalrecht te zijn. Pas na 

verloop van de verjaringstermijn wordt een eigendomsrecht verkregen ten aanzien van het 

opstalrecht, dat maximum vijftig jaar kan standhouden. De terugwerkende kracht van de 

verkrijgende verjaring1277 kan met andere woorden niet zo geïnterpreteerd worden dat de 

maximumtermijn van vijftig jaar na verloop van een dertigjarige verjaringstermijn nog slechts 

gedurende twintig jaar zou kunnen standhouden. 

                                                                                                                                                                                     

overeenkomsten, 9; A. VAN OEVELEN, “Overeenkomsten op basis van het recht van erfpacht en het recht van 
opstal.”, in A. VAN OEVELEN, P. VAN POUCKE en J. VAN DE VELDE (eds.), Oude en nieuwe rechtsfiguren: erfpacht, opstal, 
onroerende leasing, time-sharing, Antwerpen, Kluwer, 1990, 39, nr. 26; X., “Recht van opstal – Verzaking aan het 
recht van natrekking – bepaling en omschrijving – art. 553 BW – Wet van 10 januari 1824”, Verslagen en 
debatten van het C.S.W., 1981, 377. 
Contra: P. LECOCQ, S. BOUFFLETTE, en A. SALVE, “Les biens”, in X. (ed.) Chroniques notariales, 48, Luik, 2008, 120, nr. 
101. 

1274  RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1149, nr. 161. 
1275  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1250, nr. 1242; M. MUYLLE, De duur 

en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 324, nr. 459. 
1276  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 584, nr. 691; RPDB “Superficie”, Brussel, 

Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1143, nr. 113; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2014, 611, nr. 767; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 1 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde 
overeenkomsten, 9. 

1277  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 552, nr. 1324; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 
669, nr. 855. 
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b. Eeuwigdurende eigendomssplitsing ten aanzien van ondergrondse of niet rechtstreeks in 
de grond geïncorporeerde constructies? 

 UITBREIDING VAN TERMIJNBEPERKING TEN GEVOLGE VAN UITDEINING VAN HET VOORWERP VAN HET 253.

OPSTALRECHT – Hoger is gebleken dat de uitdeining van het voorwerp van het opstalrecht ertoe 

leidt dat het opstalrecht eveneens van toepassing kan zijn op ondergrondse (zie supra, nr. 236) 

en niet rechtstreeks in de grond geïncorporeerde constructies (zie supra, nr. 238). De opvatting 

dat een horizontale eigendomssplitsing ten aanzien van ondergrondse of niet rechtstreeks in de 

grond geïncorporeerde constructies gebaseerd kan worden op de weerlegging van artikel 553 

BW – en hierdoor niet noodzakelijk het toepassingsgebied van de Opstalwet valt – kan dan ook 

niet bijgetreden worden. Deze uitbreiding wordt wettelijk verankerd in de herziene Opstalrecht. 

We wezen reeds op de implicatie hiervan (zie supra, nr. 230): het opstalrecht ten aanzien van 

deze constructies is eveneens onderworpen aan  de vijftigjarige termijnbeperking. De recente 

hervorming van de Opstalwet biedt met andere woorden aan deze opvatting bijkomende 

armslag. 

c. Eeuwigdurende eigendomssplitsing ten aanzien van opstallen die deel uitmaken van het 
openbaar domein 

 VERWIJZING – Zoals gezegd is het openbaar domein aan een bijzonder statuut 254.

onderworpen (zie supra, nr. 68). Hierboven bleek overigens dat de grondeigendom van een 

overheidsorgaan zich eveneens uitstrekt tot een functionele hoogte en diepte, maar dat de vraag 

naar de verticale uitgestrektheid van het openbaar domeinstatuut daarentegen restrictief 

ingevuld wordt (zie supra, nr. 73). Hieronder zal nog blijken dat het bijzondere statuut waaraan 

het openbaar domein is onderworpen, de rechtvaardiging uitmaakt voor de uitsluiting van de 

gemeenrechtelijke natrekkingsregels ten aanzien van opstallen die deel uitmaken van het 

openbaar domein (zie infra, nr. 335). 

 EEUWIGDURENDE EIGENDOMSSPLITSING TEN AANZIEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN – Omwille van 255.

het principieel onbeschikbaar karakter van het openbaar domein, kunnen goederen die hiervan 

deel uitmaken niet het voorwerp van natrekking uitmaken ten voordele van een private 

grondeigenaar. De eigendomssplitsing tussen het private eigendom en openbaar domein heeft 

hierdoor potentieel een eeuwigdurend karakter.1278 

Deze potentiële eeuwigdurende eigendomssplitsing impliceert dat artikel 4 van de Opstalwet 

niet van toepassing is wanneer de opstal deel uitmaakt van het openbaar domein.1279 De 

continuïteit van de openbare dienst, die de grondslag vormt voor de principiële 

onbeschikbaarheid van het openbaar domein, heeft in het administratieve goederenrecht dus de 

bovenhand op artikel 4 Opstalwet. 

                                                           

1278  De natrekking kan wel intreden ten voordele van private domeingoederen, aangezien het openbaar domeingoed 
in dit geval het statuut van openbaar domein kan behouden. 

1279  P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-2008”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de 
jurisprudence en droit des biens, 351, nr. 13. 
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§6. Beëindiging van het opstalrecht 

 EINDE VAN DE HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSING – In de eerste plaats gaat het opstalrecht 256.

teniet door het verstrijken van de maximumtermijn van vijftig jaar (zie supra, nr. 245) of de 

termijn die door partijen overeengekomen werd.1280 In hetgeen volgt komen enkele specifieke 

beëindigingswijzen aan bod. 

Wanneer het opstalrecht beëindigd wordt, wordt ook de horizontale eigendomssplitsing die 

door het opstalrecht gecreëerd werd, automatisch beëindigd.1281 De natrekking treedt hierdoor 

in ten voordele van de grondeigenaar waardoor zijn eigendomsrecht zich automatisch uitstrekt 

tot de opstallen. De opstalhouder verliest van rechtswege zijn eigendomsrecht ten aanzien van 

deze opstallen.1282 De grondeigenaar beschikt in dit geval niet over het keuzerecht waarin artikel 

555 BW voorziet. Gelet op de rechtsband tussen de opstalhouder en opstalgever, blijft deze 

bepaling immers buiten toepassing (zie supra, nr. 126).1283  

Ook in dit geval is er sprake van een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging, zodat de 

grondeigenaar geen rekening meer moet houden met de zakelijke rechten die opstalhouder aan 

derden toegestaan had. Gelet op het feit dat de natrekking uit kracht van de wet intreedt, is ze in 

beginsel niet onderworpen aan enige formaliteit en is de uitbreiding van het eigendomsrecht 

van de grondeigenaar aan derden te goeder trouw tegenwerpelijk zonder overschrijving op het 

hypotheekkantoor.1284 Hierbij moet evenwel een voorbehoud gemaakt worden voor het 

eigendomsvoorbehoud dat op grond van de nieuwe Pandwet (art. 71 Wet roerende zekerheden) 

de natrekking overleeft (zie supra, nr. 95). Ook het voorrecht van de niet betaalde verkoper kan 

blijven voortbestaan (art. 20, 5°, zesde lid Hyp. W.). 

Hierbij moet echter een voorbehoud gemaakt worden voor buitengewone beëindigingsgronden, 

dewelke slechts relatieve werking hebben. Buitengewone beëindigingsgronden die door een 

                                                           

1280  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 586, nr. 695; F. LAURENT, Principes de droit 
civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 514, nr. 432; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 664 
nr. 89; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1149, nr. 162. 

1281  P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et 
pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 25, nr. 24; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 
1152, nr. 186. 

1282  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 99; Th. BORMANS, 
Répertoire de doctrine, de jurisprudence et de législation concernant les constructions, les alignements, services et 
servitudes, les taxes et la police de la voirie, Brussel, Larcier, 1887, 365, nr. 2894; A. KLUYSKENS, Beginselen van 
Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 241, nr. 247; P. LEVIE, Traité théorique 
et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 
363, nr. 148; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, 
Kluwer, 2012, 569, nr. 694; M.E. STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak notarieel 
zaken- en contractenrecht, Gent, Storme, 2006, 29. 

1283  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 99; R. DEKKERS 
en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 289, 
nr. 731; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 589, nr. 696. 

1284  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 194, nr. 196; A. VAN MUYLDER en J. 
VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, 
T.Not. 1992, 301, nr. 35; J. VERSTAPPEN, “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en 
fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 2004, 52, nr. 89. 



 

271 

derde niet konden of moesten voorzien worden, zijn immers niet tegenstelbaar aan derden.1285 

Hieronder vallen de vermenging, minnelijke beëindiging, de afstand van recht door de 

opstalhouder en de ontbinding wegens wanprestatie. In deze gevallen is de beëindiging van het 

opstalrecht niet tegenwerpelijk aan derden, waardoor het opstalrecht in de verhouding tot deze 

derden blijft bestaan en bijgevolg geen afbreuk gedaan wordt aan rechten die aan derden 

toegestaan werden. De ontbindende voorwaarde en het gebruik van een opzegmogelijkheid 

maken gewone beëindigingsgronden uit en zijn als dusdanig tegenwerpelijk aan derden.1286 

Deze zijn immers inherent aan de eigendomstitel en zijn bijgevolg voorzienbaar voor de derde 

die een zakelijk recht op het opstalrecht verkrijgt. 

 VERMENGING – Het opstalrecht gaat eveneens teniet door vermenging, wanneer de grond 257.

en opstallen aan dezelfde eigenaar gaan toebehoren (art. 9, 1° Belgische Opstalwet).1287 Deze 

vermenging maakt een einde aan de horizontale eigendomssplitsing, waardoor het recht van de 

opstalhouder als een zelfstandig opstalrecht ophoudt te bestaan.1288  

Deze beëindigingwijze is relatief waardoor de rechten die aan derden toegekend werden, 

gerespecteerd moeten worden (zie supra, nr. 256).1289 

 TENIETGAAN VAN DE GROND – Hierboven bleek dat de grond (of andermans onroerend 258.

goed) het draagvlak uitmaakt van het opstalrecht (zie supra, nr. 188). Omdat het opstalrecht niet 

kan bestaan zonder de grond waarop de opstallen opgericht worden, eindigt het opstalrecht 

eveneens wanneer dit draagvlak van het opstalrecht tenietgaat.1290 Deze hypothese – waarin 

bijvoorbeeld een perceel wordt weggespoeld – zal zich echter niet snel voordoen. 

                                                           

1285  D. BRACKE, “Schoppenboer jagen in het recht van opstal… Over de vroegtijdige beëindiging van het recht van 
opstal en enkele valkuilen”, TBBR 2007, afl. 9, 551, nr. 10; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 592, nr. 629; V. SAGAERT en M. SOMERS, “Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe 
trilogie”, T.Not. 2008, afl. 2, 93, nr. 26, noot onder Cass. 30 maart 2006. 

1286  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 618, nr. 784. 
1287  P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et 

pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 29, nr. 30; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, 
“Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 
161, nr. 182; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 664 nr. 94; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van 
eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 193, nr. 195; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1150, 
nr. 1174. 

1288  A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 243, nr. 
249.  
Volgens DE PAGE dooft het opstalrecht enkel uit indien het onmogelijk is geworden het recht uit te oefenen. H. DE 

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 586, nr. 695. 
1289  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 93; S. SNAET en P. 

TRUYEN, “Art. 9 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 3; H. VANDENBERGHE en T. VIAENE, “Actuele 
ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal”, TBO 2006, 52, nr. 65; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, 
Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 28, nr. 43. 

1290  C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in 
Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 161, nr. 183. 
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Een ander deel van de rechtsleer verdedigt dat het opstalrecht eveneens uitdooft indien enkel de 

opstallen tenietgaan.1291 Enkel wanneer deze teloorgang te wijten is aan de grondeigenaar, zou 

de opstalhouder de mogelijkheid behouden deze terug op te richten.1292  

Zoals hierboven bleek (zie supra, nr. 192), beschikt de opstalhouder op grond van de 

dualistische visie met betrekking tot het opstalrecht reeds over een zakelijk recht van opstal 

vooraleer hij dit recht uitoefende door constructies op te richten. Het opstalrecht bestaat met 

andere woorden reeds vooraleer in het kader van dit recht constructies werden opgericht. 

Hieruit volgt dat ook de teloorgang van de opstallen gedurende het opstalrecht geen einde 

maakt aan het opstalrecht. De huidige rechtsleer interpreteert artikel 9, 2° van de Belgische 

Opstalwet terecht op restrictieve wijze, waardoor enkel het tenietgaan van de grond – als 

draagvlak van het recht – een einde maakt aan het opstalrecht.1293 Het opstalrecht verleent de 

opstalhouder niet enkel het recht te bouwen, maar ook opnieuw te bouwen op de grond van een 

ander. Het staat partijen echter vrij om hieromtrent een andersluidende regeling te treffen. 

Uit het feit dat de herziening van de Opstalwet expliciet aanvaardt dat ook een onlichamelijk 

goed het draagvalk van een opstalrecht kan uitmaken, volgt dat ook de teloorgang van dit recht – 

als draagvlak van het opstalrecht – leidt tot de beëindiging van het opstalrecht. Indien een 

opstalrecht gevestigd wordt op een beperkt zakelijk recht, gaat ook dit opstalrecht teniet 

wanneer het beperkt zakelijk recht teloorgaat (zie supra, nr. 223). 

 BEVRIJDENDE VERJARING. AFWIJKING GEMEEN EIGENDOMSRECHT – Ook de bevrijdende verjaring 259.

maakt naar Belgisch recht na dertig jaar een einde aan het recht van opstal (art. 9, 3° Belgische 

Opstalwet). Hiermee wordt de bevrijdende verjaring beoogd ten gevolge van het onbruik van het 

recht door de opstalhouder (art. 2262 BW).1294  

                                                           

1291  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 513, nr. 531; L. OOMS, “Van het recht van 
opstal”, Ann. Not. 1931-1932, 40. 
Indien het opstallen betrof die door de opstalhouder zelf werden opgericht, zou het opstalrecht herleven 
wanneer de opstallen opnieuw worden opgericht. 
Andere auteurs nemen in deze discussie een tussenpositie in. Volgens hen blijft het recht voortbestaan, tenzij het 
recht van de opstalhouder beperkt was tot de bestaande opstallen en hem het recht hem werd ontzegd nieuwe 
opstallen op te richten. Zie hiervoor G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 93; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, 
Standaard-Boekhandel, 1946, 244, nr. 249; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 664 nr. 92. 

1292  Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 664 nr. 963. 
Contra : H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 586, nr. 695. 

1293  L.-L. GUERIN, Droit Romain: du droit de superficie, Parijs, Rousseau, 1893, 69; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, 
Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1257, nr. 1256; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. 
VII/2, 1150, nr. 179; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 9 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 3; 
K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 
1986, 28, nr. 44. 
Naar Nederlands recht: W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands 
burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 516, nr. 677. 

1294  A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 244, nr. 
249; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité 
théorique et pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 30, nr. 32; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. 
GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 
2004, 162, nr. 184; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 665 nr. 101; RPDB “Superficie”, Brussel, 
Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1151, nr. 181. 
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Deze mogelijkheid maakt een afwijking uit van het principe dat het eigendomsrecht niet 

verloren kan gaan door onbruik, op grond van het feit dat de eigenaar vrij is zijn recht al dan niet 

te gebruiken (zie supra, nr. 201).1295 Het zou economisch schadelijk zijn indien de opstalhouder 

op blijvende wijze geen gebruik maakt van zijn opstalrecht, terwijl de waarde van de 

grondeigendom bezwaard wordt met het erop rustende opstalrecht. Indien de opstalhouder 

gedurende een periode van dertig jaar geen gebruik maakt van zijn recht, is het gerechtvaardigd 

dat de grondeigenaar weer vrij kan beschikken over zijn grond zonder dat hij hierbij nog langer 

rekening moet houden met het recht van de opstalhouder.1296  

Naar Frans recht maakt het droit de superficie geen voorwerp uit van een specifieke wettelijke 

bepaling. Hierdoor is het eigendomsrecht van de opstalhouder onderworpen aan het 

gemeenrechtelijke regime van eigendom en zal het dus niet uitdoven door bevrijdende verjaring 

(zie supra, nr. 187).1297 Bij gebreke aan specieke bepaling op grond waarvan de bevrijdende 

verjaring van toepassing zou zijn op het opstalrecht, geldt hetzelfde naar Nederlands recht. 

Desalniettemin gaan ook in de Franse rechtsleer stemmen op om de bevrijdende verjaring toe te 

passen op het eigendomsrecht van de opstalhouder.1298  

 GEMEENRECHTELIJKE BEËINDIGINGSWIJZEN – Naast de beëindigingsgronden waarin de 260.

Opstalwet voorziet, zijn de algemene wijzen van tenietgaan op het opstalrecht van 

toepassing.1299 Zo wordt het recht van de opstalhouder automatisch beëindigd wanneer het 

recht van de grondeigenaar teloorgaat krachtens het adagium resoluto jure dantis resolvitur jus 

accipientis.1300 Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de koop van de grondeigendom 

ontbonden wordt of wanneer de schenking van deze grond herroepen wordt. Aangezien ook een 

                                                           

1295  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 94; H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 67, nr. 75; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, 
Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1258, nr. 1256; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 9 Opstalwet”, in X. (ed), 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere 
benoemde overeenkomsten, 3; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale 
Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 28, nr. 45. 

1296  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 586, nr. 695. 
 Andere auteurs menen daarentegen dat het eigendomsrecht van de opstalhouder niet teniet kan gaan door 

onbruik en dat er in dit geval eerder sprake zal zijn van verkrijgende verjaring in hoofde van de grondeigenaar. 
Zie hiervoor F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 515, nr. 433. 

1297  Cass. fr. 27 april 1891, S. 1891, I, 369, noot LABBÉ, D.P. 1892, I, 219; Cass. fr. 5 november 1866, Req. 5 nov. 1866, 
D.P. 1867, I, 32, S. 1866, I, 441; C.A. Besançon 12 december 1864, D.P. 1865, II, 1; Ch. ATIAS, Droit civil, Les biens, 
Parijs, Litec, 2011, 68, nr. 81; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 
444, nr. 756; Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 284, nr. 904; G. MARTY en P. RAYNAUD, 
Droit civil, Les biens, Parijs, Sirey, 1980, 239, nr. 178-1; F.X. TESTU, “La autonomie de la volonté, source de droits 
réels principaux”, JCP. G. 2012, 2352-2356, noot onder Cass. fr. 31 oktober 2012; V. A., WEILL, F. TERRE en M. 
SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, Dalloz, 1985, 823, nr. 875. 

1298  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 300, nr. 
395; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, Dalloz, 1995, 240, nr. 178-1; P. WALET, “Superficie”, 
Rép. Civ. Dalloz, 2000, 1, 10, nr. 86. 

1299  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 289, nr. 730; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 588, nr. 695; RPDB 
“Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1149, nr. 167; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 9 Opstalwet”, in X. 
(ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. 
Andere benoemde overeenkomsten, 2; M.E. STORME, Erfpacht en opstalrecht: syllabus ten behoeven van het vak 
notarieel zaken- en contractenrecht, Gent, Storme, 2006, 29. 

1300  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 588, nr. 695; A. KLUYSKENS, Beginselen van 
Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 244, nr. 249. 
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beperkt zakelijk recht het draagvlak van een opstalrecht kan uitmaken (zie supra, nr. 189), geldt 

hetzelfde wanneer dit beperkt zakelijk recht teloorgaat. 

Ook de vernietiging of de ontbinding van de vestigingsakte1301, de verzaking aan het recht door 

de opstalhouder1302 of de (minnelijke of gedwongen) afkoop van zijn recht, maakt een einde aan 

het recht van opstal.1303 De opstalhouder kan eveneens onteigend worden in het algemeen 

belang (zie infra, nr. 347). De onteigening van de grond is gericht tegen de grondeigenaar, maar 

de titularis van het opstalrecht wordt in de onteigening betrokken.1304  

Partijen kunnen eveneens andere beëindigingsgronden overeenkomen, voor zover deze niet 

ingaan tegen de openbare orde of bepalingen van dwingend recht.1305  

Omtrent de vraag of de opstalhouder vervallen verklaard kan worden van zijn recht wanneer hij 

misbruik maakt van zijn gebruiks- en genotsrecht, bestaat discussie in de rechtsleer. In 

tegenstelling tot de Erfpachtwet (art. 15), voorziet de Opstalwet immers niet expliciet in deze 

mogelijkheid.  

Een deel van de rechtsleer verdedigt dat deze mogelijkheid bestaat indien de waarde van de 

grond ernstig in gedrang gebracht wordt door de nalatigheid van de opstalhouder.1306 

Andere auteurs menen dat de vervallenverklaring, die wettelijk is voorzien ten aanzien van de 

erfpachter en de vruchtgebruiker (art. 618 BW), niet naar analogie kan toegepast worden op de 

opstalhouder.1307 Uit het feit dat de wetgever deze sanctie niet expliciet in de Belgische 

Opstalwet opnam, kan a contrario afgeleid worden dat hij deze niet aan de opstalhouder heeft 

willen opleggen.1308 

                                                           

1301  P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et 
pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 32, nr. 37; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 
1150, nr. 167. 

1302  J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 1994-2000”, TPR 2001, 1087, nr. 
135; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité 
théorique et pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 31, nr. 35; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. 
GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 
2004, 162, nr. 186; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1150, nr. 175; A. VAN MUYLDER en J. 
VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, 
T.Not. 1992, 292, nr. 19; K. VERHEYDEN, “Voortijdige afstand van onroerende zakelijke rechten”, T.Not. 2003, 6, nr. 
8. 

1303  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 94; H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 588, nr. 695; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 
1882-1900, 664, nr. 95. 

1304  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 95; P. LECOCQ, 
“Superficie et emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 
2ième édition, Titre III, Livre 34, 33, nr. 38; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et 
superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 163, nr. 187; Pand. 
b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 665 nr. 102 e .v.. 

1305  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 96. 
1306  A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 241, nr. 

249; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 665, nr. 99; F. LAURENT, Principes de droit civil français, 
VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 513, nr. 432. 

1307  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 588, nr. 696. 
1308  C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in 

Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 164, nr. 191; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-
1967, t. VII/2, 1151, nr. 182. 
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Over het feit dat de opstalhouder de opstallen, die hij zelf oprichtte of overkocht, naar eigen 
goeddunken kan gebruiken en in waarde doen toenemen of afnemen, bestaat geen discussie. Van dit 
misbruik draagt de opstalhouder zelf de gevolgen aangezien de grondeigenaar enkel verplicht is de 
actuele waarde van de opstallen te vergoeden bij het beëindigen van het recht (art. 6 Belgische 
Opstalwet). 

Het moet ten slotte worden benadrukt dat bij het overlijden van de opstalhouder het opstalrecht 

niet wordt beëindigd, maar overgaat op de rechtsopvolgers van de opstalhouder.1309 

 VERGOEDINGSREGELING BIJ DE BEËINDIGING VAN HET OPSTALRECHT – Bij het einde van het 261.

opstalrecht, moet de grond door de opstalhouder in de oorspronkelijke staat hersteld worden 

(art. 5 Belgische Opstalwet).1310  

De grondeigenaar van zijn kant is naar Belgisch en Nederlands recht gehouden de actuele 

waarde1311 van de opstallen die het voorwerp uitmaakten van het opstalrecht (zie supra, nr. 205) 

te vergoeden (art. 6 Opstalwet1312; art. 5:105, lid 3 j° 5:99 NBW1313). De grondeigenaar kan niet 

verkiezen enkel de meerwaarde ten aanzien van de grond te vergoeden.1314 Deze actuele waarde 

heeft betrekking op de marktwaarde van de opstallen en niet de afbreekwaarde ervan.1315 De 

grondeigenaar is geen vergoeding verschuldigd voor de opstallen die reeds bestonden bij de 

aanvang van het opstalrecht en waarvan de waarde niet door de opstalhouder betaald werd (art. 

7 Belgische Opstalwet).1316 

Indien de opstalgever vóór de beëindiging van het opstalrecht zijn grond overgedragen heeft, is 

de nieuwe eigenaar de vergoeding verschuldigd. De vergoedingsplicht is immers een 

                                                           

1309  J. VERHOEYE, Erfrecht en recht van opstal, Diegem, Ced.Samsom, 1996, 14. 
1310  RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1147, nr. 151. 
1311  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 89 en 99; Th. 

BORMANS, Répertoire de doctrine, de jurisprudence et de législation concernant les constructions, les alignements, 
services et servitudes, les taxes et la police de la voirie, Brussel, Larcier, 1887, 365, nr. 2893; A. GALOPIN, Les biens, 
la propriété et les servitudes, Luik, 1943, 128, nr. 122; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, 
Bruylant, 1878, 506, nr. 422; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 659, nr. 50; A. VAN MUYLDER en J. 
VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, 
T.Not. 1992, 290 en 301, nr. 16 en 35. 

1312  Cass. 24 juni 1965, Pas. 1965, I, 1165; K. HOOFS, Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, 
Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2013, 110; C. MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et 
superficie: aspects civils et fiscaux”, in Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 155, nr. 164; 
W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 476, nr. 672; RPDB “Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 
1147, nr. 146. 
Gelet op het aanvullend karakter van deze bepaling, staat het partijen vrij een andersluidende regeling te treffen. 
Zie bv. Rb. Dendermonde 16 januari 2004, TBBR 2006, 234.  

1313  Er kan worden afgeweken van de vergoedinsgplicht, wanneer het opstalrecht niet bestemd was tot 
woningbouw, indien de opstalhouder de gebouwen, werken en beplantingen niet zelf heeft bekostigd, indien het 
opstalrecht beëindigd werd door de opstalhouder of indien de opstallen onverplicht waren aangebracht en de 
opstalhouder ze bij het einde van het opstalrecht mocht wegnemen. 

1314  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 589, nr. 696. 
1315  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 195, nr. 197. 
1316  G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 100; RPDB 

“Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1152, nr. 187; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose: aspects 
civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ième édition, Titre III, Livre 34, 26, 
nr. 24. 
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accessorium van de grondeigendom, waardoor deze als kwalitatieve verbintenis overgedragen 

wordt op de nieuwe grondeigenaar.1317 

De afwezigheid van een specifieke regeling omtrent het opstalrecht (zie supra, nr.  187) maakt 

dat partijen er naar Frans recht goed aan doen conventioneel een vergoedingsregeling te sluiten. 

Bij gebreke aan dergelijke regeling is artikel 555 C.c. (zie supra, nr. 125) op de constructies van 

toepassing.1318 Zoals hierboven bleek (zie supra, nr. 114) bestaat het risico dat de opstalhouder 

in een dergelijk geval als bouwer te kwader trouw gekwalificeerd wordt, zodat de grondeigenaar 

de afbraak van de constructies kan vorderen. 

Aangezien de opstalhouder, gedurende het opstalrecht, eigenaar is van het voorwerp van zijn 

recht (zie supra, nr. 200), beschikt de opstalhouder over de mogelijkheid de opstallen weg te 

nemen vooraleer het opstalrecht beëindigd wordt. Van zodra de verticale natrekking intreedt 

ten gunste van de grondeigenaar, verliest de opstalhouder onmiddellijk zijn eigendomsrecht en 

het wegneemrecht dat hieraan is verbonden. Naar Nederlands recht is de wetgever hieraan 

tegemoetgekomen door in lid 2 van artikel 5:101 NBW te bepalen dat opstalhouder zijn 

wegneemrecht behoudt bij het einde van zijn opstalrecht. Op grond van deze bepaling kan de 

opstalhouder ook na het intreden van de natrekking ten gunste van de grondeigenaar nog 

gedurende ‘een korte tijd’ de constructies die hij oprichtte, wegnemen.1319  

Zolang de grondeigenaar de actuele waarde van de opstallen niet betaald heeft, kan de 

opstalhouder overigens zijn een retentierecht uitoefenen.1320 Dit recht heeft enkel betrekking op 

de opstallen en strekt zich niet uit tot de grond, althans niet in de mate dat het noodzakelijk is 

met het oog op de uitoefening van zijn opstalrecht. Dit retentierecht belet niet dat vanuit 

zakenrechtelijk oogpunt de natrekking ten voordele van de grondeigenaar ingetreden is en 

tegenwerpelijk is aan derden.1321 

                                                           

1317  Zie voor een gelijkaardige overdracht van de vergoedingsplicht in het kader van artikel 555 BW, Cass. 3 februari 
2011, Pas. 2011, afl. 2, 398, concl. T. WERQUIN, JLMB 2011, afl. 24, 1144, RW 2013-14, afl. 13, 495, noot S. BOULY; S. 
BOULY, “De vermogensrechtelijke vergoedingsregels in het kader van onroerende natrekking”, RW 2013-14, afl. 
13, 496-500, noot onder Cass. 3 februari 2011. 

1318  Cass. fr. 17 december 2013, nr. 12-15.916; Cass. fr. 23 november 2010, nr. 09-68.758; Cass. fr. 7 januari 1982, nr. 
80-14.147; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, 
Strasbourg, 1976, 582 ; Ph. MALAURIE en L. AYNÈS, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 284, nr. 903. 

1319  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 8 Opstal, Artikel 105 Gevolg tenietgaan van 
opstal. Recht van wegneming. Vergoeding, C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 

1320  E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français: comprenant l’explication des lois qui ont modifié la législation civile 
France et en Belgique, Parijs, Durand, 1879-80, 552, nr. 951; Th. BORMANS, Répertoire de doctrine, de jurisprudence 
et de législation concernant les constructions, les alignements, services et servitudes, les taxes et la police de la 
voirie, Brussel, Larcier, 1887, 635, nr. 2893; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, Standaard, 1984, 922, nr. 1027; P. LECOCQ, “Superficie et 
emphytéose: aspects civils”, in X. (ed.), Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ième 
édition, Titre III, Livre 34, 24, nr. 21; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 662, nr. 73; RPDB 
“Superficie”, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1152, nr. 186; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 6 Opstalwet”, in X. 
(ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. 
Andere benoemde overeenkomsten, 1; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor 
Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 30, nr. 50. 

1321  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 22, nr. 21; K. 
VERHEYDEN, “Verlenging van onroerende zakelijke rechten”, NFM 2012, 7, 227, nr. 11. 
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AFDELING II. ACCESSOIRE OPSTALRECHTEN 

§1. Begrippenkader en vestigingswijze 

A. Zelfstandig versus accessoir opstalrecht 

 ZELFSTANDIG VERSUS ACCESSOIR OPSTALRECHT – Naast het zelfstandig opstalrecht (à titre 262.

principal) (zie supra, nr. 186), kan er eveneens sprake zijn van een accessoir of afhankelijk 

opstalrecht.1322 

Hiervan is sprake wanneer de horizontale eigendomssplitsing, impliciet of expliciet, het gevolg is 

van de wettelijke of conventionele bevoegdheid van een derde om constructies op andermans 

grond op te richten.1323 Wanneer een derde gebruik maakt van deze bevoegdheid om 

constructies op te richten, verkrijgt hij op grond van zijn accessoir opstalrecht automatisch een 

eigendomsrecht ten aanzien van deze constructies. De verzaking door de grondeigenaar aan het 

voordeel van de natrekking en de daaropvolgende horizontale eigendomssplitsing ligt hierdoor 

ingebed in een overeenkomst of wettelijke regeling die ingrijpt op de rechtsverhouding tussen 

de grondeigenaar en bouwer.1324 Dat een persoon beschikt over een gebruiks- of genotsrecht ten 

aanzien van de grond, op grond waarvan hij constructies mag oprichten, volstaat naar Belgisch 

en Frans recht derhalve om – behoudens andersluidend beding – de juridische eenheid tussen 

grond en opstallen te doorbreken. 

Dit accessoir opstalrecht kan een accessorium uitmaken van alle zakelijke (erfpacht, opstal, 

erfdienstbaarheid, vruchtgebruik) en persoonlijke (huur, concessie van het openbaar domein) 

gebruiks- en genotsrechten die tevens de bevoegdheden tot bouwen inhouden.1325  

De natrekking ten voordele van de grondeigenaar blijft buiten toepassing zolang de contractuele 

of wettelijke bevoegdheid van de derde bestaat om constructies op te richten op de grond van de 

                                                           

1322  J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 97, nr. 75. 
 Dat een opstalrecht wordt toegekend aan een persoon in zijn hoedanigheid van titularis van een recht dat de 

hoofdovereenkomst of een wettelijke regeling verleent, maakt dat soms gesproken wordt van een kwalitatief 
opstalrecht. Zie hiervoor R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, Standaard, 1984, 753, nr. 968. 

1323  D. DELI, “Erfpacht en opstal: burgerrechtelijke aspecten”, in D. MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 43, nr. 18; W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la 
revendication en valeur, thèse, Nancy, 2000, 127, nr. 127; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire 
notarial, Brussel, Larcier, 1994, 97 en 187; D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 218, nr. 10; C. 
MOSTIN, A. CULOT, H. VANGINTERDAEL en B. GOFFAUX, “Emphytéose et superficie: aspects civils et fiscaux”, in 
Répertoire notarial, Brussel, De Boeck et Larcier, 2004, 145, nr. 14; M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht, 
Goederen- en insolventierecht, Verkrijging en verlies van goederen, Gent, 2010, 496; N. VANDEBEEK, 
“Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Juridische en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het onroerend goed 
in de praktijk, 16. 

1324  T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 348, nr. 60. 

1325  F.L. ISTAS, “Réflexions sur le droit d’accession”, Rev. prat. not. b. 1967, 272; RPDB, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. 
VII/2, 1131, nr. 63bis; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 
327, nr. 462; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 595, nr. 
745; R. TIMMERMANS, Splitsing en ondersplitsing van groepen van gebouwen en bijzondere 
appartementencomplexen, Antwerpen, Kluwer, 2004, 112; F. WERDEFROY, “Bedenkingen bij oprichting van een 
gebouw door een blote eigenaar zonder instemming van de vruchtgebruiker”, T.Not. 1996, 108. 
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grondeigenaar.1326 Pas wanneer de derde niet langer over dit gebruiks- of genotsrecht beschikt, 

treedt de natrekking in ten voordele van het grondeigendomsrecht.1327   

 CONSTITUTIEVE VEREISTEN – Het is belangrijk te benadrukken dat het accessoir 263.

gebruiksrecht slechts bestaat voor zover de titularis van het gebruiks- en genotsrecht de 

constructies binnen de grenzen van zijn bevoegdheden heeft opgericht. In eerste instantie 

verkrijgt de titularis van een gebruiks- of genotsrecht op grond waarvan hij kan bouwen op 

andermans grond, slechts een eigendomsrecht ten aanzien van de constructies die hij zelf (laat) 

oprichten.  

Een vruchtgebruiker wordt bijvoorbeeld eigenaar van de constructies die hij – binnen de grenzen van  
zijn recht – opricht op de in vruchtgebruik gegeven grond, maar verkrijgt geen eigendomsrecht op de 
reeds bestaande constructies. 

In tweede instantie verkrijgt hij slechts een eigendomsrecht ten aanzien van de constructies die 

hij binnen de grenzen van zijn recht opricht. Wanneer de vruchtgebruiker daarentegen de 

grenzen van zijn recht overschrijdt bij het oprichten van constructies, verkrijgt hij geen 

accessoir opstalrecht ten aanzien van deze constructies, waardoor de natrekking onmiddellijk 

intreedt ten gunste van de grondeigenaar. 

Hieronder zal nog blijken dat een vruchtgebruiker kan bouwen wanneer hij hiermee handelt als een 
bonus pater familias en de bestemming van het in vruchtgebruik gegeven goed respecteert (zie infra, 
nr. 281). Het staat partijen uiteraard vrij contractueel bijkomende beperkingen op te leggen.  

 EIGENDOMSRECHT VLOEIT (POTENTIEEL) VOORT UIT EEN PERSOONLIJK RECHT – De toekenning 264.

van een eigendomsrecht aan de persoon die bevoegd een gebouw opricht op andermans grond 

doet de vraag rijzen naar de grondslag van dit eigendomsrecht. Dit is eens te meer het geval 

wanneer deze persoon zijn bevoegdheid om te bouwen – en bijgevolg ook het eigendomsrecht 

ten aanzien van het resultaat van de uitoefening van deze bevoegdheid – ontleent aan een 

persoonlijk recht.1328 Het is op het eerste gezicht paradoxaal dat een sterker (zakelijk) recht van 

rechtswege voortvloeit uit een zwakker (persoonlijk) recht. Dat een eigendomsrecht – het 

zakelijk recht bij uitstek – zijn oorsprong kan vinden in een persoonlijk recht, stelt de grens 

                                                           

1326  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 
civils et fiscaux”, RNB 2004, 606, nr. 31; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le 
terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 180, nr. 64; M. PLANIOL, G. RIPERT en M. 
PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 275, nr. 279; RPDB, Brussel, Bruylant, 
1929-1967, t. VII/2, 1140, nr. 103; V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de 
Plechtige Openingszitting van het 114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 16, nr. 
28; A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, 
en het recht van opstal”, T.Not. 1992, 283, nr. 6. 

1327  G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 303, nr. 220; P. LEVIE, Traité théorique et 
pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951,  
369, nr. 149; Pand. b., “Superficie”, Brussel, Larcier, 1882-1900, 670, nr. 15. 

1328  In tegenstelling tot België, Nederland, Frankrijk en de meeste andere Europese rechtsstelsels, wordt het Zuid-
Afrikaanse goederenrecht niet gekenmerkt door een numerus clausus-beginsel. F. DU BOIS, Wille’s principles of 
South African Law, 9 ed., Kaapstad, Juta, 2007, 434 e.v.; R. ZIMMERMAN, D. VISSER en K. REID, Mixed Legal systems in 
comparative perspective, Kaapstad, Juta, 2004, 655.  
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tussen zakelijke en persoonlijke rechten op de proef.1329 Deze ontwikkeling strookt met de 

toenemende afbrokkeling van het onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke rechten.1330 

In het verleden werd geoordeeld dat het recht dat een persoon kan laten gelden ten aanzien van 

een constructie niet van een andere aard kan zijn dan zijn recht ten aanzien van de grond. Heeft 

men een persoonlijk recht op de grond, dan zou men geen zakelijk recht op de constructie 

kunnen hebben. Binnen deze opvatting was het onmogelijk een zakelijk recht ten aanzien van 

een gebouw te ontlenen aan een persoonlijke recht ten aanzien van de grond.1331 

Desalniettemin wordt vandaag algemeen aanvaard dat persoonlijke rechten, zakenrechtelijke 

gevolgen kunnen hebben.1332 De scheiding tussen persoonlijke en zakelijke rechten, staat er met 

andere woorden niet aan in de weg dat de toekenning van een persoonlijk of zakelijk recht in 

bepaalde gevallen tot een gelijkaardig resultaat kan leiden, namelijk het verkrijgen van een 

eigendomsrecht op constructies die in het kader van dit recht opgericht worden. 

Voor deze opvatting kan eveneens steun gevonden worden in de nieuwe Nederlandse regeling 

met betrekking tot ondergrondse leidingnetwerken (art. 5:20, tweede lid NBW, zie infra, nr. 

332). De ‘bevoegde aanlegger’ van deze netwerken ontleent zijn bevoegdheid namelijk uit 

‘enigerlei juridische grondslag’, zonder dat deze grondslag aan bepaalde vereisten moet voldoen: 

“met het bevoegd aanleggen van een netwerk vindt een ‘knip’ plaats in de eigendom van de 

grond”.1333 Zowel een opstalrecht, gedoogplicht, vergunning als overeenkomst, kunnen als 

grondslag dienen voor een bevoegde aanleg van een netwerk. 

Ook naar Frans recht wordt algemeen aanvaard dat een derde een eigendomsrecht kan ontlenen 

aan een persoonlijk recht op grond waarvan hij mag bouwen op andermans grond. In de Franse 

rechtsleer spreekt men in dit geval van een “réalisation des droits personnels”.1334 Deze 

‘verzakeling’ van persoonlijke rechten is duidelijk waarneembaar in het kader van 

                                                           

1329  Th. LAMARCHE, “L'accession différée: une nouvelle approche des grandes classifications”, RTD Civ. 2006, nr. 3 en 
27. 

1330  E.B. RANK-BERENSCHOT, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 335; 
Th. LAMARCHE, “L'accession différée: une nouvelle approche des grandes classifications”, RTD Civ. 2006, 1; V. 
SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 
vermogensrechten”, TPR 2005, 983-1086. 

1331  F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans 
le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 164, 165 en 178 . 

1332  “Ce n’est pas parce que le preneur ne peut puiser de droit réel dans le contrat même que, par suite de circonstances 
ultérieures, un droit réel ne peut naître, droit qui ne se confond d’ailleurs nullement avec la chose louée, puisque son 
objet est différent.” H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, IV, 710, nr. 688; “Le 
bailleur, en donnant son autorisation, ou la loi, en permettant au preneur d’apporter aux lieux loués toutes les 
améliorations visant à leur meilleure utilisations économique et sociale, a entendu faire échec à l’exercice immédiat 
du droit d’accession” R. SAINT-HALARY, “Les constructions, plantations et ouvrages faits par le preneur à bail sur 
les lieux loués”, RTD civ. 1947, 278, nr. 24 ; “[…] le droit de propriété immobilière existait dans le chef du 
constructeur, quelle que soit la nature du titre en vertu duquel il a construit” P. VELDEKENS en P. DEMEUR, 
Copropriété et propriété divisée, Brussel, Larcier, 1935, 129, nr. 238. 

 Zie eveneens: V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe 
kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, 983-1086.  

1333  J.P. VAN LOON en H.D. PLOEGER, “Registratie van de eigendom van kabel- en leidingnetwerken”, in F.M.J. VERSTIJLEN, 
J.P. VAN LOON, H.D. PLOEGER en J.W. WITTER (eds.), Preadvies Nederlandse vereniging voor energierecht. Energie en 
eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2011, 59. 

1334  R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens”, in X. (ed.), Le bicentenaire du Code civil, Parijs, Dalloz, 2004, 
366, nr. 62. 
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huurovereenkomsten, op grond waarvan de huurder een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien 

van de constructies die hij opricht (zie infra, nr. 288). 

In een zaak waarin een uitbater van een skipiste een toelating verkreeg om op deze piste een lift te 
installeren, werd geoordeeld dat de uitbater geen zakelijk recht verkreeg ten aanzien van het perceel, 

maar dat hij niettemin eigenaar is van de door hem geïnstalleerde lift.1335   

De Franse Conseil d’État oordeelde in  gelijkaardige zin dat “Les droits de construire acquis auprès 
d'un aménageur confèrent à leur titulaire des droits réels immobiliers dont la valeur est pérenne et 

ne se déprécie pas”.1336 

 KWALIFICATIE ALS ACCESSOIR OPSTALRECHT. ACCESSOIR OPSTALRECHT IS AFHANKELIJK VAN HET 265.

RECHT WAAR HET ZIJN BESTAAN AAN ONTLEENT – Om uit te maken of een opstalrecht een accessoir of 

zelfstandig karakter heeft, is de mate van verbondenheid tussen het opstalrecht en het recht 

waaraan de bevoegdheid ontleend wordt om constructies op te richten, doorslaggevend. Deze 

verbondenheid is afhankelijk van de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen en wordt uit 

de omstandigheden van het geval afgeleid. Met name in die gevallen waarin partijen een 

opstalrecht ‘bevestigd’ hebben binnen het kader van een ruimere overeenkomst, kan discussie 

ontstaan over de vraag of het opstalrecht accessoir of zelfstandig is. 

Essentieel in deze beoordeling is de vraag of het opstalrecht al dan niet afzonderlijk kan bestaan 

(zie infra, nr. 272), de duurtijd ervan afhankelijk gemaakt wordt van de duurtijd van het 

hoofdrecht en voor zelfstandige vervreemding of bezwaring vatbaar is (zie infra, nr. 275).1337 Dit 

moet mede uit de intrinsieke, en in ondergeschikte orde, extrinsieke omstandigheden van de 

overeenkomst afgeleid worden.  

Wanneer partijen bijvoorbeeld overeenkomen dat de opstalhouder slechts kan beschikken over de 
opstallen voor de duurtijd van het hoofdrecht, kan dit erop wijzen dat partijen geen zelfstandig, maar 
een accessoir opstalrecht hebben beoogd. Wanneer een overeenkomst daarentegen in hoofdorde het 
recht verleent gebouwen, werken of constructies op andermans grond te hebben, is er eerder sprake 

van een zelfstandig opstalrecht.1338 

 AANVULLEND KARAKTER VAN HET ACCESSOIR OPSTALRECHT – Net als de onroerende 266.

natrekkingsregels, op grond waarvan de natrekking volgens de traditionele zienswijze intreedt 

ten gunste van de grondeigenaar (zie supra, nr. 31), is ook het accessoir opstalrecht op grond 

waarvan de natrekking intreedt ten gunste van de gerechtigde exploitant, van aanvullende 

aard.1339 Partijen kunnen bijgevolg overeenkomen dat de toestemming om te bouwen op 

andermans grond, niet gepaard gaat met de toekenning van een eigendomsrecht ten aanzien van 

deze constructies. Het eigendomsrecht van de grondeigenaar – die aan een derde de 

toestemming verleent om te bouwen op zijn grond – strekt zich in dit geval onmiddellijk uit tot 

                                                           

1335  C.A. Chambéry 20 november 2007, nr. 06/01030. 
1336  C.E. 23 december 2010, nr. 308206. 
1337  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 250. 
1338  Hof Leeuwarden 25 oktober 2011, NJF 2012, 28; C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, 
Deventer, Kluwer, 2008, nr. 250; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements 
immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2006, 211, nr. 57. 

1339  Bergen 16 maart 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 16, 566, FJF 2013, afl. 6, 603; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 599, nr. 749. 
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de constructies die op zijn grond opgericht worden. Men valt in dit geval terug op de algemene 

natrekkingsregels zoals ze hierboven omschreven werden (zie supra, nr. 56). 

 TEGENSTELBAARHEID VAN HET EIGENDOMSRECHT GEBASEERD OP EEN ACCESSOIR OPSTALRECHT – De 267.

overeenkomst waarin de grondeigenaar aan een derde de bevoegdheid verleent om te bouwen 

op zijn grond, bewijst dat de grondeigenaar verzaakte aan de natrekking. Deze akte maakt met 

andere woorden een titel uit op grond waarvan het eigendomsvermoeden waarin artikel 553 

BW voorziet weerlegd wordt.  

Op zichzelf is een accessoir opstalrecht niet aan publiciteit onderworpen. Het vloeit immers van 

rechtswege voort uit de hoofdovereenkomst. Wanneer deze akte overgeschreven wordt, is 

bijgevolg niet enkel het hoofdrecht, maar ook het accessoir opstalrecht dat hieruit voortvloeit 

tegenstelbaar aan derden.  

De tegenstelbaarheid van het accessoir opstalrecht is met andere woorden onderworpen aan de 

publiciteitsregels waaraan het hoofdrecht – waar het accessoir opstalrecht uit voortvloeit – is 

onderworpen.1340  

In het kader van een huurovereenkomst, is het accessoir opstalrecht bijvoorbeeld tegenstelbaar 

overeenkomstig de regels van de huur.1341 In tegenstelling tot een zelfstandig opstalrecht, moet een 
opstalrecht, dat accessoir is aan een huurovereenkomst, voor een periode korter dan negen jaar 
bijgevolg niet overgeschreven worden in het hypotheekkantoor opdat het tegenstelbaar zou zijn aan 

derden.1342  

Indien het accessoir opstalrecht gebaseerd is op een persoonlijk recht, kan het accessoir 

opstalrecht bijgevolg tegenstelbaar zijn aan derden, zelfs indien deze te goeder trouw zijn, 

zonder dat het persoonlijk recht of het accessoir opstalrecht overgeschreven werd.1343 

B. Vestiging van het accessoir opstalrecht: van rechtswege of bij overeenkomst? 

 AUTOMATISCHE VESTIGING VAN ACCESSOIRE OPSTALRECHTEN – Naar Belgisch recht verkrijgt 268.

iedereen die beschikt over een wettelijk of conventioneel gebruiks- of genotsrecht waaraan de 

bevoegdheid om te bouwen is gekoppeld, gedurende de geldigheidsduur van dit gebruiks- of 

genotsrecht automatisch een accessoir opstalrecht op de opstallen, die hij in het kader van dit 

recht opricht.1344 De toekenning van het recht om constructies op te richten op andermans 

                                                           

1340  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 
civils et fiscaux”, RNB 2006, 223, nr. 65; A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK, Traité formulaire de la pratique notariale, t. 
II, Brussel, Revue Pratique du Notoriat Belge, 1925, 463, nr. 128. 

1341  J. VERSTAPPEN, Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, 2004, 16, nr. 29. 
1342  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 

civils et fiscaux”, RNB 2006, 223, nr. 65; D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 222, nr. 13.1; S. 
SNAET en P. TRUYEN, “Art. 1 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 3; A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, 
“Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van opstal”, T.Not. 1992, 
283, nr. 6; G. VAN WALLE en H. ELIAERTS, “De verkoop van de ondergrond en andere wijzen van tegeldemaking”, 
TVV 2011, afl. 1, 38, nr. 21. 

1343  F.L. ISTAS, “Réflexions sur le droit d’accession”, Rev. prat. not. b. 1967, 273; K. VERHEYDEN, De rechten van erfpacht 
en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1986, 12, nr. 20. 

1344  D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 218, nr. 10; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 595, nr. 745. 
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grond, verleent met andere woorden automatisch een eigendomsrecht ten aanzien van deze 

constructies. Indien het gebruiks- of genotsrecht aan een derde overgedragen wordt, wordt ook 

het accessoir opstalrecht van rechtswege mee overgedragen (zie infra, nr. 275). 

Naar Frans recht worden accessoire opstalrechten eveneens algemeen erkend. Men spreekt van 

een superficie-conséquence.1345 De rechtsverhoudingen waar een superficie-conséquence uit 

voortvloeit, worden beschouwd als ‘des sources modernes du droit de superficie’.1346 Een dergelijk 

recht kan onder andere voortvloeien uit een bail classique of bail ordinaire, bail à construction 

(art. L251-1 e.v. Code de la construction et de l'habitation), bail emphytéotique (art. 451-1 e.v. 

Code rural), bail à réhabilitation (art. L252-1 e.v. CCH) of een concession immobilière (Loi 

d’orientation foncière1347). Meer in het algemeen vloeit ook naar Frans recht een eigendomsrecht 

voort uit ieder (persoonlijk of zakelijk) gebruiks- en genotsrecht waaraan het recht om te 

bouwen op andermans grond is gekoppeld.1348  

In het Avant projet de réforme du Code civil wordt deze erkenning wettelijk verankerd.  

Artikel 565 van het Ontwerp bepaalt immers dat “le sort des constructions et plantations faites par 
un détenteur est réglé par le titre mettant le terrain à sa disposition. A défaut de convention 
contraire, les constructions et plantations faites au vu et sans opposition du propriétaire ne 
deviennent la propriété de ce dernier qu’à la fin du contrat ou de ses éventuels renouvellements ou 
prorogations. L’indemnité due au détenteur par le propriétaire est alors déterminée conformément 
aux dispositions de l’article 564 alinéa 1er.”.  

De natrekking treedt hierdoor automatisch in ten voordele van de bevoegde bouwer, waardoor 

deze voor de duurtijd van zijn recht een eigendomsrecht kan laten gelden ten aanzien van de 

constructies.1349 

 FACULTATIEVE VESTIGING VAN AFHANKELIJKE OPSTALRECHTEN – Naar Nederlands recht 269.

onderscheidt men eveneens een zelfstandig van een afhankelijk opstalrecht (art. 5:101, lid 2 

NBW).1350 In tegenstelling tot het Belgische en Franse recht, vloeit dit afhankelijk opstalrecht 

                                                           

1345  “le seul consentement au bail d'un droit de jouissance au preneur suffirait à induire une renonciation à la propriété 
des bâtiments qui sont construits par le locataire durant la période contractuelle” D. GABORIEAU, “Le droit de 
superficie”, Jcl. Constr.–Urb. cote 05, 2002, fasc. 251-30, nr. 23. 

1346  P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, Dalloz, 1995, 236, nr. 176-2. 
1347  Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, J.O. 3 januari 1968, 3. 
1348  Ch. ATIAS, Droit civil, Les biens, Parijs, Litec, 2011, 221, nr. 282; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de 

droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2010, 333, nr. 289; J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre 
constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 211; M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 161, nr. 
137; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, Dalloz, 1995, 185, nr. 135-1; C. LARROUMET, Droit Civil, 
Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 448, nr. 760; A. LEPAGE, “Propriété. – Droit d'accession 
sur ce qui s'unit ou s'incorpore aux choses immobilières. – Constructions, plantations et ouvrages”, Jcl. Not. 08, 
2004, Fasc. 95, nr. 38; Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 282, nr. 903; Ph. MALINVAUD 

(ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, 109, nr. 120.210; J.P. MARTY, La dissociation juridique de 
l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 255, nr. 251; Th. REVET, “Jusqu'à la 
cessation de l'usufruit, l'usufruitier est propriétaire des constructions qu'il édifie”, RTC civ. 2012, 751-753, noot 
onder Cass. fr. 19 september 2012; J.-M. ROUX, “Les droits de superficie – Principes et évolutions”, Informations 
Rapides de la COpropiété n° 559, juni 2010, 10 ; P. WALET, “Superficie”, Rép. Civ. Dalloz, 2000, 1, 6, nr. 49; F. 
ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 232, nr. 148. 

1349  W. DROSS en B. MALLET-BRICOUT, “L'avant-projet de réforme du droit des biens”, D. 2009, 514. 
1350  E.B. BERENSCHOT, J.M. HOEKSTRA, en J.B. VEGTER, Eigendom en beperkte rechten naar BW en NBW, Deventer, Kluwer, 

1986, 122; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 470. 
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echter niet van rechtswege voort uit een gebruiks- of genotsrecht, waaraan de bevoegdheid om 

constructies op te richten is gekoppeld, maar moet dit overeengekomen worden.1351  

Een derde die op grond van een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht constructies opricht op 

andermans grond, is hiervan bijgevolg niet automatisch eigenaar. Het gebruiks- en genotsrecht 

van deze derde verhindert enkel dat de grondeigenaar de afbraak van deze constructies kan 

vorderen, al is hij hiervan eigenaar door het intreden van de verticale natrekking.1352 

Het Nederlandse recht heeft op dit punt een ontwikkeling ondergaan. Aanvankelijk vloeide naar 

Nederlands recht, zoals naar Belgisch en Frans recht, een accessoir opstalrecht wel automatisch 

voort uit het recht om gebouwen op andermans grond op te richten. 

Zo kende de Hoge Raad in een arrest van 1 februari 1901 een eigendomsrecht toe aan de huurder ten 

aanzien van de constructies die hij oprichtte in het kader van de huurovereenkomst.1353  

De verticale natrekking ten voordele van de grondeigenaar werd uitgeschakeld aangezien er volgens 
de Hoge Raad “geen sprake kan zijn van de toepassing van den regel van art. 626 BW, vermits de 
gedaagde zijn land heeft verhuurd en dus zijn recht als eigenaar van den grond moet wijken voor het 
door hem aan den huurder gegeven speciaal recht […] Overwegende dat zelfs uit verschillende 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek mag worden afgeleid, dat de wet den huurder en niet den 
verhuurder, eigenaar van den grond, als eigenaar der vruchten aanmerkt.”  

In zijn argumentatie verwees de Hoge Raad overigens naar het feit dat de wet de verhuurder een 
voorrecht toekent op de vruchten die zich op en in de bodem van het gehuurde perceel bevinden. 
Wanneer de verhuurder eigenaar zou zijn van deze vruchten, zou een dergelijk voorrecht geen nut 
hebben. De Raad benadrukt eveneens dat de huur van land “grootendeels strekt, om aan den huurder, 
die krachtens art. 1586 BW de grond onder zich heeft, de vruchten toe te kennen”.  

In latere rechtspraak verlaat de Hoge Raad deze ‘stichtingsleer’ (zie hiervoor eveneens supra, nr. 

33), waardoor er van een automatisch vestiging van een accessoir opstalrecht geen sprake is. Op 

grond van deze rechtspraak moet een zelfstandig opstalrecht gevestigd worden om de verticale 

natrekking door de grond te doorbreken.1354 

Bij de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek werd vastgehouden aan deze opvatting. 

Indien een persoon bevoegd constructies opricht op andermans grond, houdt hij deze 

constructies niet voor zichzelf maar voor de grondeigenaar, die ten gevolge van de natrekking 

onmiddellijk eigenaar wordt van deze gebouwen.1355 

Naar huidig Nederlands recht wordt het superficies solo cedit-beginsel dan ook strikt toegepast 

in situaties waarin een derde constructies opricht op andermans grond in het kader van een 

                                                           

1351  H.D. PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte 
rechten, Deventer, Kluwer, 2005, 50; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, 
Kluwer, 2009, 504. 

1352  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 3 Eigendom van onroerende zaken, 3. 
Bevoegdheid tot gebruik van anderen dan de grondeigenaar, 3.1. Algemeen, C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, 
Kluwer. 

1353  HR 1 februari 1901, W. 7559. 
1354  HR 22 december 1911, W. 9290; HR 4 december 1903, W. 8004; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van 

eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 165, nr. 169. 
1355  K. F. M. BERGER, Burenrecht, mandeligheid en erfdienstbaarheden, Deventer, Kluwer, 2001, 134, nr. 32; C.J. VAN 

ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: 
Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 17. 
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persoonlijk of zakelijk gebruiks- of genotsrecht, met uitzondering van een zelfstandig 

opstalrecht (zie supra, nr. 186).1356 

Bepaalde auteurs oordelen echter dat het recht van de huurder om de door hem opgerichte 

constructies af te breken, naar huidig recht in belangrijke mate afbreuk doet aan de 

natrekkingsregels,1357 of dat er minstens een spanningsveld bestaan tussen dit recht en de 

natrekkingsregels.1358 Dat het wegneemrecht aan derden tegenstelbaar is, versterkt deze 

opvatting. Zo oordeelde de Hoge Raad dat het ius tollendi van de huurder eveneens 

tegenwerpelijk is aan een hypothecaire schuldeiser van de grondeigenaar.1359  

De meerderheid van de Nederlandse rechtsleer oordeelt desalniettemin dat een gebruiks- of 

genotsrecht waaraan een ius tollendi gekoppeld wordt, de natrekking niet doorknipt.1360  

Het ius tollendi verleent de rechthebbende immers enkel een verbintenisrechtelijke aanspraak. 

De expliciete wettelijke erkenning van het ius tollendi toont daarenboven aan dat er van een 

eigendomsrecht in hoofde van de rechthebbende geen sprake kan zijn (zie voor een erfpachter 

bijvoorbeeld art. 5:89, lid 3 NBW). Net omwille van het feit dat beperkt zakelijk gerechtigden 

geen eigendomsrecht kunnen laten gelden ten aanzien van de constructies, is een wettelijke 

erkenning van het ius tollendi noodzakelijk. 

Dat het opstalrecht naar huidig Nederlands recht niet automatisch voortvloeit uit een wettelijk of 

conventioneel gebruiks- of genotsrecht om te bouwen op andermans grond, neemt niet weg dat 

een opstalrecht naar Nederlands recht conventioneel aan een dergelijk recht gekoppeld kan 

worden.1361 Lid 2 van artikel 5:101 NBW bepaalt immers dat “het recht van opstal zelfstandig dan 

                                                           

1356  Deze vaststelling blijft in de Nederlandse rechtsleer niet vrij van kritiek. Zie hiervoor bijvoorbeeld H.D. PLOEGER, 
“De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte rechten, Deventer, 
Kluwer, 2005, 50 “Waarom wordt bijvoorbeeld wel strikt de hand gehouden aan de superficies regel bij 
bouwwerken aangebracht door de erfpachter en de gerechtigde tot een erfdienstbaarheid? De keuze doet 
willekeurig aan”. 

1357  S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, materials and text on property law, Oxford, Hart, 2012, 660. 
 “men zou haast geneigd zijn aan te nemen dat op basis van het voorgaande ook de andere beperkt gerechtigden en 

zelfs huurders en pachters een recht hebben dat de natrekking doorbreekt. Immers ook zij hebben, als niet anders is 
overeengekomen, de bevoegdheid weg te nemen wat door hen zelf of een rechtsvoorganger onverplicht is 
aangebracht of zelfs van de eigenaar tegen vergoeding van de waarde is overgenomen” B.C. MOUTHAAN, “Waarde 
van de eigendom van een opstalhouder bij een eerder gevestigd hypotheekrecht op dezelfde onroerende zaak”, 
WPNR 2008, 6774, 858. 

1358  K. HOOFS, Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2013, 
4.  

1359  “Weliswaar is juist dat de eigenaar aan de koper het bezit moet verschaffen van het goed in de staat waarin dit zich 
ten tijde van de veiling bevond, maar indien het goed was verhuurd, is die 'staat' de verhuurde staat met inbegrip 
van het wegnemingsrecht, tot het uitoefenen waarvan de huurder in beginsel, behoudens nu niet ter zake doende 
uitzonderingen, ook tegenover de hypotheekhouder en diens koper bevoegd is” HR 2 juni 1989, NJ 1990, 253. 

1360  Hof ’s-Hertogenbosch 16 april 1997, NJ 1998, 57; H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming, 
Nijmegen, Ars aequi libri, 1994, 27, nr. 6; B.C. MOUTHAAN, “Waarde van de eigendom van een opstalhouder bij een 
eerder gevestigd hypotheekrecht op dezelfde onroerende zaak”, WPNR 2008, 6774, 858; M.M. ROGGENKAMP, “De 
juridische status van energienetten: van hoe het was en hoe het (wellicht) wordt”, Onderneming en Financiering 
2004, 62, 41. 

1361  T.H.M. SMALBRAAK, “De erfdienstbaarheden in het gewijzigd ontwerp boek 5 NBW”, WPNR 1975, 5320, 712, nr. 8; 
C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: 
Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 268; A. C. WIBBENS-DE JONG, Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 
Monografieën nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2006, 37, nr.21. 
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wel afhankelijk van een ander zakelijk recht of van een recht van huur of pacht op de onroerende 

zaak kan worden verleend”.  

In tegenstelling tot het Belgische en het Franse recht, kan een afhankelijk opstalrecht naar 

Nederlands recht niet aan ieder gebruiks- of genotsrecht gekoppeld worden. Uit artikel 5:101, 

lid 2 NBW volgt immers dat enkel een goederenrechtelijk gebruiksrecht, of een persoonlijk 

gebruiksrecht in het kader van een huur- of pachtovereenkomst hiervoor in aanmerking komen. 

Een afhankelijk opstalrecht koppelen aan een ander gebruiksrecht, is bijgevolg niet mogelijk.1362 

 GEEN AFWIJKING VAN HET SUPERFICIES SOLO CEDIT-BEGINSEL AAN DE HAND VAN EEN ACCESSOIR 270.

OPSTALRECHT – Gelet op het absolute karakter van het superficies solo cedit-beginsel, is naar Zuid-

Afrikaans recht geen plaats voor de erkenning van accessoire opstalrechten. Dit is echter niet 

steeds zo geweest. Aanvankelijk werd in de rechtspraak immers geoordeeld dat de huurder 

tijdens de huurovereenkomst een eigendomsrecht kan laten gelden ten aanzien van de 

constructies die hij in het kader van dit recht opricht.  

Zo oordeelde de Supreme Court van de Kaapprovincie dat een huurder van een terrein eigenaar bleef 
van de constructies die hij oprichtte. In casu sloten partijen een overeenkomst dat deze gebouwen, 
indien geen huurgelden verschuldigd bleven, door de huurder gedurende de overeenkomst konden 
weggenomen worden. Indien de huurder echter geen gebruik maakte van deze mogelijkheid, 
kwamen de gebouwen bij het einde van de huurovereenkomst toe aan de verhuurder, zonder dat 
deze hiervoor een vergoeding verschuldigd was. Op grond van deze clausule besliste het Hof dat de 
huurder gerechtigd was de constructies gedurende de huurovereenkomst te verwijderen. Het Hof 
benadrukt overigens dat deze uitkomst gelijkaardig zou zijn op grond van het gemeen recht. Volgens 
het Hof moet een onderscheid gemaakt worden tussen een bouwer te goeder en te kwader trouw. 
Het Hof erkent expliciet dat “A bona fide possessor retains his ownership in materials affixed by him to 
the land until he has parted with the possession”. Hij kan daarenboven een retentie- en 
vergoedingsrecht laten gelden. Een bouwer te kwader trouw beschikt niet over een dergelijk 
retentie- of vergoedingsrecht, maar beschikt eveneens over de mogelijkheid om de door hem 
opgerichte constructies ter verwijderen alvorens de huurovereenkomst een einde neemt. Het 
eigendomsrecht van de huurder vloeit voort uit het feit dat hij vermoed wordt de constructies slechts 
tijdelijk met de grond te verbinden: “At the expiration of the lease, however, the owner of the land 
becomes the owner of all materials then remaining annexed, and even of materials which, having been 
annexed without his consent, have been disannexed but not removed by the lessee. In the absence of 
special agreement a lessee annexing materials, not being growing trees, to the soil is presumed to do so 
for the sake of temporary and not perpetual use, and, as between himself and the owner of the land does 

not, during his tenancy, lose his ownership in the materials”.1363 

Deze erkenning van het accessoir opstalrecht van de huurder hield in de Zuid-Afrikaanse 

rechtspraak echter geen stand. 

In een zaak waarin de huurder van enkele percelen hier constructies oprichtte, maar hierna failliet 
ging, werd geoordeeld dat deze constructies geen deel uitmaakten van de failliete boedel, maar 
onmiddellijk eigendom waren geworden van de grondeigenaar door incorporatie. In casu beslecht 
het Hof het geschil op grond van de Placaeten uit 1685 (zie supra, nr. 118) en oordeelt het dat deze 
regels het recht toekennen aan de huurder om de constructies gedurende de huurovereenkomst te 
verwijderen, maar dat deze weliswaar geen afbreuk doen aan het superficies solo cedit-beginsel: “The 

                                                           

1362  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 8 Opstal, 2.1. ‘Zelfstandig dan wel afhankelijk’, 
C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 

1363  De Beers Consolidated Mines v. Londen and South African Exploration Co, 1893, 10, SC, 359. 
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structure built into the soil by a lessee becomes part of the soil and as soon as it is fixed to the soil, the 

dominium in it by the common law lies in the owner and not in the lessee”.1364  

In deze rechtspraak wordt expliciet geoordeeld dat de huurder geen accessoir opstalrecht 

verkrijgt, maar wordt geen antwoord gegeven op de vraag naar de draagwijdte van het ius 

tollendi dat hem toekomt. Bepaalde auteurs blijven dan ook het standpunt verdedigen dat de 

huurder een eigendomsrecht kan laten gelden ten aanzien van de door hem opgerichte 

constructies.1365 

Zoals hierboven reeds bleek (zie supra, nr. 185), wordt het Zuid-Afrikaanse recht echter 

gekenmerkt door een absoluut superficies solo cedit-beginsel. Deze absolute invulling van het 

beginsel dat de opstallen nagetrokken worden tot de grond, belet dat een opstalhouder naar 

Zuid-Afrikaans recht een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van de opstallen. Opdat een 

horizontale eigendomssplitsing gecreëerd kan worden is immers vereist dat partijen beroep 

doen op de Sectional Titles Act (zie infra, nr. 296).1366 

§2. Het eigendomsrecht van de accessoire opstalhouder geanalyseerd 

 PLAN VAN BEHANDELING – Nu vaststaat dat naar Belgisch, Frans en Nederlands recht een 271.

opstalrecht kan ontstaan dat accessoir is aan een ander recht, rijst de vraag naar het regime 

waaraan dit accessoir opstalrecht onderworpen is. In geen van de onderzochte rechtsstelsels 

bestaat immers een specifieke wettelijke regeling omtrent deze opstalrechten. In wat volgt zal 

blijken dat het accessoir opstalrecht voor zijn bestaan afhankelijk is van het recht waarvan het 

een accessorium uitmaakt (zie infra, nr. 272). Deze accessoriteit heeft een weerslag op de 

rechten van de accessoire opstalhouder ten aanzien van het accessoir opstalrecht (zie infra, nr. 

275) en het voorwerp van dit recht (zie infra, nr. 276). 

A. Afhankelijk eigendomsrecht 

 DUURTIJD VAN HET ACCESSOIR OPSTALRECHT – Aangezien het opstalrecht een accessorium 272.

uitmaakt van de bevoegdheid om te bouwen op andermans grond, is de duurtijd van het 

opstalrecht beperkt tot de periode waarin deze bevoegdheid uitgeoefend kan worden.1367   

Aangezien enkel zelfstandige opstalrechten onder het toepassingsgebied van de Belgische Opstalwet 

vallen, is deze wet niet van toepassing op accessoire opstalrechten. 1368  

                                                           

1364  Van Wezel v. Van Wezel’s Trustee, 1924, AD, 409, 417. 
1365  F. DU BOIS, Wille’s principles of South African Law, 9 ed., Kaapstad, Juta, 2007, 493 en 504; A. POPE, “Encroachment 

or accession? The importance of the extent of encroachment in light of South African constitutional principles?”, 
SALJ 2007, 124, 545.  

1366  J.C. SONNEKUS, “Herklassifikasie van die aard van die huurder se reg?”, TSAR 1987, 233. 
1367  Cass. 9 februari 1956, Arr. Cass. 1956, 470, Pas. 1956, I, 599, Rec. gén. enr. not. 960, nr. 20203, 115, RW 1956-57, 

916; Vred. Binche 25 november 2004, JLMB 2006, afl. 9, 386; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, “Overzicht 
van rechtspraak. Zakenrecht 1994-2000”, TPR 2001, 1085, nr. 133; M. LA HAYE, “L’accession et le bail à loyer”, JT 
1950, 117, nr. 4; RPDB, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1140, nr. 103 en 104; V. SAGAERT, “Volume-
eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 57, nr. 
41; S. SNAET en P. TRUYEN, “Art. 4 Opstalwet”, in X. (ed), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, 2. 

1368  Rb. Brussel 14 mei 2004, T.F.R. 2005, 289, noot H. VAN OUTYVE, noot S. HUYSMAN; D. DELI, “Erfpacht en opstal: 
burgerrechtelijke aspecten”, in D. MEULEMANS (ed.), Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Antwerpen, Maklu, 1998, 
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Horizontale eigendomssplitsingen kunnen bijgevolg aan de hand van een accessoir opstalrecht 

langer dan vijftig jaar standhouden.1369 Een opstalrecht gekoppeld aan een recht van erfpacht 

heeft bijvoorbeeld overeenkomstig artikel 2 van de Belgische Erfpachtwet een maximumduur 

van 99 jaar (zie infra, nr. 279).1370 Een opstalrecht gekoppeld aan een erfdienstbaarheid – het 

enige potentieel eeuwigdurende beperkt zakelijk recht naar Belgisch recht – kan zelfs 

eeuwigdurend zijn (zie infra, nr. 283).1371 

Ook naar Frans recht is de duur van het accessoir opstalrecht afhankelijk van de duur van het 

hoofdrecht.1372 Dat is ook naar Nederlands recht het geval, al kan de vestigingsakte van een 

afhankelijk opstalrecht een kortere duurtijd voorschrijven.1373 

 DE TIJDELIJKE EIGENDOMSSPLITSING VERSUS HET EEUWIGDUREND KARAKTER VAN EIGENDOM – De 273.

vraag rijst hoe het afhankelijke – en hierdoor (in beginsel) tijdelijke – karakter van een accessoir 

opstalrecht zich verhoudt tot het principieel eeuwigdurend karakter van eigendom.1374 Zoals 

gezegd (zie supra, nr. 245) is het eigendomsrecht van een zelfstandige opstalhouder naar 

Belgisch recht essentieel een tijdelijk recht. De vraag naar de verzoenbaarheid van dit tijdelijke 

eigendomsrecht met het principieel eeuwigdurend karakter van het eigendomsrecht, stelt zich 

bijgevolg zowel ten aanzien van zelfstandige, als accessoire opstalrechten. 

                                                                                                                                                                                     

37, nr. 18; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, 
Antwerpen, Standaard, 1984, 907, nr. 1021; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de 
droit, 1996, 437, nr. 517; J. HANSENNE en L. ROUSSEAU, “L’accession”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1994, 
97, nr. 75; D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 219, nr. 10; V. SAGAERT, “Ondergrondse 
constructies in het Belgische goederenrecht”, in C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT (eds.), Ondergrondse constructies in 
het Belgische en Nederlandse recht, 15, nr. 27; H. VANDENBERGHE en T. VIAENE, “Actuele ontwikkelingen inzake 
erfpacht en opstal”, TBO 2006, 46, nr. 40; J. VAN DE VORST, “Servitude – maison aliénée avec réserve du sol et du 
sous-sol d’un proche – étages supérieurs – exhaussement”, Rev. prat. not. b. 1921, 622 en 625; A. VAN MUYLDER en 
J. VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van 
opstal”, T.Not. 1992, 284, nr. 6. 
Contra: A. GITS en B. DEVOS, “Verzaking aan het recht van natrekking getoetst aan de Landpachtwet: begrippen en 
misvattingen.”, T.Not. 2007, 210. Volgens deze auteurs leidt de monistische visie van het Belgische Hof van 
Cassatie ertoe dat de verzaking aan de natrekking in het kader van een zakelijk of persoonlijk gebruiks- of 
genotsrecht eveneens onderworpen is aan de Belgische Opstalwet. 

1369  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VI, 580, nr. 685; A. KLUYSKENS, Beginselen van 
Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 241, nr. 247; P. LEVIE, Traité théorique 
et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, Publications universitaires de Louvain, 1951, 
187, nr. 65; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van 
onroerende eigendom”, TPR 2009, 57, nr. 41; R. TIMMERMANS, “Enkele bedenkingen over horizontale splitsing van 
eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid en het verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 
1-2, 46. 

1370  Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, B.S. 10 januari 1824. 
1371  Brussel 18 mei 1921, Rev. prat. not. b. 1921, 621, noot; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, 

Bruylant, VI, 580, nr. 685; J. VAN DE VORST, “Servitude – maison aliénée avec réserve du sol et du sous-sol d’un 
proche – étages supérieurs – exhaussement”, Rev. prat. not., 1921, 622. 

1372  H. DU FAUX, “La renonciation à accession – Analyse et implications”, RNB 1980, 7, nr. 1; M.-C. FAYARD, Les impenses, 
Parijs, LGDJ, 1969, 184, nr. 161; C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 
2004, 450, nr. 762; R. SAVATIER, Cours de droit civil, Parijs, Pichon, 1942, 351, nr. 661. 

1373  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 256. 

1374  Cass. 4 oktober 2012, concl. T. WERQUIN, J.T. 2013, afl. 6531, 565, JLMB 2013, afl. 25, 1298, noot J. VAN 
DROOGENBROECK, RW 2013-14, afl. 1, 25, noot M. MUYLLE; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke 
rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 97, nr. 130. 
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In de discussie omtrent het tijdelijk karakter van het eigendomsrecht van de (accessoire) 

opstalhouder is het belangrijk twee aspecten van het eeuwigdurend eigendomsbegrip te 

onderscheiden: enerzijds is er het uitgangspunt dat eigendom niet tenietgaat door het feit dat 

men er geen gebruik van maakt, anderzijds de gedachte dat eigendom niet aan een 

tijdsbeperking onderworpen kan worden. 

Een belangrijk voorbeeld van een tijdelijk eigendomsrecht, is precies het eigendomsrecht dat 

voortvloeit uit een tijdelijk gebruiks- of genotsrecht. 

“men heeft in dit soort gevallen te doen met een ‘superficie temporaire’, die – noodzakelijkerwijze – 
leidt tot de erkenning van tijdgebonden eigendom van de opstallen: gedurende de termijn van de 
huur of erfpacht zijn die eigendom van de huurder of erfpachter, ná afloop ervan vallen zij van 

rechtswege toe aan de eigenaar van de grond”.1375  

Net omwille van de erkenning van tijdelijke eigendomsrechten ten gevolge van een horizontale 

eigendomssplitsing, werd het eeuwigdurend karakter van het eigendomsrecht niet langer 

opgenomen in de omschrijving van het eigendomsrecht in het Franse Avant projet du réforme du 

Code civil. Dit vermeende eeuwigdurende karakter “contredit la possibilité d'une dissociation de 

la propriété du sol et de la propriété des constructions qu'admet ailleurs la proposition, 

dissociation qui a toujours un caractère temporaire dans les baux superficiaires et a pour effet de 

conférer à la propriété des constructions elle-même un tel caractère”.1376 Dit spoort met de 

gedachte dat ook op andere vlakken het eeuwigdurende karakter van het eigendomsrecht onder 

drukt komt te staan.1377 

Dat het eigendomsrecht in het kader van horizontale eigendomssplitsingen een tijdelijk karakter 

kan hebben, doet bijgevolg geen afbreuk aan de kwalificatie van dit recht als een 

eigendomsrecht.1378 Het opstalrecht doet een daadwerkelijk, zij het tijdelijk, eigendomsrecht op 

de opstallen ontstaan (zie supra, nr. 198). 

B. (Beschikkings)bevoegdheid van de accessoire opstalhouder 

 PLAN VAN BEHANDELING – In de bespreking van de bevoegdheden van de accessoire 274.

opstalhouder is het belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de rechten die de 

opstalhouder kan laten gelden ten aanzien van zijn accessoir opstalrecht enerzijds (zie infra, nr. 

275) en ten aanzien van de opstallen zelf anderzijds (zie infra, nr. 276). Aangezien het recht te 

onderscheiden is van het voorwerp ervan, heeft een daad van beschikking ten aanzien van de 

opstallen die het voorwerp uitmaken van zijn accessoir opstalrecht, immers niet automatisch 

betrekking op dit accessoir opstalrecht zelf. 

                                                           

1375  W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum: beschouwingen over eigendom en tijd, Boom, Boom juridische uitgevers, 2006, 
225. 

1376  F. ZENATI-CASTAING, “La proposition de refonte du livre II du code civil. Etude critique. ”, RTD Civ. 2009, 224. 
1377  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 166, nr. 191; V. 

SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere 
overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 47, nr. 88. 

1378  G. CHAUVEAU, De la superficie en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie des écoles, 1886, 158, nr. 83; 
D. GABORIEAU, “Le droit de superficie”, Jcl. Constr.–Urb. cote 05, 2002, fasc. 251-30, nr. 57. 
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 RECHTEN VAN DE ACCESSOIRE OPSTALHOUDER TEN AANZIEN VAN ZIJN ACCESSOIR OPSTALRECHT – 275.

Een eerste vraag is of de accessoire opstalhouder bevoegd is om daden van beschikking te 

stellen ten aanzien van zijn recht. In tegenstelling tot een zelfstandig opstalrecht, belet het 

accessoire karakter van een accessoir opstalrecht volgens de meerderheid van de rechtsleer dat 

dit recht – los van het recht waarvan het een accessorium uitmaakt – het voorwerp kan uitmaken 

van een daad van beschikking.1379 

Deze zienswijze wordt eveneens verdedigd naar Nederlands recht. Een afhankelijk opstalrecht 

maakt een afhankelijk recht uit in de zin van artikel 3:5 NBW, aangezien het niet los van het 

hoofdrecht kan bestaan. Een afhankelijk recht volgt op grond van artikel 3:82 NBW het bestaan 

van het hoofdrecht, waardoor het niet voor zelfstandige vervreemding vatbaar is.1380 Aangezien 

de vestiging van een pand of hypotheek enkel mogelijk is op goederen die voor overdracht 

vatbaar zijn (art. 3:228 NBW), is ook een pandrecht of hypotheek op een dergelijk recht 

uitgesloten.1381  

Een minderheidsopvatting oordeelt daarentegen dat eveneens beschikkingsdaden gesteld 

kunnen worden ten aanzien van een accessoir opstalrecht.1382 De betrokkenheid van het 

opstalrecht ten aanzien van het recht waar het zijn bestaan aan ontleent, maakt dat de 

accessoire opstalhouder slechts eigenaar is (1) in de uitoefening van en (2) voor de duur van dit 

recht. Beide vereisten zouden ongewijzigd blijven nadat het accessoir opstalrecht overgedragen 

werd. De uitoefening van dit recht – namelijk ‘het eigenaar zijn van de opstallen’ – wordt volgens 

deze opvatting niet belemmerd nadat het accessoir opstalrecht overgedragen werd.1383 

Deze minderheidsopvatting lijkt voorbij te gaan aan het onderscheid tussen het accessoir 

opstalrecht enerzijds en het eigendomsrecht ten aanzien van de opstallen anderzijds en kan 

bijgevolg niet bijgetreden worden. In tegenstelling tot het eigendomsrecht ten aanzien van de 

opstallen, is het accessoir opstalrecht onlosmakelijk verbonden met de bevoegdheid om te 

bouwen op andermans grond. Het accessoir opstalrecht is met andere woorden de 

noodzakelijke tussenschakel tussen de bevoegdheid om gebouwen op te richten en het 

eigendomsrecht ten aanzien van de constructies die opgericht worden in de uitoefening van 

deze bevoegdheid.1384 Deze koppeling maakt dat dit accessoir opstalrecht niet afzonderlijk het 

                                                           

1379  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, 
Standaard, 1984, 920, nr. 1027; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 327, nr. 463; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het 
Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 474, nr. 669; K. VANHOVE en F. 
BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en 
erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 144, nr. 28; V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2014, 597, nr. 747. 

1380  J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER en W.L. VALK (eds.), Burgerlijk wetboek: tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 
2007, 2192. 

1381  A.A. VAN VELTEN, “Kan een afhankelijk opstalrecht hypothecair worden bezwaard?”, WPNR 1993, 6086, 232. 
1382  L. ROZES, “L’appropriation locative”, in D. TOMASIN, (ed.), Qu’en est-il de la propriété ? L’appropriation en débat, 

Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2005, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse, 
2006, 207; K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 357, nr. 351. 

1383  K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 357, nr. 351. 
1384  In een recent proefschrift erkent SWINNEN dat het accessoir opstalrecht wordt gekenmerkt door een 

betrokkenheid op een ander recht en dat deze betrokkenheid hier zelfs het wezenskenmerk van uitmaakt. Uit de 
aard van het accessoir opstalrecht zelf is het recht met andere woorden betrokken op het recht waaraan de 
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voorwerp van een beschikkingshandeling kan uitmaken.1385 Beschikkingshandelingen met 

betrekking tot het recht waar het accessoir opstalrecht zijn bestaan aan ontleent, strekken zich 

overigens automatisch uit tot het accessoir opstalrecht.1386 

Concluderend kunnen we stellen dat het accessoir opstalrecht inherent is aan het hoofdrecht 

waar het zijn bestaan aan ontleent. In plaats van een accessorium te zijn van dit hoofdrecht, 

maakt het opstalrecht met andere woorden eerder een bestanddeel ervan uit (zie voor het 

terminologisch onderscheid supra, nr. 16). 

 RECHTEN VAN DE ACCESSOIRE OPSTALHOUDER TEN AANZIEN VAN DE OPSTALLEN – Deze situatie is 276.

anders met betrekking tot de opstallen die het voorwerp uitmaken van het accessoir opstalrecht. 

Het accessoir karakter van het accessoir opstalrecht doet immers geen afbreuk aan het feit dat 

dit accessoir opstalrecht een eigendomsrecht verleent ten aanzien van de opstallen. Dit 

eigendomsrecht verleent de accessoire opstalhouder het recht om over deze opstallen te 

beschikken.1387 Dat het accessoir opstalrecht eventueel voortvloeit uit een persoonlijk recht, 

zoals een huurovereenkomst, doet hieraan geen afbreuk.1388  

Omtrent de vraag of het voorwerp van het accessoir opstalrecht afzonderlijk het voorwerp van 

een beschikkingshandeling kan uitmaken, bestaat dan ook minder discussie.  

Het eigendomsrecht van de accessoire opstalhouder verleent hem de bevoegdheid de 

constructies die hij opricht in de uitoefening van zijn recht te vervreemden of te bezwaren met 

een beperkt zakelijk (zekerheids)recht (zie hiervoor supra, nr. 222).1389 Deze bevoegdheid om 

daden van beschikking te stellen wordt in de rechtsleer soms beperkt tot het vestigen van 

beperkt zakelijke rechten, waardoor de overdracht van het eigendomsrecht ten aanzien van de 

                                                                                                                                                                                     

toelating wordt ontleend om te bouwen op andermans grond. Zie hiervoor K. SWINNEN, Accessoriteit in het 
vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 489, nr. 472. Het valt dan ook niet in te zien hoe dit accessoir 
opstalrecht kan worden losgekoppeld van het recht waarvan het een accessorium uitmaakt. 

1385  K. VANHOVE en F. BAUDONCQ, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de grenzen van vruchtgebruik, 
erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, NFM 2004, 144, nr. 28; V. SAGAERT, “Het zakenrechtelijk statuut van 
nutsleidingen in het Belgische recht”, TPR 2004, 1373, nr. 23; V. SAGAERT, “Oude zakenrechtelijke figuren met nut 
voor een moderne familiale vermogensplanning”, in X. (ed.), Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 
2004, 230, nr. 45. 

1386  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, 
Standaard, 1984, 920, nr. 1027 

1387  Cass. fr. 12 maart 1970, D. 1970, 562; Rb. Gent 15 mei 1935, Pas. 1936, III, 63; Vred. Binche 25 november 2004, 
JLMB 2006, afl. 9, 386; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, IV, 708, nr. 687; M.-C. 
FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 177, nr. 156; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et 
aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2004, 222, nr. 64; F. ZENATI-
CASTAING en F. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 232, nr. 148.  

1388  Gent 29 mei 1895, Pas. 1895, II, 414, Rec.gén.enr.not. 1895, nr. 12573, B.J. 1895, 689; H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VII, 393, nr. 469; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des 
constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 2004, 572, nr. 
13; D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 222, nr. 13.3; V. SAGAERT, “Art. 45, 2° eerste lid Hyp. W.”, 
in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
III, C. 5. 
Contra: M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 330, nr. 466. 

1389  P. WALET, “Superficie”, Rép. Civ. Dalloz, 2000, 1, 6, nr. 50. 
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opstallen door een accessoire opstalhouder is uitgesloten.1390 De constructies kunnen eveneens 

het voorwerp uitmaken van een onroerend beslag.1391  

Een erfpachter kan bijvoorbeeld de constructies die hij opricht in het kader van zijn erfpachtrecht 
onderwerpen aan een vruchtgebruik. Net zoals een zelfstandige opstalhouder – die een (zakelijk) 
recht toekent op zijn opstallen – is ook de accessoire opstalhouder hierbij aan beperkingen 
onderworpen. Op grond van het nemo plus iuris-beginsel kunnen de gebruiksrechten de duur dan het 
accessoir opstalrecht niet overschrijden en mag de accessoire opstalhouder inhoudelijk zijn 
bevoegdheden niet overschrijden (zie voor een gelijkaardige beperking met betrekking tot 
beschikkingsdaden in het kader van een zelfstandig opstalrecht supra, nr. 225). 

Op grond van de bevoegdheid van de accessoire opstalhouder om beschikkingshandelingen te 

stellen, kan hij – in tegenstelling tot het Nederlandse recht – een hypotheek vestigen ten aanzien 

van de door hem opgerichte opstallen.1392 Naar Frans recht wordt de mogelijkheid om een 

hypotheek te vestigen op constructies die worden opgericht in het kader van een bail à 

construction overigens wettelijk erkend (art. 251-3 al. 3 CCH).1393 Wanneer het hoofdrecht 

beëindigd wordt, gaat het hypotheekrecht samen met het accessoir opstalrecht teniet. Indien ten 

gevolge van het intreden van de natrekking ten voordele van de grondeigenaar, deze laatste een 

vergoeding verschuldigd is, kan de hypotheek op grond van zakelijke subrogatie blijven 

voortbestaan op deze vergoeding. De mogelijkheid van zakelijke subrogatie geldt niet enkel 

indien het accessoir opstalrecht verbonden is aan een beperkt zakelijk recht, maar kan 

bijvoorbeeld eveneens intreden ten aanzien van de vergoeding die de verhuurder verschuldigd 

is bij het einde van de huurovereenkomst voor de constructies die de huurder oprichtte (zie 

infra, nr. 290).1394 

§3. Concretiseringen van het accessoir opstalrecht  

 PLAN VAN BEHANDELING – In wat volgt wordt het accessoir opstalrecht geconcretiseerd aan 277.

de hand van het hoofdrecht waar het opstalrecht een accessorium van uitmaakt.  

De toekenning van een accessoir opstalrecht blijft echter niet beperkt tot de hieronder 

besproken voorbeelden. Een accessoir opstalrecht kan immers voortvloeien uit iedere wettelijke 

of contractuele bevoegdheid om te bouwen op andermans grond.1395  

                                                           

1390  V. SAGAERT, “Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht”, TPR 2004, 1373, nr. 22. In dat 
geval zou de eigendom van de opstallen verenigd blijven met de hoedanigheid van gebruiker van de grond en 
zouden enkel een aantal van de bevoegdheden er tijdelijk van worden afgesplitst. V. SAGAERT, Goederenrecht, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 597, nr. 747. Dat de accessoire opstalhouder ook 
een opstalrecht kan vestigen ten aanzien van de opstal, lijkt in deze opvatting echter contradictorisch. Van zodra 
de accessoire opstalhouder een (zelfstandig) opstalrecht verleent, verleent hij immers een eigendomsrecht ten 
aanzien van de constructie. Waardoor het eigendomsrecht ten aanzien van de opstal en het gebruiksrecht ten 
aanzien van de grond alsnog worden gescheiden. 

1391  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, IV, 708, nr. 687.  
1392  Contra: V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 597, nr. 747. 
1393  Art. L251-3 Code de la construction et d’habitation luidt: “Le bail à construction confère au preneur un droit réel 

immobilier. Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être 
saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. ” 

1394  V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 591, nr. 357. 
1395  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 

civils et fiscaux (2ème partie)”, RNB 2006, 222, nr. 64; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de 
verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 57, nr. 41; P. VITS, “Zakelijke 
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Een voorbeeld hiervan is de toelating tot bouwen die door een grondeigenaar aan haar/zijn partner 

verleend wordt in het kader van een huwelijks- of samenlevingsovereenkomst.1396  

 VERGOEDINGSREGELING. ALGEMEEN – In hetgeen volgt bespreken we eveneens de 278.

vergoedingsregels bij de beëindiging van het accessoir opstalrecht.  

Bij het bepalen van de toepasselijke vergoedingsregels, wordt naar gemeen recht – onder 

voorbehoud van de talrijke bijzondere wettelijke bepalingen – een onderscheid gemaakt tussen 

wegneembare werken en niet wegneembare aanpassingen.1397 Ten aanzien van wegneembare 

werken kan in beginsel de afbraak worden gevorderd bij de beëindiging van het hoofdrecht. 

Wanneer de werken echter behouden blijven, is hiervoor een vergoeding verschuldigd op grond 

van het algemeen rechtsbeginsel dat niemand zich ten koste van een ander mag verrijken.1398 

Niet wegneembare werken worden daarentegen vergoed op grond van de kostenleer (zie supra, 

nr. 111). 

Indien beroep gedaan wordt op de leer van de verrijking zonder oorzaak, dient (1) een verrijking of 
vermogensaanwas voorhanden te zijn, met een (2) een verarming en (3) een correlatie tussen deze 
verrijking en verarming. Daarnaast mag er (4) geen geldige oorzaak bestaan voor beiden. Het 
aanvullend karakter van deze rechtsfiguur maakt tenslotte dat er (5) geen andere mogelijkheid voor 
de verarmde mag zijn om zich op een andere rechtsvordering te beroepen.1399 

Bij de beëindiging van een accessoir opstalrecht, wordt soms beroep gedaan op de 

vergoedingsregels met betrekking tot de onroerende natrekking (artt. 554 en 555 BW, zie supra, 

nr. 108) om de vergoeding te begroten. Bepaalde auteurs pleiten er immers voor om aan deze 

vergoedingsregels een meer algemene draagwijdte te geven, die toepassing vinden op elke 

situatie waarin een persoon met eigen materiaal bouwt op andermans grond (zie supra, nr. 

114).1400 In de rechtspraak is een gelijkaardige tendens waar te nemen. Artikel 555 BW wordt 

hierdoor toegepast op de situatie waarin een derde met eigen materiaal op andermans grond 

bouwt en waarbij de (eventuele) overeenkomst tussen de grondeigenaar en de bouwer geen 

(volledige) vergoedingsregeling voorschrijft.1401 Hierboven wezen we op de gevolgen van deze 

                                                                                                                                                                                     

genotsrechten als alternatief voor huur en pacht”, in D. MEULEMANS (ed.), Een onroerend goed huren en verhuren, 
Leuven, Acco, 1996, 49, nr. 142. 

1396  J. FONTEYN, “La renonciation à accession au sein du couple. Une question de temps”, RNB 2013, afl. 3071, 92; D. 
MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 225, nr. 14.2 ; T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 367, nr. 97. 
Voor een bespreking van de problematiek van het bouwen op grond van een partner, zie S. BOULY, 
“Zakenrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten van bouwen op de grond van een partner”, TBBR 2011, afl. 
1, 44-52, noot onder Gent 28 november 2008. 

1397  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 
civils et fiscaux”, RNB 2004, 570, nr. 12; LOUVEAUX, B., Le droit du bail commercial, Brussel, Larcier, 2011, 423, 
465; K. VANHOVE, Handelshuur: rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 485, nr. 368. 

1398  Cass. 23 december 1943, Pas. 1944, I, 123; Gent 23 maart 1999, TBBR 2000 (verkort), 311; V. SAGAERT, “Wat als 
het vermogen gaat schuiven? Casuïstiek rond zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en 
ongerechtvaardigde verrijking”, in X. (ed.), Verbintenissenrecht, 88, nr. 25. 

1399  Cass. 25 maart 1994, Arr.Cass. 1994, 307, Bull. 1994, 305, Pas. 1994, I, 305, RW 1996-97, 45, noot A. VAN OEVELEN. 
1400  N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Juridische en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het 

onroerend goed in de praktijk, 124. 
1401  Cass. 10 oktober 2013, AR C.12.0582.N; Cass. 31 mei 2012, JLMB 2014, 26, 1220; Cass. 18 april 1991, Arr. Cass. 

1990-91, 839, RW 1993-94, 1065, noot en T.Not. 1992, 427; Cass. 23 april 1965, RCJB 1966, 76, noot R. KRUITHOF; 
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algemene toepassing van de vergoedingsregels (zie supra, nr. 114): aangezien de derde in het 

merendeel van de gevallen op de hoogte is van de eigendomssituatie van de grond, kan deze als 

een bouwer te kwader trouw worden verplicht de constructies af te breken. 

A. Accessoir opstalrecht gekoppeld aan een erfpachtrecht 

 HET RECHT VAN DE ERFPACHTER OM TE BOUWEN – Het recht van erfpacht is een zakelijk recht 279.

om het volle genot te hebben van andermans onroerend goed, onder de verplichting een 

periodieke canon te betalen, hetzij in geld, hetzij in natura (art. 1 Erfpachtwet). Het 

erfpachtrecht verleent de houder ervan het meest uitgebreide gebruiks- en genotsrecht dat men 

ten aanzien van andermans goed kan hebben.1402 De erfpachter oefent alle bevoegdheden van de 

grondeigenaar uit, zonder dat hij hierbij de waarde van de grond mag verminderen. In 

tegenstelling tot andere beperkt zakelijk gerechtigden, is de erfpachter gerechtigd de 

bestemming van de zaak te wijzigen. Artikel 5 van de erfpachtwet verleent de erfpachthouder 

overigens expliciet de bevoegdheid om gebouwen op te richten. De erfpachter geniet 

daarenboven van de natrekking tijdens de duur van zijn recht (hierop gaan we hieronder 

uitgebreid in, zie infra, nr. 356).1403 

Indien de erfpachter gebruik maakt van zijn recht om gebouwen op te richten op de in erfpacht 

gegeven grond, wordt hij volgens de traditionele zienswijze op grond van een accessoir 

opstalrecht eigenaar van deze constructies.1404 Hij mag er bijgevolg vrij over beschikken. Dat de 

duur van dit accessoir opstalrecht onderworpen is aan de duur van het hoofdrecht waar het een 

accessorium van uitmaakt, maakt dat het eigendomsrecht van de erfpachter gedurende de 

resterende duurtijd van het erfpachtrecht – maximaal dus 99 jaar – kan standhouden. 

Indien bijvoorbeeld vennoten een erfpachtrecht toekenden aan hun vennootschap, blijft deze 
vennootschap gedurende de duur van zijn erfpachtrecht eigenaar van de villa die door de 

vennootschap-erfpachter opgericht werd.1405 

Ook de Université catholique de Louvain-La-Neuve verleende als grondeigenaar een erfpachtrecht 
aan de gemeente Louvain-La-Neuve. Als erfpachter blijft de gemeente gedurende 99 jaar eigenaar 
van de door haar opgerichte constructies. Wanneer dit erfpachtrecht in 2073 beëindigd wordt, 

                                                                                                                                                                                     

Bergen 23 november 1993, JLMB 1994, 767; Brussel 3 december 1901, Pas. 1902, II, 188; Rb. Leuven 23 maart 
1988, Pas. 1988, III, 85, RW 1989-90, 824 en Rec. gén. enr. not. 1989, 371; Rb. Gent 15 mei 1935, Pas. 1936, III, 
63. 

1402  V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere 
overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 365, nr. 970. 

1403  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, 
Standaard, 1984, 865 nr. 1004. 

1404  Beroepscommissie voor oorlogsschade Brabant 28 april 1965, RNB 1965, 414; H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1961-1975, V, 597, nr. 703; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, Standaard, 1984, 866, nr. 1004; I. DE 

STEFANI, “Quelques notions civiles relatives au droit d’emphytéose”, in Ph. DE PAGE en A. CULOT (eds.), Les droits de 
jouissance. Aspects civils et fiscaux, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 97; A. GALOPIN, Les biens, la propriété et les 
servitudes, Luik, 1943, 187, nr. 232; K. VERHEYDEN, “Erfpachtcontracten binnen het onderwijs”, TORB 2004-05, afl. 
4, 318, nr. 23. 

1405  “le bâtiment (la partie dont question ci-dessus) en cause appartient bien à la requérante en vertu de la convention 
d'emphytéose passée avec ses associés – cela n'est pas contesté – et il restera – cela n'est pas contesté non plus – la 
propriété de la requérante jusqu'à l'expiration de la convention” Rb. Luik 20 september 2004, FJF 2006, afl. 1, 54, 
TFR 2005, afl. 285, 673. 
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komen de gebouwen die door de gemeente in het kader van dit recht opgericht worden in beginsel, 

behoudens vernieuwing, kosteloos toe aan de universiteit.1406  

Gedurende de erfpachtovereenkomst is de erfpachter op grond van zijn (tijdelijk) 

eigendomsrecht gerechtigd de werken waartoe hij niet verplicht was, weg te nemen.1407 De 

eventuele schade die hij hierdoor veroorzaakt aan de grond dient hij te vergoeden (art. 7 

Erfpachtwet). Indien de erfpachter niet zelf de opgerichte gebouwen verwijderde, heeft de 

grondeigenaar het recht deze afbraak te vorderen.1408 

Naar Frans recht erkent de wetgever expliciet dat de natrekking gedurende de 

erfpachtovereenkomst intreedt ten voordele van de erfpachter: “L'emphytéote profite du droit 

d'accession pendant la durée de l'emphytéose” (art. 451-10 Code rural).  

De toekenning van een erfpachtrecht leidt hierdoor automatisch tot een droit de superficie 

conséquence.1409 De formulering van de Franse wetgever is op het eerste gezicht verrassend: de 

natrekking treedt, in de klassieke opvatting, steeds in ten voordele van de grondeigenaar (zie 

supra, nr. 57). Hier wordt echter gewag gemaakt van natrekking ten voordele van de erfpachter. 

Zoals later zal blijken (zie infra, nr. 359), spoort deze Franse formulering met de hierna 

verdedigde opvatting over natrekking: natrekking treedt niet noodzakelijk in ten voordele van 

de grondeigenaar, maar wel ten voordele van de grondexploitant. 

Dit eigendomsrecht wordt eveneens gesteund op een accessoir opstalrecht: “un bail emphytéotique 
confère, pour la durée de l'emphytéose, au preneur un droit de superficie temporaire, c'est-à-dire un 

droit de propriété sur tout ce qui s'élève au-dessus du sol”.1410  

Naar Nederlands recht wordt, zoals gezegd, de verticale natrekking van de door de erfpachter 

opgerichte constructies niet automatisch doorbroken (zie supra, nr. 269), waardoor de 

erfpachter niet automatisch een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van de constructies die hij 

in de uitoefening van zijn recht opricht.1411 Dit belet echter niet dat partijen een afhankelijk 

opstalrecht aan het erfpachtrecht kunnen koppelen.1412 

                                                           

1406  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 58, nr. 42; N. VERHEYDEN-JEANMART en P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques 
du troisième millénaire. La propriété des volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit 
privé européen, Brussel, Bruylant, 2005, 355. 

1407  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, 
Standaard, 1984, 910, nr. 1022; F. LENS en L. WYNANT, “Erfpacht”, in X. (ed.), Onroerend goed in de praktijk, I.L.6-7; 
N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Juridische en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het 
onroerend goed in de praktijk, 80. 

1408  Cass. 22 juni 1893, Pas. 1893, I, 268, Rec. Gén. Enr. Not. 1893, 12098, Rev. prat. not. b. 1893, 403. 
1409  M.-L. MATHIEU, Droit civil: les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 254, nr. 677 en 680.  
1410  Cass. fr. 30 maart 2000, nr. 98-17.642. 
1411  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 243; A.A. VAN VELTEN, 
Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 504; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. 
OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: Zakelijke rechten, Deventer, 
Kluwer, 1981, 293. 

1412  Een praktijkgeval is een multifunctioneel complex aan de Amsterdamse Zuid-as, waar de funderingen van een 
overbouw en de realisatie van ondergrondse parkings juridisch vorm werd gegeven aan de hand van een 
erfpachtrecht (art. 5:785 NBW). Zie hiervoor A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, 
Deventer, Kluwer, 2009, 66 en 467. 
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 VERGOEDINGSREGELING BIJ DE BEËINDIGING VAN HET ACCESSOIR OPSTALRECHT – De 280.

vergoedingsregeling van een opstalrecht dat accessoir is aan een erfpachtrecht wijkt af van het 

gemeenrechtelijke verbod op ongerechtvaardigde verrijking. De grondeigenaar is in beginsel 

geen vergoeding verschuldigd bij de beëindiging van het erfpachtrecht (art. 8 Erfpachtwet). Deze 

bepaling is van aanvullende aard, waardoor partijen hiervan contractueel kunnen afwijken.1413 

Partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen om de boekhoudkundige waarde van het gebouw 

te betalen of naar analogie met de regeling inzake het opstalrecht (art. 6 Opstalwet, zie supra, nr. 

261) een vergoeding ten belope van de actuele waarde van de gebouwen toe te kennen.  

Dat de erfpachter niet vergoed wordt voor de door hem gerealiseerde werken vloeit voort uit de 

veronderstelling dat hij omwille van de lange duurtijd van zijn gebruiks- en genotsrecht 

voldoende voordeel heeft gehaald uit de door hem gedragen kosten.1414  

In tegenstelling tot het Belgische recht, verleent het Nederlandse recht bij de beëindiging van het 

erfpachtrecht wel een vergoeding ten belope de waarde van de nog aanwezige werken die door 

de erfpachter of een rechtsvoorganger werden opgericht (art. 5:99 NBW).  

B. Accessoir opstalrecht gekoppeld aan een vruchtgebruik 

 HET RECHT VAN DE VRUCHTGEBRUIKER OM TE BOUWEN – Het recht van vruchtgebruik is het 281.

zakelijk recht om van een zaak, waarvan een ander de eigendom heeft, tijdelijk het gebruik en 

genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder de verplichting om de zaak zelf in stand te 

houden (art. 578 BW). Het recht van vruchtgebruik is essentieel een tijdelijk recht dat het leven 

van de vruchtgebruiker niet kan overschrijden. Indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon is, 

wordt het recht na 30 jaar beëindigd (art. 619 BW).  

De vruchtgebruiker beschikt over het recht om gebouwen op te richten voor zover (1) dit 

overeenstemt met de bestemming van het goed en (2) deze handeling past binnen het beheer als 

een goed huisvader.1415  

Tijdens de duur van zijn recht, kan de vruchtgebruiker een eigendomsrecht laten gelden ten 

aanzien van de constructies die hij bevoegd heeft opgericht, en dit op grond een accessoir 

opstalrecht.1416 

                                                           

1413  K. VERHEYDEN, “Erfpachtcontracten binnen het onderwijs”, TORB 2004-05, afl. 4, 325, nr. 49. 
1414  F. WERDEFROY, “Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van opstal en 

het verlof tot bouwen”, T.P.R. 1983, 319, nr. 13. 
1415  F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1871, 611, nr. 490; V. SAGAERT, Goederenrecht, 

Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 375, nr. 459; T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - Propriété, Brugge, die Keure, 
1996, 359, nr. 76; E. VAN ARENBERGH, Traité de l’usufruit: doctrine, législation, jurisprudence, Brussel, Larcier, 
1936, 533. 

1416  N. GONZALEZ GHARBI, “Construction par l'usufruitier du terrain”, Jcl. Const.-Urb. 2012, 12, 186, noot onder Cass. fr. 
19 september 2012; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, Brussel, Bruylant, 1871, 606, nr. 485; A. 
SCHICKS en A. VANISTERBEEK, Traité formulaire de la pratique notariale, t. II, Brussel, Revue Pratique du Notoriat 
Belge, 1925, 461, nr. 125; G. VAN ELDER, “Implications juridiques et fiscales des constructions érigées par 
l'usufruitier à l'expiration du droit d'usufruit”, Notarius 2004, afl. 3, 43; T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans 
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De vordering van de fiscus om schenkingsrechten te bekomen in een situatie waarin een vader (als 
vruchtgebruiker) een constructie oprichtte op een perceel waarvan zijn zoon blote eigenaar was, 
werd dan ook afgewezen. Gedurende het vruchtgebruik behoudt de vader als vruchtgebruiker het 
eigendomsrecht ten aanzien van het opgerichte gebouw en kan er bijgevolg geen sprake zijn van een 
onrechtstreekse schenking aan zijn zoon: “[…] Il n’existait aucun enrichissement pour la nu-
propriétaire qui n’entrera en possession des constructions qu’à l’extinction de l’usufruit, l’accession n’a 

pas opéré immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol”.1417 

 VERGOEDINGSREGELING BIJ DE BEËINDIGING VAN HET ACCESSOIR OPSTALRECHT – In het kader van 282.

de vergoedingsregeling bij het beëindigen van een vruchtgebruik, worden “werken” 

onderscheiden van “verbeteringen”. Ten aanzien van verbeteringen wordt traditioneel iedere 

vergoeding uitgesloten op grond van artikel 599 BW, tweede lid BW, dat luidt: “Zijnerzijds kan de 

vruchtgebruiker, bij het eindigen van het vruchtgebruik, geen vergoeding vorderen voor 

verbeteringen die hij zou beweren te hebben aangebracht, al mocht de waarde van de zaak 

hierdoor zijn vermeerderd”. 

Als uitzondering op het beginsel dat niemand zich ten koste van een ander mag verrijken, moet 

deze bepaling restrictief worden toegepast. Verbeteringen zijn “werken die het normaal gevolg 

zijn van een verstandig uitoefenen van het genot en van een wijs en zorgvuldig beheer”.1418 Ten 

aanzien van regelmatige werken die niet onder het begrip verbeteringen vallen, kan de 

vruchtgebruiker bijgevolg wel aanspraak maken op een vergoeding.1419 De meerderheid van de 

rechtsleer oordeelt immers dat artikel 599 BW niet van toepassing is op zelfstandige 

constructies die de normale exploitatie te buiten gaan.1420  

De blote eigenaar kan de afbraak van niet regelmatig opgerichte constructies vorderen.1421 

Indien hij dit echter nalaat, of indien hij deze constructies wenst te behouden, is hij eveneens een 

vergoeding verschuldigd op grond van de theorie van verrijking zonder oorzaak. Dit is echter 

niet het geval ten aanzien van onregelmatig opgerichte constructies waarvan de afbraak niet 

gevorderd kan worden.1422  

                                                                                                                                                                                     

grond – in het algemeen en in enkele bijzonder gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkingen”, in H. 
VUYE, P. WERY, J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom - Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 359, nr. 77. 

1417  Cass. fr. 19 september 2012, Bull. Civ. 2012, 2871, met noot A. TADROS, JCP. G. 2012, 1267, RTD Civ. 2012, 715. 
1418  Cass. 27 januari 1887, Pas. 1887, I, 56. 
1419  T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 360, nr. 78. 

1420  C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Parijs, 
Durand, 1870, 643, nr. 696; F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent 
dans le droit romain et dans le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 190 en 193; J. HANSENNE, “L'accession 
immobilière”, in X. (ed.), Guide de droit immobilier, I.8.3.- 16; F. LAURENT, Principes de droit civil français, VIII, 
Brussel, Bruylant, 1871, 608, nr. 487; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du 
droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 275, nr. 276; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité 
de Planiol, Parijs, LGDJ, 1958, 881, nr. 2511; G. VAN ELDER, “Implications juridiques et fiscales des constructions 
érigées par l'usufruitier à l'expiration du droit d'usufruit”, Notarius 2004, afl. 3, 43. 

1421  Het moet worden opgemerkt dat de vruchtgebruiker ten aanzien van deze constructies geen accessoir 
opstalrecht verkrijgt. Het accessoir opstalrecht is immers vloeit immers voort uit de bevoegdheid om 
constructies op andermans grond op te richten. Ten aanzien van constructies die buiten het kader van deze 
bevoegdheid worden opgericht kan de bouwer geen eigendomsrecht laten gelden. 

1422  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 
civils et fiscaux”, RNB 2004, 633, nr. 43. 
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Het staat de vruchtgebruiker en blote eigenaar uiteraard vrij een andersluidende contractuele 

regeling te treffen met betrekking tot de verschuldigde vergoeding bij de beëindiging van het 

accessoir opstalrecht. 

C. Accessoir opstalrecht gekoppeld aan een erfdienstbaarheid 

 HET RECHT VAN DE TITULARIS VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID OM TE BOUWEN – Een 283.

erfdienstbaarheid is een last die op een erf wordt gelegd tot het gebruik en nut van een erf dat 

aan een andere eigenaar toebehoort (art. 637 BW).1423 Aan de actiefzijde is de erfdienstbaarheid 

het recht om ten behoeve van een erf een bepaald nut te halen uit andermans erf, aan de 

passiefzijde maakt de erfdienstbaarheid een last uit die op een erf weegt tot dienst en nut van 

andermans erf.1424  

Hiervan zou men bij de stapeling van eigendomsrechten handig gebruik kunnen maken. Zo zou 

de eigenaar van het lager gelegen perceel een recht van steun kunnen toekennen aan diegene die 

daarboven bouwt. Deze bovenste constructie zal het heersende erf uitmaken.1425 In 

onderstaande figuur (zie infra, Figuur 7. Erfdienstbaarheid van steun) maakt het donkergrijze 

gedeelte het lijdende erf uit en is het lichtgrijze gedeelte het heersend erf, de verticale lijn toont 

hierbij de perceelsgrens aan. Men spreekt in dit geval van een erfdienstbaarheid van steun en/of 

overbouw. Deze erfdienstbaarheid van steun verleent diens titularis immers het recht zijn 

gebouw steun te laten vinden in of op het lijdend perceel.1426 

  

Figuur 7. Erfdienstbaarheid van steun 

Een erfdienstbaarheid van steun moet onderscheiden worden van een erfdienstbaarheid van 
overbouw.  

Een recht van overbouw verleent enkel het recht een uitsprong van het heersend erf over het lijdend 
erf te hebben, zonder dat deze een volledig op zichzelf bestaande ruimte mag uitmaken. Een 
erfdienstbaarheid van overbouw kan bijgevolg enkel bedongen worden ten voordele van een 
onzelfstandige overbouw, waardoor een zelfstandige bovenverdieping in dit kader dus geen 

heersend erf kan uitmaken.1427  

                                                           

1423  Naar Nederlands recht wordt een erfdienstbaarheid omschreven als “een last, waarmede een onroerende zaak - 
het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard” (art. 5:70 NBW). 

1424  A. LIMPENS, Handboek der erfdienstbaarheden, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1955, 11, nr. 2; V. SAGAERT en K. 
SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 2012, 1, nr. 1. 

1425  V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 
114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 17, nr. 30; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. 
Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 59, nr. 43; J. 
VERSTAPPEN, “Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten”, Zakelijke rechten en fiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 
2004, 33, nr. 50. 

1426  L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, A.P.R., Brussel, Larcier, 1958, 134, nr. 320. 
1427  S. MOSSELMANS, “Etagegebouwen: opstal versus gedwongen mede-eigendom”, TBBR 2010, afl. 10, 507. 
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Een erfdienstbaarheid van steun laat daarentegen wel toe een volledige ruimte boven of onder 

andermans gebouw of grond te hebben.1428  

Naar Frans recht spreekt men van een servitude d’appui.1429 Binnen de erfdienstbaarheden van 
overbouw, onderscheidt men een erfdienstbaarheid van uitbouw van een erfdienstbaarheid van 
overbouw sensu stricto: een erfdienstbaarheid van uitbouw (servitus projeciendi) verleent de 
eigenaar van het heersend erf het recht een deel van zijn onroerend goed over de grenslijn van het 
lijdend erf te bouwen, terwijl een erfdienstbaarheid van overbouw (droit de saillie) de begunstigde 
ervan het recht verschaft een uitsprong van het heersende gebouw over de grenslijn te laten 

overhellen.1430 Hierboven bleek echter dat de Franse rechtspraak weigerachtig staat tegenover de 
erkenning van erfdienstbaarheden van steun in het kader van perceelsoverschrijdende constructies 
(zie hiervoor supra, nr. 148). 

Opdat gebruik gemaakt kan worden van een dergelijke erfdienstbaarheid ten voordele van het 

heersende erf, is de oprichting van constructies noodzakelijk.1431 Een erfdienstbaarheid van 

steun, rechtvaardigt bijvoorbeeld de aanleg van steunpilaren en een erfdienstbaarheid van 

afloop maakt de aanleg van (ondergrondse) leidingen mogelijk. Dit wordt expliciet erkend in 

artikel 697 BW: “Hij aan wie een erfdienstbaarheid verschuldigd is, heeft het recht alle werken uit 

te voeren die nodig zijn voor het gebruik en het behoud van die erfdienstbaarheid”. Opdat de 

werken toegelaten zijn, moeten deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de 

erfdienstbaarheid, een eenvoudig nut volstaat bijgevolg niet.1432 Tenzij partijen een 

andersluidende regeling opnemen in de vestigingsakte, komen de kosten van deze constructies – 

en van hun onderhoud – ten laste van de eigenaar van het heersende erf (art. 698 BW). 

Zolang de erfdienstbaarheid bestaat, blijft de eigenaar van het heersend erf op grond van een 

accessoir opstalrecht eigenaar van de constructies die op het lijdend erf opgericht werden in het 

kader van deze erfdienstbaarheid. Ook de vestiging van een erfdienstbaarheid waaraan de 

bevoegdheid is gekoppeld om constructies op te richten, schakelt met andere woorden de 

natrekking ten voordele van de grondeigenaar uit.1433 

Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek erkent eveneens het recht van de eigenaar van het 

heersende erf om constructies op te richten op het dienende erf: “Hij is eveneens bevoegd om op 

zijn kosten op het dienende erf gebouwen, werken en beplantingen aan te brengen, die voor de 

uitoefening van de erfdienstbaarheid noodzakelijk zijn” (artikel 5:75, lid 2).1434  

Zoals hierboven reeds bleek, leidt een erfdienstbaarheid waaraan de bevoegdheid is gekoppeld 

om te bouwen op andermans grond, naar Nederlands recht niet automatisch tot een horizontale 

                                                           

1428  V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 
2012, 59, nr. 65. 

1429  R. BERAUD en J. DEBEAURAIN, Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes, Parijs, Sirey, 1981, 135. 
1430  L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, A.P.R., Brussel, Larcier, 1958, 135, nr. 324. 
1431  M.-L. MATHIEU, Droit civil: les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 293, nr. 782.  
1432  L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, A.P.R., Brussel, Larcier, 1958, 341, nr. 730. 
1433  L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, A.P.R., Brussel, Larcier, 1958, 342, nr. 732; V. SAGAERT en K. SWINNEN, 

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 2012, 58, nr. 63. 
1434  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 236; A.A. VAN VELTEN, 
Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 64. 

 In de akte van vestiging kan door partijen worden overeengekomen dat de eigenaar van het lijdende erf deze 
constructies zal oprichten op zijn perceel (art. 5:71 lid 1 NBW). 
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splitsing van de eigendom (zie supra, nr. 282). De begunstigde van de erfdienstbaarheid 

verkrijgt met andere woorden geen eigendomsrecht ten aanzien van de constructies die hij in de 

uitoefening van zijn erfdienstbaarheid op het dienende erf opricht.1435 Zoals gezegd staat het 

partijen vrij om conventioneel een afhankelijk opstalrecht te koppelen aan de erfdienstbaarheid, 

waardoor de begunstigde ervan wel eigenaar wordt van de constructies die hij opricht in het 

kader van zijn recht. 

De Hoge Raad oordeelde in een arrest (waarin het oude recht toegepast werd) dat een benzinepomp 
en een ondergronds reservoir, die op grond van een erfdienstbaarheid op een dienend erf 

aangebracht werden, toebehoorden aan de eigenaar van dit dienende erf.1436  

Nadat een lek in dit reservoir vervuiling veroorzaakte, voerde de staat saneringswerken uit en 
verhaalde de kosten op de eigenaar van het dienend erf.  

Het feit dat de brandstoftank door de eigenaar van het heersende erf aangebracht werd, doorbreekt 
namelijk niet de verticale natrekking, waardoor de eigenaar van het dienende erf als eigenaar van het 
reservoir aansprakelijk is voor de schade. De Raad overwoog dat “uit art. 5:20 BW, als hoofdregel 
voortvloeit dat de eigenaar van grond eigenaar is van de gebouwen en werken die duurzaam met deze 
grond zijn verenigd. Niet kan worden aanvaard dat door het vestigen van een recht van 
erfdienstbaarheid — nu erfdienstbaarheden […] slechts kunnen bestaan uit een dulden of niet-doen (art. 
5:71 BW) — in zoverre een uitzondering wordt gemaakt op de genoemde regel, dat in afwijking 
daarvan de eigenaar van het heersende erf de eigendom van een duurzaam met de grond van het 
dienende erf verenigde zaak verkrijgt of behoudt.” 

In het nieuwe Burgerlijk wetboek werd vastgehouden aan het beginsel dat de constructies die in 

het kader van een erfdienstbaarheid opgericht worden door de titularis van deze 

erfdienstbaarheid, niet in eigendom aan hem toekomen. Er werd geoordeeld dat de eigenaar van 

het heersend erf niet meer bevoegdheden moet verkrijgen dan nodig: de enkele omstandigheid 

dat hij op zijn kosten constructies opricht op het dienend erf, volstaat niet om hem naast deze 

bevoegdheid ook een eigendomsrecht te verlenen ten aanzien van de constructies.1437 De 

Nederlandse wetgever verkoos dan ook niet af te wijken van het superficies solo cedit-beginsel 

bij de vestiging van een erfdienstbaarheid.  

Dit neemt niet weg dat het eigendomsrecht van de eigenaar van het dienende erf ten aanzien van 

de constructies die door de eigenaar van het heersend erf opgericht werden, in belangrijke mate 

beperkt wordt. Indien de eigenaar van het heersende erf op rechtmatige wijze constructies heeft 

aangebracht op het lijdend erf, kan de eigenaar van het dienende erf voor de duurtijd van de 

                                                           

1435  HR 4 oktober 2002, NJ 2003, 297, RvdW 2002, 154; HR 20 september 2000, PW 2001, 21257; Hof 's Gravenhage 
24 april 1986, NJ 1988, 244; Rb. Zwolle-Lelystad 18 maart 2009, NJF 2009, 438; C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A. A. VAN 

VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom 
en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 114; H.D. PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in 
W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2005, 50. 

1436  HR 4 oktober 2002, NJ 2003, 297, RvdW 2002, 154; C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, 
Deventer, Kluwer, 2008, 237; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 
2009, 457 en 504; A. C. WIBBENS-DE JONG, Mandeligheid en erfdienstbaarheden, Monografieën nieuw BW, Deventer, 
Kluwer, 2006, 36, nr.21. 

1437  T.H.M. SMALBRAAK, “De erfdienstbaarheden in het gewijzigd ontwerp boek 5 NBW”, WPNR 1975, 5320, 712, nr. 8; 
C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: 
Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 267. 
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erfdienstbaarheid geen gebruiksrecht laten gelden ten aanzien van deze constructies (art. 5:75 

lid 4 NBW).1438  

Zoals gezegd (zie supra, nr. 147) primeert naar Nederlands recht de horizontale natrekking op 

de verticale natrekking ten voordele van de grondeigenaar. Dit is ook het geval met betrekking 

tot constructies die opgericht worden in het kader van een erfdienstbaarheid.1439 Dat de 

vestiging van een erfdienstbaarheid geen afbreuk doet aan de verticale natrekking van de 

constructies tot het dienend erf, doet met andere woorden geen afbreuk aan het feit dat de 

eigenaar van het heersend erf een eigendomsrecht kan verkrijgen ten aanzien van het 

grensoverschrijdende deel van deze constructie op grond van de horizontale natrekking, indien 

aan de toepassingsvereisten is voldaan.  

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een erfdienstbaarheid van overbouw gevestigd wordt ten 
aanzien van een balkon dat de perceelsgrens overschrijdt. De horizontale natrekking verleent de 
eigenaar van de perceelsoverschrijdende constructie een eigendomsrecht ten aanzien van het balkon, 
maar de bevoegdheid om het balkon te behouden ontleent de eigenaar aan de erfdienstbaarheid van 
overbouw. 

De eigenaar van het heersend erf heeft in dit geval zowel een eigendomsrecht ten aanzien van de 

constructie, als de bevoegdheid deze constructie op andermans grond te hebben. Dit laatste is 

immers niet noodzakelijk het geval wanneer de horizontale natrekking intreedt (zie supra, nr. 

147).  

 EEUWIGDURENDE HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSING – In vergelijking met andere beperkt 284.

zakelijke rechten die in dit deel aan bod komen, is het stapelen van eigendomsrechten aan de 

hand van een erfdienstbaarheid niet steeds voor de hand liggend (zie infra, nr. 285). Toch wordt 

op deze mogelijkheid in de praktijk vaak beroep gedaan om eigendomsrechten horizontaal te 

stapelen.1440  

De reden hiervoor is het (principieel) eeuwigdurend karakter van een erfdienstbaarheid.1441 

Hierdoor zijn erfdienstbaarheden de enige beperkt zakelijke rechten die niet aan een 

maximumduur zijn onderworpen. Indien men – zoals in Figuur 7. Erfdienstbaarheid van steun - 

een erfdienstbaarheid van steun of overbouw vestigt, zou de eigendomssplitsing hierdoor voor 

een langere duurtijd kunnen standhouden dan een eigendomssplitsing die rechtstreeks 

voortvloeit uit een opstalrecht. Ook het feit dat de toekenning van een erfdienstbaarheid – in 

tegenstelling tot de vestiging van een recht van opstal of erfpacht – niet onderworpen is aan de 

bepalingen van het Bodemdecreet, maakt de horizontale splitsing van eigendomsrechten aan de 

hand van een erfdienstbaarheid aantrekkelijk.1442  

                                                           

1438  T.H.M. SMALBRAAK, “De erfdienstbaarheden in het gewijzigd ontwerp boek 5 NBW”, WPNR 1975, 5320, 712, nr. 8. 
1439  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 8, A. Kernoverzicht, 13. Erfdienstbaarheden, 

C.J.H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 
1440  G. BLOCKX, “Soorten erfdienstbaarheden”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, I.-M., 5-6. 
1441  A. LIMPENS, Handboek der erfdienstbaarheden, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1955, 28, nr. 10; L. LINDEMANS, 

Erfdienstbaarheden, A.P.R., Brussel, Larcier, 1958, 20, nr. 45; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke 
rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 497, nr. 709; V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke 
erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 2012, 58, nr. 63. 

1442  Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, B.S. 22 januari 2007; V. SAGAERT, “Actuele 
ontwikkelingen erfdienstbaarheden”, Themis 2005-06, afl. 34, 59, nr. 4. 
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 RECHTSGELDIGHEID VAN HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN AAN DE HAND VAN EEN 285.

ERFDIENSTBAARHEID – Het stapelen van eigendomsrechten aan de hand van erfdienstbaarheden 

flirt echter met de grenzen van het toelaatbare.  

Alvorens we de pijnpunten van de stapeling van eigendomsrechten aan de hand van 

erfdienstbaarheden uiteenzetten, moet uiteengezet worden wat onder het begrip “erf” in de zin 

van artikel 637 BW verstaan wordt.1443 

Het Burgerlijk Wetboek omschrijft de term “erf” niet, maar verwijst meermaals naar een grond 

of een gebouw in bepalingen die betrekking hebben op het heersende of lijdende erf (cfr. artt. 

637 BW e.v.). Hieruit wordt afgeleid dat enkel een onroerend goed uit de aard in de vorm van 

grond, ondergrond of gebouwen een erf kunnen uitmaken in de betekenis van de bepalingen 

met betrekking tot erfdienstbaarheden.1444 Het begrip gebouw werd hierbij overigens enger 

ingevuld dan het algemene begrip “bouwwerk”, waardoor een erfdienstbaarheid ten aanzien van 

bruggen, stuwdammen en tunnels niet mogelijk zou zijn.1445 

Deze traditionele opvatting wordt door de moderne zienswijze echter niet langer verdedigd. 

Recente rechtsleer aanvaardt dat ieder lichamelijk onroerend goed een heersend erf kan 

uitmaken, waardoor erfdienstbaarheden gevestigd kunnen worden ten voordele van kabels, 

windmolens en elektriciteitscentrales.1446 Ook een kavel of een bouwlaag binnen een gebouw 

kan binnen deze zienswijze als “erf” beschouwd worden, waarop een erfdienstbaarheid 

gevestigd kan worden.1447 

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek omschrijft een erfdienstbaarheid als een last waarmee een 

‘onroerende zaak’ bezwaard wordt ten gunste van een andere onroerende zaak (art. 5:70 NBW). 

Het begrip ‘onroerende zaak’ is ruimer dan het begrip ‘erf’. Het dienende of lijdende erf maakt 

niet noodzakelijk een grondstuk uit, maar kan eveneens op een opstal duiden (zonder dat de 

grond hierbij bezwaard wordt).1448  

Bij de parlementaire voorbereidingen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek werd dan ook voorgesteld 
om te spreken van een heersende en dienende ‘zaak’. Dit voorstel werd echter niet aangenomen 

omdat deze termen niet gebruikelijk zijn en dus aanleiding zouden geven tot verwarring.1449  

Deze ruime invulling doet echter geen afbreuk aan de vereiste dat het heersende en dienende erf 

vatbaar moeten zijn ‘voor een afzonderlijke overdracht’ en met andere woorden een 

                                                           

1443  Artikel 637 BW luidt “Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan 
een andere eigenaar toebehoort”. 

1444  L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden, A.P.R., Brussel, Larcier, 1958, 29, nr. 74 en 86. 
1445  J. KOKELENBERG, “De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden”, TPR 1983, 91, nr. 3. 
1446  V. SAGAERT en A. APERS, “Kroniek privaat vastgoedrecht (2010-2013)”, Themis Vastgoedrecht, Brugge, die Keure, 

2014, 13. 
 Contra: Cass. fr. 13 juni 2012, D. 2012, 2140. 
1447  V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 

2012, 18, nr. 19. 
1448  K.F.M. BERGER, Burenrecht, mandeligheid en erfdienstbaarheden, Deventer, Kluwer, 2001, 25, nr. 10; A.A. VAN 

VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 22; C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en 
M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: Zakelijke rechten, Deventer, 
Kluwer, 1981, 246. 

1449  C.J. VAN ZEBEN, J.W. DE PON en M.M. OLTHOF, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 5: 
Zakelijke rechten, Deventer, Kluwer, 1981, 253. 
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goederenrechtelijke zelfstandigheid moet hebben. Een deel van trappenhal voldoet bijvoorbeeld 

niet aan dit vereiste.1450  

In een gebouw dat uit meerdere bouwlagen bestond, wensten partijen een deel van de trappenhal 
afzonderlijk over te dragen. Naast deze overdracht, werd eveneens een erfdienstbaarheid bedongen, 
waaraan het gebruik van de kelder en enkele kamers op de eerste en tweede verdieping gekoppeld 
werd. De vraag rees of de hal een zelfstandige en voor eigendom vatbare zaak uitmaakt of 
daarentegen als bestanddeel opgaat in het gebouw. Het Hof oordeelde dat “drie vierkante meter uit 
een hal” niet als zelfstandige zaak aangemerkt kan worden. Waardoor de erfdienstbaarheid dan ook 
zonder voorwerp was. 

Uit het voorgaande volgt dat een volume boven of onder andermans grond een (deel van een) 

heersend erf kan uitmaken. Desalniettemin doet de horizontale eigendomssplitsing aan de hand 

van een erfdienstbaarheid ook op andere niveaus vragen rijzen.  

In eerste instantie rijst een probleem van volgtijdelijkheid indien de opstal nog niet gebouwd is. 

De vestiging van erfdienstbaarheden ten voordele van een toekomstig goed is naar huidig 

Belgisch recht niet mogelijk, waardoor een nog niet opgerichte opstal geen heersend erf kan 

vormen.1451 De vestiging van een erfdienstbaarheid vereist immers een onroerend goed dat een 

afzonderlijk goederenrechtelijk bestaan heeft en het voorwerp is van een afzonderlijk 

eigendomsrecht.1452 

In tweede instantie wordt bij de vestiging van een erfdienstbaarheid geen algemeen, maar een 

specifiek gebruiksrecht toegekend.1453 Het is bijgevolg twijfelachtig of de kwalificatie als een 

erfdienstbaarheid gehandhaafd kan blijven.1454  

Terwijl een opstalrecht het recht verleent om bouwwerken op te richten op andermans grond 

(zie supra, nr. 186), kan deze bevoegdheid in het kader van een erfdienstbaarheid slechts een 

accessoir karakter hebben.1455 Hierdoor rijst de vraag of partijen door eigendomsrechten te 

stapelen door middel van een erfdienstbaarheid, willen ontsnappen aan de dwingende 

beperkingen met betrekking tot een opstalrecht, zijnde de duurtijdbeperking of de 

bodemsaneringsplicht (zie infra, nr. 260).1456  

Deze restrictieve invulling van de splitsingsmogelijkheden aan de hand van een erfdienstbaarheid 
lijkt echter te worden tegengesproken door een arrest van het Hof van Cassatie, waarin erkend wordt 
dat een erfdienstbaarheid ertoe kan leiden dat het gebruiksrecht van het lijdend erf exclusief 

toekomt aan de titularis van de erfdienstbaarheid (zie supra, nr. 213).1457  

                                                           

1450  Hof ’s-Hertogenbosch 7 mei 1996, BR 197, 163, met noot A.A. VAN VELTEN. 
1451  K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 33, nr. 26. 
1452  V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 

2012, 20 en 60, nr. 21 en 67. 
1453  V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 

2012, 51, nr. 56. 
1454  V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 

114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 17, nr. 30. 
1455  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, 

Standaard, 1984, 631, nr. 932.  
1456  V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 

2012, 61, nr. 67. 
1457  Cass. 29 oktober 1959, Pas. 1960, 246. 
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In derde instantie rijst de vraag of een constructie die slechts voor een klein deel op een perceel 

rust, maar een aangrenzend gebouw volledig overvleugelt, nog als heersend erf beschouwd kan 

worden in het kader van een erfdienstbaarheid.1458 De situatie wordt hierboven gevisualiseerd 

(zie supra, Figuur 7), waarbij het lichtgrijze deel het heersende erf is en het donkergrijze deel het 

lijdende erf. 

Terwijl de constructies die opgericht worden op het lijdende erf in beginsel slechts een 

bijkomstigheid uitmaken om de doelmatige uitoefening de erfdienstbaarheid mogelijk te maken, 

vervult het heersende erf in casu niet langer deze bijkomstige rol, maar maakt deze eerder de 

kern uit van de gevestigde erfdienstbaarheid.1459  

Het voorgaande doet de vraag rijzen naar de rekbaarheid van het recht om constructies op te 

richten in het kader van een erfdienstbaarheid. Indien een (lijdend) perceel geheel of voor een 

aanzienlijk deel bebouwd wordt, valt men immers binnen het toepassingsgebied van de 

Opstalwet (zie supra, nr. 186). Indien kan worden aangetoond dat partijen kunstmatig beroep 

doen op een erfdienstbaarheid van steun of overbouw om de dwingende termijnbeperking van 

vijftig jaar of de bodemsaneringsplicht te omzeilen, rijst de vraag of er sprake is van 

wetsontduiking. Hiervan is immers sprake wanneer men ontsnapt aan een toepasselijk wettelijk 

voorschrift (vijftigjarige termijnbeperking), door gebruik te maken van een andere wettekst 

(potentieel eeuwigdurende erfdienstbaarheid) waarvan de uitwerking uitsluitend gewenst 

wordt omdat men hierdoor buiten het toepassingsgebied van het ontdoken voorschrift valt.1460 

Wetsontduiking vereist dat (1) het ontdoken voorschrift van dwingend recht is (2) en een 

bepaald resultaat wil verbieden, in plaats van een bepaalde manier om dit resultaat te bereiken. 

Daarenboven is eveneens vereist dat (3) de wetsontduiker zich in een toestand tracht te brengen 

die door het verboden voorschrift benaderd wordt door beroep te doen op een ander voorschrift 

dat hem ogenschijnlijk veroorlooft te doen wat hij doet en (4) dat de wetsontduiker een 

ontduikingsopzet had.1461 In casu trachten (1) partijen te ontsnappen aan de dwingende 

termijnbeperking van vijftig jaar die opgelegd wordt door de Opstalwet, om (2) een 

eeuwigdurende eigendomssplitsing te creëren aan de hand van (3) de vestiging van een 

erfdienstbaarheid van steun of overbouw. Het risico dat er sprake is van wetsontduiking is in 

een dergelijk geval reëel, waardoor het (4) ontduikingsopzet niet langer bewezen moet 

worden.1462 Indien aangetoond wordt dat er sprake is van wetsontduiking kan de rechter de 

gehele rechtshandeling nietig verklaren of deze nietigheid beperken tot het gevolg van deze 

rechtshandeling waardoor de wetsontduiking mogelijk gemaakt werd.1463 

                                                           

1458  V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 
2012, 61, nr. 67. 

1459  Zie voor een gelijkaardige situatie, waarin de grenzen van de horizontale natrekking worden afgetast: H.D. 
PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 155, nr. 155. 

1460  De grondslag voor deze leer wordt geboden door W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, in Beginselen van het Belgisch 
Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1973, 204, nr. 74. 

1461  W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1973, 206, nr. 
75. 

1462  W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1973, 207, nr. 
75. 

1463  W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1973, 209, nr. 
77. 
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 WETTELIJKE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT – Naast privaatrechtelijke 286.

erfdienstbaarheden, bestaan er eveneens wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut.  

Gelet op enkele belangrijke verschilpunten ten aanzien van een privaatrechtelijke 

erfdienstbaarheid, worden wettelijke erfdienstbaarheden beschouwd als oneigenlijke 

erfdienstbaarheden.1464  

Deze openbare erfdienstbaarheden zijn onroerende eigendomsbeperkingen die door of krachtens de 

wet opgelegd worden in het algemeen belang.1465 De vestiging van een erfdienstbaarheid van 
openbaar nut maakt geen eigendomsontneming uit in de zin van artikel 16 GW, maar beperkt enkel 
het eigendomsrecht. Deze eigendomsbeperking geeft bijgevolg geen aanleiding tot een vergoeding, 
tenzij de wet of het reglement waaruit de wettelijke erfdienstbaarheid voortvloeit uitdrukkelijk een 

andersluidende bepaling bevat.1466  

Deze lasten worden in tegenstelling tot een erfdienstbaarheid van gemeen recht niet gevestigd ‘tot 

het gebruik en nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort’.1467 Het algemeen belang 
neemt hierdoor de rol van het heersend erf over.  

Ook aan wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut wordt automatisch een accessoir 

opstalrecht gekoppeld, waardoor de begunstigde ervan eigenaar blijft van de constructies die hij 

in de uitoefening van deze erfdienstbaarheid opricht of aanbrengt. Zo wordt bij de aanleg van 

infrastructuur boven of onder de grond bijvoorbeeld vaak beroep gedaan op aan een 

erfdienstbaarheid gekoppelde accessoire opstalrechten om de aanlegger van kabels en leidingen 

een eigendomsrecht toe te kennen ten aanzien van deze infrastructuur.1468 

Erfdienstbaarheden kunnen onder bepaalde voorwaarden ook op het openbaar domein 

gevestigd worden.1469 

 VERGOEDINGSREGELING BIJ DE BEËINDIGING ACCESSOIR OPSTALRECHT – Zoals gezegd (zie supra, 287.

nr. 284) blijven erfdienstbaarheden in beginsel eeuwigdurend bestaan. Ze worden immers 

aangegaan ten voordele en ten laste van een erf, waardoor ze bestemd zijn om zo lang te duren 

als deze percelen bestaan.1470 Dit principieel eeuwigdurend karakter van een erfdienstbaarheid, 

                                                           

1464  S. BUYLAERT, “Recente cassatierechtspraak inzake erfdienstbaarheden”, T.Not. 2006, 9, 431, nr. 5. 
1465  V. SAGAERT, “De vergoedingsplicht bij openbare erfdienstbaarheden”, TOGOR 1999, 132, nr. 3; V. SAGAERT, B. 

TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2013, 322, nr. 869. 

1466  P. FLAMEY en M. VALKENIERS, “Planschade, onteigening en eigendomsbeperking getoetst aan de grondrechten van 
de Grondwet en van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM”, CDPK 2011, 3, 358, nr. 17. 
Wanneer de eigendomsbeperking van die aard is dat het eigendomsrecht de facto wordt uitgehold, is er sprake 
van een de facto onteigening, die wel aanleiding geeft tot een vergoedingsplicht. In dit geval is er sprake van een 
eigendomsbeperking die geen formele eigendomsontneming uitmaakt, maar wel dezelfde rechtsgevolgen heeft. 
Dit is eveneens het geval wanneer het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden bij het nemen van deze 
eigendomsbeperkende maatregelen. Zie hiervoor EHRM Papamichalopoulos e.a. t. Griekenland, Publ. Eur. Court 
H.R. 1995, Serie A, Vol. 260-B, ro. 45. 
Zie voor een bespreking van uitzonderingen op het beginsel dat er geen vergoeding wordt toegekend wanneer 
een openbare erfdienstbaarheid wordt gevestigd: V. SAGAERT, “De vergoedingsplicht bij openbare 
erfdienstbaarheden”, TOGOR 1999, 130-163. 

1467  A. DE POVER, “Erfdienstbaarheden van openbaar nut”, Administratief Lexicon, 1955, 7. 
1468  V. SAGAERT, “Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht”, TPR 2004, 1356, 4. 
1469  Cass. 27 september 1990, Arr. Cass. 1990-91, 84, RW 1990-91, 852; Brussel 17 mei 2011, TBO 2012, afl. 3, 112; V. 

SAGAERT, “Zakenrechtelijke constructies in de ondergrond”, X. (ed.), Jaarboek bouwrecht 2007-2008, 134, nr. 32. 
1470  G. BLOCKX, “Tenietgaan van erfdienstbaarheden”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, I.M.15 – 1. 
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neemt echter niet weg dat partijen een tijdsduur kunnen overeenkomen, dat erfdienstbaarheden 

eveneens tenietgaan wanneer ze gedurende dertig jaren niet uitgeoefend worden, wanneer ze 

niet langer uitgeoefend kunnen worden en wanneer het heersend en lijdend erf aan dezelfde 

eigenaar gaan toebehoren (artt. 703-710 BW).1471 De eigenaar van het lijdend erf kan tevens de 

afschaffing van de erfdienstbaarheid vorderen wanneer deze ieder nut voor het heersend erf 

heeft verloren (art. 710bis BW). 

Indien de eigenaar van het heersende erf constructies oprichtte in de uitoefening van zijn 

erfdienstbaarheid, rijst ook hier de vraag of de eigenaar van het lijdend erf een vergoeding 

verschuldigd is, wanneer zijn eigendomsrecht zich bij het beëindigen van de erfdienstbaarheid 

uitstrekt tot deze constructies. Deze vraag moet positief beantwoord worden. Van zodra het 

eigendomsrecht van de eigenaar van het lijdend erf zich uitstrekt tot de constructie die steunde 

op zijn erf, verrijkt hij zich ten koste van een ander en is hij hierdoor in beginsel gehouden een 

vergoeding te betalen op grond van het gemeenrechtelijke verbod van ongerechtvaardigde 

verrijking (zie infra, nr. 291), onder voorbehoud van natrekking tot het openbaar domein (zie 

infra, nr. 341). 

D. Accessoir opstalrecht gekoppeld aan een huurovereenkomst 

 HET RECHT VAN DE HUURDER OM TE BOUWEN – De huur van goederen is een contract waarbij 288.

de verhuurder zich verbindt om de huurder het persoonlijk genotsrecht van een 

(on)lichamelijke zaak te verlenen gedurende een zekere tijd en tegen een bepaalde prijs in geld 

of in natura (art. 1709 BW). De huurder moet het gehuurde goed gebruiken als een goed 

huisvader volgens de bestemming die in het huurcontract gegeven werd of die naargelang de 

omstandigheden vermoed kan worden (artt. 1728, 1° en 1730 BW).  

De huurder beschikt in het kader van zijn gebruiksrecht over het recht om wegneembare 

werken uit te voeren, zonder hierbij de bestemming van het goed te wijzigen.1472  

Op grond van de contractsvrijheid staat het de verhuurder vrij de huurder dit recht te ontzeggen 

of om hem eveneens het recht te verlenen ook niet-wegneembare of niet-bestemmingsconforme 

werken uit te voeren. Een dergelijke uitdrukkelijke of stilzwijgende contractuele ‘toelating tot 

bouwen’ maakt dat de huurder eigenaar blijft van de door hem opgerichte gebouwen, al 

verzaakte de grondeigenaar niet expliciet aan de natrekking.1473 Als eigenaar kan hij deze 

wegnemen vooraleer de overeenkomst beëindigd wordt.1474 

                                                           

1471  Onder bepaalde voorwaarden kan deze erfdienstbaarheid echter herleven indien de percelen weer aan 
verschillende eigenaars gaan toebehoren (artt. 693 en 694 BW). 

1472  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, IV, 705, nr. 687; A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du 
sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux”, RNB 
2004, 566, nr. 11; D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 221, nr. 13.1; L. ROZES, Les travaux et 
constructions du preneur sur le fonds loué, Parijs, LGDJ, 1976, 51, nr. 46; N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling 
van onroerende goederen. Juridische en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, 213; T. 
VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 360, nr. 80. 

1473  Cass. 23 april 1965, RCJB 1966, 76, noot R. KRUITHOF; Cass. 9 februari 1956, Arr. Cass. 1956, 470, Pas. 1956, I, 599, 
Rec. gén. enr. not. 960, nr. 20203, 115, RW 1956-57, 916; Luik 22 september 1999, FJF 2000, 337; “wanneer het 
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Het Franse recht onderging met betrekking tot de erkenning van het accessoir opstalrecht van 

de huurder een evolutie. Het eigendomsrecht van de huurder ten aanzien van de constructies die 

hij oprichtte in het kader van de huurovereenkomst vloeide immers niet steeds automatisch 

voort uit deze huurovereenkomst. Aanvankelijk was hiervoor vereist dat de grondeigenaar 

expliciet verzaakte aan de natrekking.1475 

In de Franse rechtsleer gingen echter stemmen op om de toekenning van een eigendomsrecht te 

verruimen tot alle gevallen waarin een huurder het recht verkrijgt om constructies op te richten 

in het kader van een huurovereenkomst.1476 

Deze evolutie werd verankerd in het principe-arrest van de Franse Cour de cassation in 1964, 

waarin in algemene bewoordingen geoordeeld werd dat de natrekking ten voordele van de 

verhuurder slechts intreedt wanneer de huurovereenkomst beëindigd wordt.1477 

In dit arrest oordeelde het Hof dat: “[…] Attendu que si, en l’absence d’accord des parties, le sort des 
Construction élevées par le preneur est réglé à l’expiration du bail, me preneur reste propriétaire, 

pendant la durée de la location, des constructions qu’il a édifiées sur le terrain du bailleur […]”.1478  

Sinds het arrest van 1964 wordt het eigendomsrecht van de huurder ten aanzien van de 

constructies die hij opricht in het kader van zijn recht algemeen aanvaard in de Franse 

rechtspraak en rechtsleer.1479 Opdat de huurder een eigendomsrecht kan laten gelden ten 

                                                                                                                                                                                     

tijdstip van de natrekking niet in de huurovereenkomst werd bepaald (zoals in casu), de natrekkingsteeds uitgesteld 
is tot het einde van de huur. […] Het feit dat de verhuurder geen afstand van het recht van natrekking heeft gedaan, 
is daarbij zonder belang, nu een dergelijke afstand overbodig zou zijn” Rb. Brussel 14 mei 2004, T.F.R. 2005, 289, 
noot H. VAN OUTYVE, noot S. HUYSMAN; “De opschorting van het recht van natrekking kleeft automatisch aan het 
bestaan van een huurovereenkomst. Er is geen uitdrukkelijke clausule nodig in de huurovereenkomst. Derhalve 
hebben ook mondelinge huurovereenkomsten dat rechtsgevolg” Rb. Brugge 8 januari 2002, Fisc. Koer. 2002, afl. 8, 
309, noot M. DERIJCKE; Rb. Mechelen 2 maart 1995, Fisc.Koer. 1995, 293, FJF 1995, RW 1994-95, 1336; H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, IV, 707, nr. 688; R. KRUITHOF, “Le régime juridique des 
travaux réalisés par le preneur du fonds loué”, RCJB 1966, 76, noot onder Cass. 23 april 1965; A. SCHICKS en A. 
VANISTERBEEK, Traité formulaire de la pratique notariale, t. II, Brussel, Revue Pratique du Notoriat Belge, 1925, 
457, nr. 123 ; T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 361, nr. 81. 

1474  Naar Nederlands recht ligt dit wegneemrecht vervat in artikel 7:216 lid 1 NBW. HR 25 juni 2004, NJ 2005, 338, 
JOL 2004, 372, RvdW 2004, 89; N. EEKEN en G. ELST, "Natrekking in het huurrecht: over voorkomen en genezen", 
TvHB 2011, 5, 261.  

1475  “Le propriétaire du sol devient propriétaire immédiatement par le seul fait de leur incorporation de toutes les 
constructions élevées par un tiers, il en est ainsi pour les constructions édifiées par le locataire sur le terrain à lui 
loué” Cass. fr. 14 december 1921, D. 1925, I, 111, RTD civ. 1922, 194, noot H. SOLUS , G.P. 1922, I, 171; Cass. fr. 20 
augustus 1859, S. 1859, II, 647. Geciteerd door G. CHAUVEAU, De la superficie en droit romain et en droit français, 
Parijs, Imprimerie des écoles, 1886, 158, nr. 83.   

1476  “si le bailleur a simplement dit dans de bail qu’il autorisait le preneur à bâtir, y a-t-il renonciation à l’article 553? 
Nous admettons l’affirmative” G. CHAUVEAU, De la superficie en droit romain et en droit français, Parijs, Imprimerie 
des écoles, 1886, 160, nr. 87; P. ESMEIN onder Cass. fr. 28 november 1922, S. 1923, 1, 121 ; “il est possible de 
proposer une solution plus logique, en montrant que la propriété temporaire des ouvrages peut être acquise au 
preneur, dès lors qu’il a été autorisé à construire. Ainsi, même sous l’empire du Code civil, une conception 
économiquement et socialement avantageuse pourrait être défendue”, R. SAINT-HALARY, “Les constructions, 
plantations et ouvrages faits par le preneur à bail sur les lieux loués”, RTD civ. 1947, 267, nr. 24. 

1477  Cass. fr. 1 december 1964, RTD civ. 1965, 373, noot J.-D. BREDIN, JCP G 1965, II, 14213, noot P. ESMEIN. 
1478  Cass. fr. 1 december 1964, RTD civ. 1965, 373, noot J.-D. BREDIN, JCP G 1965, II, 14213, noot P. ESMEIN; Cass. fr. 27 

september 2006, D. 2007, 1189, noot V. TELLIER, AJDI 2007, 34, noot J.-P. BLATTER; J. HANSENNE, Les biens: précis, 
Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 427, nr. 511. 

1479  L. ROZES, “L’appropriation locative”, D. TOMASIN, (ed.), Qu’en est-il de la propriété ? L’appropriation en débat, Actes 
du colloque des 27 et 28 octobre 2005, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse, 2006, 
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aanzien van de in het kader van de huurovereenkomst opgerichte constructies, is echter vereist 

dat de huurder het recht had deze constructies op te richten.1480 Het huurrecht schakelt hierdoor 

het eigendomsvermoeden ten voordele van de grondeigenaar uit.1481 

In een recent arrest oordeelde het hoogste Franse gerechtshof dat “en l'absence d'accord des parties, 
le preneur se voit reconnaître durant le bail un droit de propriété sur les constructions qu'il a édifiées 
sur le terrain du bailleur”.1482 Indien de constructies die door een huurder werden opgericht, 
tenietgaan voor het einde van de huur, komt de verzekeringsuitkering dan ook toe aan de huurder, 
als eigenaar van deze constructies.1483  

Het eigendomsrecht van de huurder wordt in bepaalde gevallen eveneens wettelijk erkend. Voor 

zover partijen niets anders overeenkwamen, is de huurder in het kader van een bail à 

construction bijvoorbeeld eigenaar van de door hem opgerichte constructies (art. L251-2 

CCH1484).1485  

Naar Nederlands recht geldt ook in het kader van huurovereenkomsten dat een dergelijke 

overeenkomst niet automatisch een accessoir opstalrecht in het leven roept.1486  

In een zaak waarin de grondeigenaar zijn perceel verhuurde aan een gasmaatschappij met het oog op 
het uitvoeren van proefboringen, werd geoordeeld dat het grondeigendomsrecht zich uitstrekt tot de 

boorinstallaties die duurzaam met de grond verenigd werden.1487 De grondeigenaar was dan ook 
gehouden de belasting op deze installaties te betalen. 

 DE PACHTOVEREENKOMST. HET RECHT OM TE BOUWEN VAN DE PACHTER – Ook aan een 289.

pachtovereenkomst wordt het recht gekoppeld om constructies op te richten en beplantingen 

aan te brengen op en in andermans grond (art. 24 e.v. Pachtwet1488).  

De pachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verpachter zich verbindt om de pachter het 
genot te verschaffen van onroerende en voor landbouw bestemde goederen, voor een zekere tijd en 

tegen een bepaalde door de pachter te betalen prijs.1489 Artikel 26 van de Pachtwet schrijft specifieke 
vergoedingsregels voor wanneer de pachtovereenkomst beëindigd wordt. De verpachter is op grond 
van deze bepaling een vergoeding verschuldigd ten belope van de waardevermeerdering die 
aangebracht werd door de gebouwen, werken en beplantingen die door de pachter met schriftelijke 

toestemming van de verpachter of machtiging van de vrederechter opgericht werden.1490 

                                                                                                                                                                                     

204; Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 284, nr. 903; F. ZENATI-CASTAING en F. REVET, Les 
biens, Parijs, PUF, 2008, 232, nr. 148. 

1480  C.A. Pau 29 oktober 1997, 1997-048926. 
1481  L. ROZES, Les travaux et constructions du preneur sur le fonds loué, Parijs, LGDJ, 1976, 229, nr. 221. 
1482  Cass. fr. 5 januari 2012, nr. 10-26.965, Bull. Civ. 2012, 5. 
1483  Cass. fr. 20 april 2005, nr. 03-20.927. 
1484  Art. L251-2 Code de la construction et d’habitation luidt: “Les parties conviennent de leurs droits respectifs de 

propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur 
en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations”. 

1485  M.-L. MATHIEU, Droit civil: les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 257, nr. 687; Th. REVET, “Constructions faites par le 
preneur ”, RTD Civ. 2003, 114, noot onder Cass. fr. 4 april 2002.  

1486  HR 7 maart 1979, NJ 1980, 116. 
1487  HR 10 december 1980, NJ 1981, 623. 
1488  Wet van 4 november 1969 ter invoering van Afdeling 3: Regels betreffende de pacht in het bijzonder, B.S. 25 

november 1969, 11304. 
1489  N. VANDEBEEK, “Begripsomschrijving - Bekwaamheid - Toepassingsgebied van de pachtwet”, in N. VANDEBEEK, De 

landpacht, XV.U-21. 
1490  H. D’UDEKEM D’ACOZ, I. SNICK, en M. SNICK, De pachtovereenkomst, Brussel, Larcier, 2010, 366, nr. 610. 
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In een recent arrest bevestigde het Hof van Cassatie dat de pachter gedurende de 

pachtovereenkomst eigenaar blijft van de constructies die door hem worden opgericht.1491 

 VERGOEDINGSREGELING BIJ DE BEËINDIGING VAN HET ACCESSOIR OPSTALRECHT – Bij het bepalen 290.

van de vergoeding moet een onderscheid gemaakt worden tussen al dan niet regelmatige 

werken. Ten aanzien van niet regelmatige werken, treedt de natrekking onmiddellijk in bij 

gebreke aan accessoir opstalrecht. De grondeigenaar kan bijgevolg onmiddellijk de afbraak 

vorderen. 

Aangezien niemand zich ten koste van een ander mag verrijken, is de verhuurder echter steeds 

een vergoeding verschuldigd voor bestemmingsconforme werken of voor werken die met 

toestemming van de verhuurder opgericht werden. Wegneembare constructies worden hierbij 

vergoed op grond van de theorie van verrijking zonder oorzaak.1492 Voor toegelaten constructies 

die niet langer weggenomen kunnen worden, kan de huurder een vergoeding bekomen op grond 

van de kostenleer (zie supra, nr. 111).1493  

Indien de huurder daarentegen onregelmatige werken oprichtte, kan de verhuurder op elk 

moment de afbraak van deze werken vorderen. Wanneer de verhuurder de afbraak niet vordert 

of indien hij de werken wenst te behouden, is hij eveneens een vergoeding verschuldigd op 

grond van de theorie van verrijking zonder oorzaak.1494  

Deze vergoeding is niet verschuldigd ten aanzien van onregelmatige werken waarvan de afbraak 

niet gevorderd kan worden. In dit geval begaat de huurder immers een wanprestatie wegens 

miskenning van artikel 1728, 1° BW en kan de verhuurder de huurovereenkomst laten 

ontbinden. 

Voor geoorloofde werken kan de huurder naar Nederlands recht een vergoeding vorderen op 

grond van ongerechtvaardigde verrijking (art. 7:216 lid 3 NBW).1495  

                                                           

1491  Cass. 10 oktober 2013, AR C.12.0582.N. Dit arrest is echter voor kritiek vatbaar in zoverre het oordeelt dat de 
pachter een eigendomsrecht kann laten gelden ten aanzien van de beplantingen die hij aanbracht, maar waarbij 
hij de grenzen overschreed van hetgeen wettelijk geoorloofd is (art. 28 Pachtwet). Opdat de pachter een 
eigendomsrecht kan laten gelden ten aanzien van deze beplanting, is immers vereist dat hij deze op bevoegde 
wijze aanbracht (zie supra, nr. 263). 

1492  Cass. 18 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, 839, RW 1993-94, 1065, noot en T.Not. 1992, 427; Rb. Brussel 14 mei 
2004, TFR 2005, 289, noot H. VAN OUTRYVE; N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. 
Juridische en fiscale aspecten”, in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, 214; T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - Propriété, Brugge, die Keure, 
1996, 362, nr. 82. 

1493  Cass. 23 december 1943, Pas. 1944, I, 123; T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 362, nr. 84. 

1494  A. GOSSELIN en L. HERVE, “Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects 
civils et fiscaux”, RNB 2004, 566, nr. 11; D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 222, nr. 13.3; T. VAN 

SINAY, “Bouwen 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 - Propriété, Brugge, die 
Keure, 1996, 362, nr. 83. 

1495  N. EEKEN en G. ELST, "Natrekking in het huurrecht: over voorkomen en genezen", TvHB 2011, 5, 262; F.H.J. 
MIJNSSEN, “Goederenrechtelijke aspecten van ongerechtvaardigde verrijking”, WPNR 2006, 176. 
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Volgens de Hoge Raad kan de vraag naar een vergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking 
(art. 6:212 NBW) echter slechts bevestigend beantwoord worden in het licht van bijzondere 
omstandigheden, zoals het feit dat de huurder de kosten voor de aangebrachte veranderingen zelf 
heeft gedragen of hij deze al dan niet heeft kunnen terugverdienen. Ook de vraag in hoeverre deze 
kosten reeds afgeschreven werden en in hoeverre de verhuurder daadwerkelijk profijt heeft van de 

aangebrachte veranderingen, zijn relevant in de beoordeling van het recht op vergoeding.1496 De 
huurder kan bijvoorbeeld aantonen dat de verhuurder ten gevolge van de werken die hij uitvoerde in 
de toekomst een aanzienlijk hogere huurprijs kan bekomen.  

Naast deze gemeenrechtelijke vergoedingsregeling inzake huurovereenkomsten, moet tevens 

rekening gehouden worden met specifieke huurwetgeving.  

In het kader van een handelshuur is de huurder bijvoorbeeld gerechtigd onder bepaalde 

voorwaarden elke verbouwing uit te voeren die dienstig is voor zijn onderneming (art. 7 

Handelshuurwet).1497 Zoals iedere huurder verkrijgt de handelshuurder een eigendomsrecht ten 

aanzien van de door hem opgerichte constructies.  

Als eigenaar kan hij de constructies afbreken voor het einde van de handelshuur. De verhuurder kan 

deze afbraak niet vorderen ten aanzien van regelmatig opgerichte constructies1498 en wordt bij de 
beëindiging van de handelshuur eigenaar van de constructies tegen vergoeding van de waarde van de 
materialen en arbeidsloon of de meerwaarde, beoordeeld op het moment van de overname (art. 9, lid 
1 Handelshuurwet). De verhuurder behoudt de mogelijkheid om de afbraak te vorderen van 

onregelmatig opgerichte constructies.1499 Indien hij deze afbraak niet vordert, strekt zijn 
grondeigendomsrecht zich uit tot deze constructies, zonder dat hij hiervoor een vergoeding 
verschuldigd is (art. 9, lid 2 Handelshuurwet). In tegenstelling tot artikel 7, is de vergoedingsregeling 
waarin artikel 9 voorziet van aanvullende aard. Het staat partijen bijgevolg vrij een andersluidende 

regeling te treffen.1500 

Ook de Pachtwet voorziet in een specifieke regeling.1501 Artikel 25, §1 van de Pachtwet verleent 

aan de pachter uitdrukkelijk het recht bestemmingsconforme gebouwen op te richten voor 

zover deze nuttig zijn voor de bewoonbaarheid van het gepachte goed of dienstig zijn voor de 

exploitatie ervan.  

De wet schrijft tevens een dwingende vergoedingsregeling voor, waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen de gevallen waarbij de pachter al dan niet over een schriftelijke toestemming van de 
verpachter of rechterlijke machtiging beschikte voor het oprichten van de gebouwen, en de pacht 

beëindigd werd op initiatief van de verpachter (art. 26 Pachtwet).1502 Deze vergoedingsregeling is 
van dwingende aard ten aanzien van constructies die nuttig zijn voor de bewoonbaarheid of 

                                                           

1496  HR 25 juni 2004, NJ 2005, 338, JOL 2004, 372, RvdW 2004, 89. 
1497  De kosten van de verbouwing mogen echter drie jaar huur niet te boven gaan en deze werken mogen noch de 

veiligheid, noch de salubriteit, noch de esthetische waarde van het gebouw in het gedrang brengen (art. 7 
Handelshuurwet van 30 april 1951, B.S. 10 mei 1951). De huurder dient de verhuurder vooraf in kennis te 
stellen van deze werken zodat deze de mogelijkheid heeft zich tegen de realisatie ervan te verzetten. Deze 
kennisgeving neemt echter niet weg dat de huurder over een door de wet toegekend recht tot bouwen beschikt. 

1498  T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 364, nr. 89. 

1499  Cass. 7 oktober 1971, Arr. Cass., 1971, I, 145, Pas., 1972, I, 134, RW 1971-72, 1589, J.T. 1972, 117. 
1500  A. PAUWELS en M. VRANCKEN, “Art. 7-9 Handelshuurwet”, in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 10. 
1501  Pachtwet van 4 november 1969, B.S. 25 november 1969, 11304. 
1502  R. GOTZEN, “Art. 26 Pachtwet”, in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, 1. 
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exploitatie van het goed. Ten aanzien van andere constructies zijn partijen vrij een andersluidende 

overeenkomst te treffen.1503 

E. Accessoir opstalrecht gekoppeld aan een domeinconcessie of -vergunning 

 HET RECHT VAN DE CONCESSIEHOUDER OF HOUDER VAN EEN DOMEINVERGUNNING OM TE BOUWEN – 291.

Op het openbaar domein kunnen reeds van oudsher administratieve gebruiksrechten toegekend 

worden in de vorm van een domeinconcessie of een -vergunning.  

Deze gebruiksrechten worden beide gekenmerkt door hun precaire aard. Op grond van het beginsel 
van de continuïteit van de openbare dienst, kunnen de regels met betrekking tot de organisatie en de 
werking van de openbare dienst namelijk steeds gewijzigd worden in het algemeen belang en kunnen 

toegekende gebruiksrechten beëindigd worden.1504  

Een concessie is een (administratief) contractueel gebruiksrecht waarbij de overheid aan een 

persoon tijdelijk en op een wijze die het recht van anderen uitsluit, de toelating verleent om 

privatief gebruik te maken van een deel van haar openbaar domein.1505 Deze concessies hebben 

een contractueel karakter en verlenen een subjectief recht dat tegenwerpelijk is aan derden.1506 

De concessiehouder is gehouden het goed te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming en het 

goed terug te geven in de staat waarin het zich bevond bij de toekenning van de concessie. 

Naast de concessie kan de overheid eveneens een domeinvergunning toekennen. 

Domeinvergunningen maken een eenzijdige akte van een overheid uit, waardoor aan een 

gebruiker de eenzijdig herroepbare toestemming verleend wordt om van een deel van het 

openbaar domein privatief gebruik te maken.1507 In tegenstelling tot de concessie, kan de 

domeinvergunning ten alle tijd en zonder schadevergoeding herroepen worden.1508 

Het recht om gebouwen op te richten kan aan beide gebruiksrechten gekoppeld zijn.1509 

Wanneer een openbare overheid het recht verleent gebouwen op te richten, verkrijgt de titularis 

                                                           

1503  T. VAN SINAY, “Bouwen 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 - 
Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 366, nr. 94. 

1504  J. DE STAERCKE, “De valorisatie van het openbaar domein”, TBO 2005, afl. 4, 191, nr. 12. 
1505  R.v.St. nr. 137.417, 22 november 2004, CDPK 2006, afl. 2, 483, MER 2005, afl. 1, 60; S. VAN GARSSE, De concessie in 

het raam van de publiekprivate samenwerking. Een analyse van het openbaar en het privaat domein, van de 
domeinconcessies, de concessies van openbare werken, de concessies van hun diensten en hun aanbesteding, 
Brugge, die Keure, 2007, 47, nr. 98. 

1506 D. LAGASSE, “Les utilisations collectives et privatives du domaine public”, in M. PÂCQUES (red.), Domaine public, 
domaine privé, biens des pouvoirs publics, Brussel, Larcier, 2008, 215, nr. 160 e.v.; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 
DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgische administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 302, nr. 
301; F. WASTIELS, Administratief Goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 205, nr. 295. 

1507  L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 14, nr. 15. 
1508 V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere 

overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 38, nr. 75. 
1509  R.v.St. 2 februari 1993, T. Aann. 1993, 196; Bij een domeinvergunning lijkt minder snel voldaan aan het vereiste 

van een wettelijke of contractuele toelating tot bouwen: slechts één vorm van domeinvergunning – namelijk de 
wegvergunning (permis de voirie) – verleent het recht gebouwen op te richten. Een stationeervergunning 
(permis de stationnement) daarentegen laat slechts een tijdelijke inneming van een oppervlakte toe, en houdt 
geen toelating in om werken uit te voeren in of op de grond zelf. Zie hiervoor  L. DERIDDER en T. VERMEIR, 
Leidingen voor nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 14, nr. 15; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. 
VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgische administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 303, nr. 301. 
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van een concessie of domeinvergunning eveneens een accessoir opstalrecht ten aanzien van de 

constructies die hij in het kader van deze concessie opricht.1510  

Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brugge dat “de eigenaar (in casu de Staat) gelet op de 
toegestane vergunningen met toelating tot bouwen stilzwijgend heeft afgezien van zijn recht op 
natrekking. […] Tijdens de duur van de vergunning zijn de gebouwen dan ook eigendom van de 
vergunninghouder en kan de natrekking slechts gebeuren op de dag waarop de vergunning wordt 

beëindigd”.1511 

Dat accessoire opstalrechten ook op het openbaar domein betrekking kunnen hebben, wordt 

naar Belgisch recht algemeen aanvaard.1512 Desalniettemin oordeelt sommige rechtspraak dat 

een concessie of vergunning in dit geval uitdrukkelijk moet voorzien in een afstand van 

natrekking of de vestiging van een opstalrecht opdat een accessoir opstalrecht zou ontstaan.1513  

Deze rechtspraak kan niet worden bijgetreden. Het accessoir opstalrecht vloeit immers 

automatisch voort uit de bevoegdheid tot bouwen die in de concessie of vergunning vervat 

ligt.1514 Dat deze bevoegdheid voortvloeit uit een administratieve of ministeriële beslissing doet 

hieraan geen afbreuk.1515  

Ook naar Frans recht wordt erkend dat het recht om het openbaar domein te exploiteren, een 

eigendomsrecht verleent ten aanzien van de constructies die in het kader van deze bevoegdheid 

opgericht worden.1516 Aangezien de vergunning intuïtu personae is, wordt dit recht niet 

overgedragen op opeenvolgende vergunninghouders. Van zodra de vergunning overgedragen 

                                                           

1510  Rb. Brugge 20 november 1993, F.J.F. 1994, 276; V. SAGAERT, “Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het 
Belgische recht”, TPR 2004, 1364, 14; S. VAN GARSSE, De concessie in het raam van de publiekprivate 
samenwerking. Een analyse van het openbaar en het privaat domein, van de domeinconcessies, de concessies van 
openbare werken, de concessies van hun diensten en hun aanbesteding, Brugge, die Keure, 2007, 279, nr. 522. 

1511  Rb. Brugge 20 december 1993, Rec. gén. enr. not. 1995, nr. 24.443, Act. Dr. 1996, 807, noot A. DUMOULIN. 
1512  R.v.St. nr. 41.878, 2 februari 1993, RHA 1994, 318, T.Aann. 1993, 146, TBP 1993, 349; K. VANHOVE, “Het private 

gebruik van overheidsgoederen”, Themis 2008-2009, 14, nr. 19; M. VON KUEGELGEN, “L'évolution de la domanialité 
publique à la lumière des divisions horizontales et verticales de la propriété - Constats et perspectives”, JP 2008, 
nr. 3, 82, nr. 14.  

1513  Vred. Waver 6 november 1997, JLMB 1998, 651; A. GITS en B. DEVOS, “Verzaking aan het recht van natrekking 
getoetst aan de Landpachtwet: begrippen en misvattingen.”, T.Not. 2007, 207.  
In dezelfde zin: Luik 16 juni 1993, JLMB 1994, 53, noot P. COENRAETS. Dit arrest is voor kritiek vatbaar. In casu 
stipuleerde het gemeentereglement dat de concessie op grond waarvan een grafteken mag worden geplaatst op 
gemeentegrond, enkel een gebruiks- en genostrecht toekent en dus geen eigendomsrecht verleent ten aanzien 
van deze grafmonumenten. Op grond van deze regelgeving leidt de concessie in casu niet tot een accessoir 
opstalrecht. Desalniettemin oordeelde het hof dat noch de gemeente als grondeigenaar, noch de 
concessiehouder in casu op grond van artikel 1386 BW aansprakelijk konden worden gesteld voor de schade 
veroorzaakt door de instorting  van een grafteken. Volgens het hof maakt geen van beide immers een eigenaar 
uit in de zin van dit artikel. Deze opvatting kan niet worden bijgetreden. Indien de concessie geen accessoir 
opstalrecht verleent – en dus geen afwijking uitmaakt van de natrekkingsregels ten gunste van de grondeigenaar 
– treedt de natrekking in ten aanzien van de gemeente als grondeigenaar. Zie voor een kritische bespreking dit 
arrest P. COENRAETS, “La responsabilité du concessionnaire d’une sépulture”, JLMB 1994, 53, noot onder Luik 16 
juni 1993. 

1514 D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 225, nr. 14.1; V. SAGAERT, “Ondergrondse constructies in het 
Belgische goederenrecht”, in C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT (eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en 
Nederlandse recht, 17, nr. 31. 

1515  J. DE STAERCKE, “Mijnconcessies en ontginning” in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en 
eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 170, nr. 36. 

1516  “[…] les bâtiments et ateliers édifiés par la requérante sur le domaine public sur la base d'une autorisation précaire 
et révocable à tout moment et dont elle était restée jusqu'alors propriétaire […]” C.E. 23 juni 1993, nr. 111569. 
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wordt, treedt bijgevolg de onroerende natrekking in ten voordele van de overheid.1517 Het gaat 

immers niet om een werkelijke overdracht, maar om de vestiging van een nieuwe concessie in 

hoofde van de ‘overnemer’. Hieronder zal echter nog blijken dat het eigendomsrecht ten aanzien 

van constructies op het openbaar domein aan belangrijke beperkingen zijn onderworpen (zie 

ook infra, nr. 339).1518   

 VERGOEDINGSREGELING BIJ DE BEËINDIGING VAN HET ACCESSOIR OPSTALRECHT – Voor de 292.

vergoedingsregeling bij de beëindiging van het accessoir opstalrecht op het openbaar domein 

kunnen we verwijzen naar infra, nr. 341. 

§4. Beoordeling: de rol van het accessoire opstalrecht 

 RECHTSVERGELIJKENDE BEVINDINGEN – Uit het voorgaande bleek dat de bevoegdheid om 293.

constructies op te richten op andermans grond naar Belgisch recht automatisch leidt tot een 

eigendomsrecht ten aanzien van deze constructies. 

Deze (automatische) toekenning van een eigendomsrecht wordt echter niet in alle onderzochte 

rechtsstelsels aanvaard.  

Zo verwerft de houder van een gebruiks-of genotsrecht, op grond waarvan constructies mogen 

opgericht worden op andermans grond, naar Zuid-Afrikaans recht geen eigendomsrecht op de 

door hem opgerichte constructies. De absolute toepassing van het superficies solo cedit-beginsel 

staat aan een dergelijke horizontale eigendomssplitsing in de weg (zie supra, nr. 34).  

Ook naar Nederlands recht maakt het opstalrecht niet automatisch een accessorium uit van de 

bevoegdheid om constructies op te richten op andermans grond. In tegenstelling tot het Zuid-

Afrikaanse recht, laat het Nederlandse recht echter wel een conventionele afwijking van de 

superficies solo cedit-regel toe. Het staat partijen bijgevolg vrij een zelfstandig (zie supra, nr. 186) 

of afhankelijk opstalrecht te vestigen, waardoor de houder van het gebruiks- of genotsrecht 

eigenaar blijft van de door hem opgerichte constructies (zie supra, nr. 269).  

Naar Frans recht wordt noch het zelfstandig opstalrecht (droit de superficie), noch het accessoir 

opstalrecht (droit de superficie conséquence) wettelijk geregeld. Beiden worden echter in de 

rechtspraak en rechtsleer erkend (zie supra, nr. 262). 

Men kan zich de vraag stellen naar de reden van deze discrepantie inzake de erkenning van 

accessoire opstalrechten tussen de verschillende onderzochte rechtsstelsels.  

Het antwoord op deze vraag schuilt in de alternatieven die het onderzochte rechtsstelsel biedt 

om eigendomsrechten horizontaal te stapelen.  

                                                           

1517  Cass. fr. 3 juli 2013, nr. 12-20.237. 
1518  R. REZENTHEL, “le droit de propriété de l’occupant du domaine public”, D. TOMASIN, (ed.), Qu’en est-il de la 

propriété ? L’appropriation en débat, Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2005, Presses de l’Université des 
Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse, 2006, 108. 
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Naar Nederlands recht worden partijen in de stapeling van eigendomsrecht niet beperkt door 

een dwingende termijnbeperking van het recht van opstal, waardoor de behoefte aan een 

accessoir opstalrecht zich minder laat gevoelen. Daarenboven biedt de horizontale natrekking, 

in bepaalde aangelegenheden waarin eigendomsrechten horizontaal worden gesplitst, een 

antwoord (zie supra, nr. 147).  

Bij gebreke aan wettelijke regeling van het Franse opstalrecht, worden projectontwikkelaars 

naar Frans recht evenmin beperkt in de uitbouw van constructies, waardoor autonome volumes 

op en onder elkaar gestapeld worden (zie infra, nr. 381).  

Het Zuid-Afrikaanse recht biedt ten slotte aan de hand van de Sectional Titles Act (zie infra, nr. 

296) een rechtszeker kader om meervoudig grondgebruik mogelijk te maken, waarbij de private 

kavels als autonome erven worden erkend die in een afzonderlijk register geregistreerd kunnen 

worden.  

Het Belgische recht vormt hierop een uitzondering. Door het eigendomsrecht van de bevoegde 

bouwer op andermans grond te erkennen aan de hand van een accessoir opstalrecht, komt het 

Belgische recht tegemoet aan een behoefte uit de praktijk om stapeling van eigendomsrechten 

boven en/of onder een perceel mogelijk te maken.  

 DE ROL VAN HET ACCESSOIR OPSTALRECHT IN HET KADER VAN ONROERENDE NATREKKING – Het 294.

accessoir opstalrecht maakt in de traditionele leer een bijkomende en belangrijke uitzondering 

uit op de natrekking ten voordele van de grondeigenaar. De rol van het accessoir opstalrecht – 

als uitzondering op de natrekkingsregels – mag niet onderschat worden. Van zodra iemand 

bevoegd bouwt op andermans grond, verkrijgt deze een eigendomsrecht op de door hem 

opgerichte constructies, voor zolang hij over deze bevoegdheid beschikt.  

Naar Belgisch recht is deze belangrijke afwijking van de onroerende natrekkingsregels niet 

wettelijk verankerd. Het accessoir opstalrecht steunt volledig en exclusief gesteund op de 

rechterlijke erkenning van de toekenning van een eigendomsrecht aan de persoon die bevoegd 

bouwt op andermans grond. Van zodra de grondeigenaar aan een derde de bevoegdheid verleent 

om te bouwen op zijn grond, wordt afgeweken van de natrekking van de opstallen tot de grond 

en ontstaat een horizontale eigendomssplitsing. De wil van partijen om iemand bevoegd op 

andermans grond te laten bouwen, volstaat met andere woorden om een belangrijke afwijking 

op de natrekkingsregels mogelijk te maken. 

Het accessoir opstalrecht is op eerste gezicht bijgevolg moeilijk in te passen in de klassieke 

invulling die aan de natrekkingsregels gegeven wordt. In Deel III van dit proefschrift (zie infra, 

nr. 352) zal echter blijken dat een herijking van de natrekkingsregels ertoe leidt dat het 

accessoir opstalrecht eerder past binnen de hierna verdedigde herijking van de 

natrekkingsregels, dan dat het een uitzondering op deze regels uitmaakt. 
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HOOFDSTUK III. TWEEDE ALGEMENE UITSLUITING VAN DE NATREKKINGSREGEL: 
HET APPARTEMENTSRECHT 

 DE TRILOGIE VAN HET APPARTEMENTSRECHT – Naar Belgisch recht heeft het 295.

appartementsrecht betrekking op een gebouw of een groep van gebouwen, waarvan het 

eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels, die elk een gebouwd 

privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke delen omvatten (art. 577-3, eerste lid 

BW). Men spreekt van een vorm van gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (zie infra, 

nr. 306). 

Binnen de onderzochte rechtsstelsels onderscheiden we een dualistische van een monistische 

invulling van het appartementsrecht, die elk een verschillende benadering weergeven van hoe 

de eigendomsvolumes gesplitst worden (zie eveneens infra, nr. 300). In beide gevallen bestaat 

het appartementsrecht uit drie hoofdbestanddelen: (1) een individueel eigendoms- of 

gebruiksrecht ten aanzien van een appartement, (2) een eigendoms- of gebruiksrecht ten 

aanzien van de gemeenschappelijke delen en (3) lidmaatschapsrechten in de vereniging van 

mede-eigenaars.1519 Deze drie hoofdbestanddelen zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden en 

kunnen niet afzonderlijk het voorwerp uitmaken van een daad van beschikking.1520  

Het appartementsrecht combineert hierdoor aspecten van het goederen- en vennootschapsrecht. We 
gaan in het navolgende niet in op de beheersvormen van het appartementsrecht, maar focussen ons 
op de eigendomssplitsing die met een appartementssplitsing gepaard gaat. 

 NIEUWE CONCEPTEN MET BETREKKING TOT GRONDEIGENDOM – Om meervoudig grondgebruik 296.

mogelijk te maken, introduceerde het appartementsrecht nieuwe concepten met betrekking tot 

grondeigendom.1521 Als gevolg van de Sectional Titles Act1522 werd naar Zuid-Afrikaans recht een 

                                                           

1519  Een deeltiteleenheid is naar Zuid-Afrikaans recht eveneens samengesteld uit drie onafscheidelijke componenten 
(§16 (3) STA): het (lichamelijke) private deel, het (onlichamelijke) aandeel in de gemeenschappelijke delen en 
het lidmaatschap van een bestuursorgaan. 

1520  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 361 en 451; J.H. 
BEEKHUIS, “Ontwikkeling van het appartementenrecht in Nederland”, TPR 1981, 354; D.V. COWEN, New patterns of 
landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 64; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek 
Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 126, nr. 305; J. HANSENNE 
en G. LEVAL, “L’indissociabilité du bien privatif et de la quote-part dans les biens communs en matière de 
copropriété forcée (art. 577bis, § 9, C. civ.)”, RNB 1988, 450; P. POIRIER, Le propriétaire d’appartement: traité 
théorique et pratique, Brussel, Editorial-office, 1940, 12; A. SCHICKS en J. BAUGNIET, “Loi du 8 juillet 1924”, Rev. 
prat. not. b. 1924, 485 en 506; R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 32, nr. 13; 
H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, 
E. Story-Scientia, 1997, 140, nr. 59; A.J.  VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 
2009, 67; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, 
LexisNexis, 2010, 2-3; S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, materials and text on property law, Oxford, Hart, 2012, 
291; P. VELDEKENS en P. DEMEUR, “La division horizontale de la propriété des maisons”, Rev. prat. not. b. 1923, 666; 
A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la 
santé, 2005, 17, nr. 33; X (ed.), La maîtrise du sol, Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture 
juridique Française, Parijs, Economica, 1992, 419. 

1521  Botes v. Toti Development Co (Pty) Ltd., 1978, (1), SA, 205 (T), 208, A; D.V. COWEN, “The South African Sectional 
Titles Act in historical perspective: an analysis and evolution”, CILSA 1973, 7; G.J. PIENAAR, “Ontwikkeling in die 
Suid-Afrikaanse eiendomsbegrip in perspektief”, TSAR 1986, 296. 
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“splitsernuwe saak geskep en verkry die begrip eiendom ’n ruimer betekenis”.1523 De wet voert 

immers een nieuw voorwerp van onroerende eigendomsrechten in, namelijk een 

deeltiteleenheid (unit). Onder het appartementsrecht ontstaat dus daadwerkelijk een 

eigendomsrecht op een volume. Deze deeltiteleenheid wordt door de wetgever met de grond 

gelijkgesteld en en maakt een zelfstandig, onroerend goed uit (§ 3).1524 Hieronder zal blijken dat 

het appartementsrecht ook naar Nederlands recht een nieuw zakelijk recht in het leven roept 

(zie infra, nr. 301). In de andere onderzochte rechtsstelsels maakt een appartementskavel 

eveneens een onroerend goed uit, dat door een splitsingsakte goederenrechtelijk 

verzelfstandigd wordt.1525 

AFDELING I. TOEPASSINGSGEBIED 

 WETTELIJKE OMSCHRIJVING TOEPASSINGSGEBIED – De Belgische appartementswetgeving1526 is 297.

van toepassing op (1) ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan (2) het eigendomsrecht 

tussen verschillende personen verdeeld is (3) volgens kavels die elk een gebouwd privatief 

gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten (art. 577-3, 

lid 1 BW).1527 Aan deze toepassingsvereisten moet cumulatief voldaan zijn.  

                                                                                                                                                                                     

 Indien een bestaand gebouw onder het toepassingsgebied van deze wet wordt gebracht, worden de bestaande 
huurders van de eenheden wettelijk beschermd door section 10 STA, waarin hen een voorkooprecht wordt 
verleend. F. DU PLESSIS, “Die remedies van die huurder by omskepping van huurgeboue in deeltitelskemas”, Stell 
LR 1996, 3, 340. 

1522  Sectional Titles Act 95 of 1986, Proc. 62 , GG 11240, 19880408. Hierna STA. 
De Sectional Titles Act wordt momenteel opgesplitst in de Sectional Tiles Act, de Sectional Titles Schemes 
Management Act 8 of 2011 (hierna STSMA) en de Community Schemes Ombud Service Act 21 of 2010. 
Naast de Wet op Deeltitels kent het Zuid-Afrikaanse recht eveneens een Share Block scheme (Share Blocks 
Control Act 59 of 1980 en de Companies Act 61 of 1973). Hierbij koopt of huurt een Share Block company een 
gebouw, waarna het zijn aandelen verkoopt. Omdat de aandeelhouder van een Share Block scheme geen zakelijk 
recht verkrijgt, worden eigendomsrechten niet horizontaal gestapeld. We gaan dan ook in dit hoofdstuk niet 
verder in op deze figuur. 

1523  P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg & Schoeman’s The law of property, Durban, LexisNexis, 
2006, 442; D.V. COWEN, “From sectional to airspace”, Acta Juridica 1985, 334; R.F. RORKE, Commentary on the 
Sectional Titles Act 1971, Durban, LexisNexis, 1972, 122; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 1989, 
10 en 402; C.G. VAN DER MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig van ons gemeenregtelike saak- en 
eiendomsbergip”, THRHR 1974, 119. 

1524  Phone-A-Copy Worldwide (Pty) Ltd v. Orkin, 1986, 1, SA, 722, A, 742H-I en 744D-745; G.J. PIENAAR, Sectional Titles 
and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 59.  

 Een unit wordt omschreven als “a section together wit its undivided share in common property apportioned to that 
section in accordance with the quota of the section” (§1 STA) 

1525  P. CAPOULADE en C. GIVERDON, “Le lot défini comme droit d'utiliser une surface déterminée du sol pour construire 
constitue un immeuble par nature pouvant faire l'objet d'une saisie immobilière”, D. 1990, 216, noot onder Cass. 
fr. 15 november 1989; P. POIRIER, Le propriétaire d’appartement: traité théorique et pratique, Brussel, Editorial-
office, 1940, 37. 

1526  Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de 
mede-eigendom, B.S. 26 juli 1994, 19217. Gewijzigd door de Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, B.S. 28 juni 
2010, 39717. 

1527  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 476, nr. 2359; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en 
verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 126, nr. 306; R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, 
Kluwer, 2010, 59, nr. 43; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. 
Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 141, nr. 61. 
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De appartementswetgeving is enkel van toepassing indien het eigendomsrecht ten aanzien van de 

diverse delen van het gebouw is opgesplitst tussen meerdere personen, waardoor de wet niet van 

toepassing is wanneer het gehele gebouw toebehoort aan één persoon.1528 De splitsing is aldus 

essentieel opdat de Appartementswet toepassing kan vinden. Zolang er geen sprake is van een 

onverdeeldheid, wordt er evenmin afgeweken van de traditionele invulling van de 

natrekkingsregels, waardoor het appartementsgebouw nagetrokken wordt tot de grond. 

Naar Nederlands recht is deze situatie anders. Het Nederlandse appartementsrecht 

transformeert het eigendomsrecht ten aanzien van een gebouw naar een nieuw zakelijk recht, 

het appartementsrecht. De vermenging van alle appartementsrechten in één hand sluit de 

toepassing van de Appartementswet niet uit.1529 Om deze reden spreekt de wetgever niet van 

een verdeling, maar van een splitsing in appartementen.1530 Ook gedurende de periode dat alle 

appartementsrechten aan eenzelfde persoon toekomen, is het appartementsrecht met andere 

woorden reeds van toepassing. Dat de vereniging van eigenaars in dit geval uit slechts één lid 

bestaat, vormt hierbij geen beletsel.1531 

Opdat de Appartementswet van toepassing kan zijn, is eveneens vereist dat elke mede-eigenaar 

zowel een eigen kavel als een aandeel in de gemeenschappelijke delen heeft.1532 Welke delen 

onder deze laatste categorie vallen, is in eerste instantie afhankelijk van de omschrijving van de 

private en gemeenschappelijke delen in de basisakte. Wanneer deze geen uitsluitsel geeft, is het 

gebruik waartoe deze delen bestemd zijn doorslaggevend (art. 577-3, lid 3 BW).1533 Op grond 

van het wettelijk vermoeden neergelegd in artikel 577-3, al. 3 BW worden immers “bij 

ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, de gedeelten van gebouwen of gronden die tot 

het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht 

gemeenschappelijk te zijn”. Deze gemeenschappelijke delen bestaan doorgaans uit publieke delen 

in het appartementsgebouw of gemeenschappelijke faciliteiten. Ook de grond maakt in beginsel 

                                                           

1528  F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 105, nr. 58; Ch. ATIAS, 
“Copropriété des immeubles bâtis”, Rép. civ. Dalloz 2007, 6, nr. 37; C. MOSTIN en J. TAYMANS, “Le régime 
d'exception aux dispositions impératives de la loi sur la copropriété forcée”, JP 2008, nr. 3, 99; V. SAGAERT, B. 
TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 79, nr. 165; R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 71, nr. 51; 
H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, 
E. Story-Scientia, 1997, 138, nr. 59. 
Indien alle private delen verenigd zijn in de hand van één mede-eigenaar wordt de appartementsmede-
eigendom automatisch beëindigd. Cass. fr. 4 juli 2007, Bull. civ. 2007, III, 674, JCP G 2007, 341, noot A. DJIGO. 

1529  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 540, nr. 710. 

1530  J.H. BEEKHUIS, “Een nieuw Nederlands ontwerp over eigendom van appartementen”, TPR 1970, 445. 
1531  Een bouwpromotor kan hierdoor reeds overeenkomsten aangaan in naam van de vereniging, alvorens de 

appartementsrechten worden vervreemd. C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot 
de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, 
Kluwer, 2008, nr. 444. 

1532  Cass. fr. 21 november 1955, JCP 1955, II, 9004, G.P. 1956, I, 52; F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des 
appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 106, nr. 61; Ch. ATIAS, Droit civil, Les biens, Parijs, Litec, 2011, 296, nr. 
407; F. GIVORD, Cl. GIVORDON, en P. CAPOULADE (eds.), La copropriété, Parijs, Dalloz, 2010, 17, nr. 43. 

1533  M.E. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en appartementsrecht), Gent, Storme, 
2007, 13; R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 80, nr. 61; H. VANDENBERGHE en 
S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 
1997, 181, nr. 75. 
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deel uit van de gemeenschappelijke delen.1534 Private delen kunnen omschreven worden als 

delen van het gebouw of de groep van gebouwen die voor het uitsluitend gebruik van één 

eigenaar bestemd zijn. Hieronder vallen uiteraard in eerste instantie de private kavels.1535 Deze 

privatieve delen komen in exclusieve eigendom toe aan een appartementseigenaar. 

Ten aanzien van deze gemeenschappelijke delen bestaat een gedwongen mede-eigendom, 

waardoor er geen verdeling gevorderd kan worden (zie infra, nr. 306). Iedere aanwas bij de 

gemeenschappelijke delen komt ten goede aan de appartementsmede-eigenaars, in verhouding 

tot ieders aandeel in deze gemeenschappelijke delen.1536 

Naar Zuid-Afrikaans recht worden de gemeenschappelijke delen niet op functionele wijze 

aangeduid.1537 De Sectional Titles Act beschrijft de gemeenschappelijke delen op negatieve wijze 

als “the land included in the scheme, such parts of the building(s) as are not included in a section, 

and the land referred to in section 26 (additional land)” (§1 STA). Niet alleen de grond zelf, maar 

ook de onbebouwde ruimte boven en onder deze grond behoren in onverdeeldheid aan alle 

eigenaars toe.1538  

Aanvankelijk diende het appartementsrecht enkel als juridisch instrument om het beheer van 

boven elkaar liggende kavels te regelen. De Wet van 8 juli 1924 legde dan ook de klemtoon op 

het boven elkaar bouwen van private kavels. Pas na de tweede Wereldoorlog werd het 

toepassingsgebied van de appartementswetgeving verruimd tot naast elkaar opgerichte 

gebouwen.1539 Door de Appartementswet ook toe te passen op groepen van gebouwen, kan een 

juridische eenheid met betrekking tot het beheer van een groep van gebouwen gewaarborgd 

worden.1540  

 UITBREIDING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED NAAR BEPERKT ZAKELIJKE RECHTEN – Op grond van 298.

artikel 5:106 NBW kan naar Nederlands recht zowel een eigenaar, als een erfpachter of 

                                                           

1534  F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 157, nr. 119; V. SAGAERT, 
B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2013, 79, nr. 165; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, 
Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 138 en 142, nr. 59 en 61. 

1535   H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, 
E. Story-Scientia, 1997, 181, nr. 75. 

1536  Aangezien de private delen een onafscheidelijk geheel uitmaken met het aandeel in de gemeenschappelijke 
delen dat hieraan is verbonden, strekt de hypotheek zich automatisch uit tot dit aandeel. 

1537  G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 74; A.J.  VAN DER WALT 

en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 65. 
1538  C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 

2010, 3-11. 
1539  F. AEBY, “Nieuwe vormen van onroerend bezit”, Notariële dagen 1971, 127; J. HANSENNE, “La copropriété forcée 

des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis”, in X. (ed.), Guide de droit immobilier, I.14.-1; C. MOSTIN en J. 
TAYMANS, “Le régime d'exception aux dispositions impératives de la loi sur la copropriété forcée”, JP 2008, nr. 3, 
96; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, 
Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 141, nr. 61. 

 Dit is ook zo naar Zuid-Afrikaans recht. Indien het deeltitelschema betrekking heeft op een groep van gebouwen, 
mag elk van deze gebouwen uit slechts één eenheid bestaan (§2 (a)). C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share 
blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 3-37. 

1540  F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 100, nr. 54; R.F.H. 
MERTENS, Appartementen. Monografieën nieuw BW. B-serie, Deventer, Kluwer, 2006, 13; M.E. STORME, Gedwongen 
mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en appartementsrecht), Gent, Storme, 2007, 17; R. 
TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 64, nr. 47. 
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opstalhouder zijn recht op een gebouw of een stuk grond splitsen in appartementsrechten. Ook 

een appartementsrecht zelf is op zijn beurt vatbaar voor een splitsing in appartementsrechten. 

Niet het gebouw, maar wel het beperkt zakelijke recht, maakt hierbij het voorwerp uit van het 

appartementsrecht.1541 

Aangezien de rechten uit Boek 5 van het NBW in beginsel enkel betrekking kunnen hebben op 
lichamelijke zaken, lijkt het appartementsrecht hier niet volledig op zijn plaats, nu erkend wordt dat 

dit recht betrekking kan hebben op onlichamelijke rechten ten aanzien van een onroerende zaak.1542 

Wat het opstalrecht betreft, bestaat deze mogelijkheid zowel ten aanzien van zelfstandige als 

afhankelijke opstalrechten. Met het afhankelijke opstalrecht, wordt ook het beperkt zakelijke 

recht waarvan het opstalrecht een accessorium uitmaakt, in de splitsing betrokken.1543 Het 

appartementsrecht verleent in dit geval een aandeel in het beperkte zakelijke recht, dat de 

gemeenschap uitmaakt.1544 Indien dit beperkt zakelijke recht beëindigd wordt, leidt dit eveneens 

tot een beëindiging van de splitsing in appartementsrechten (art. 5:143a NBW). 

De mogelijkheid om ook beperkt zakelijke rechten aan een appartementsrecht te onderwerpen, staat 
enkel open ten aanzien van een opstalhouder en erfpachter. Indien de vruchtgebruiker bijvoorbeeld 

zijn recht wil splitsen, moet de blote eigenaar hiervoor steeds in de splitsing betrokken worden.1545 
Daarentegen staat het de blote eigenaar vrij zijn eigendomsrecht ten aanzien van goederen waarop 
een beperkt zakelijk recht rust, te splitsen in appartementsrechten. Die splitsing kan evenwel de 

appartementsrechten zelf niet doorkruisen.1546  

Opdat een erfpachter of opstalhouder zijn recht in appartementsrechten kan splitsen, is de 

goedkeuring van de grondeigenaar vereist. Deze laatste mag zijn toestemming niet zonder 

redelijke grond weigeren.1547 Deze goedkeuring is eveneens vereist indien enkel de gebouwen 

die deel uitmaken van het opstalrecht, in de splitsing betrokken worden. Het feit dat de 

opstalhouder een eigendomsrecht heeft ten aanzien van deze opstallen, verleent hem met 

                                                           

1541  C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 343a; A.A. VAN VELTEN, 
Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 405; A.A. VAN VELTEN, “Naar een 
vernieuwd appartementsrecht!”, WPNR 2001, 6468, 1013; C. VENEMANS, “Erfpacht en opstal”, R.F.H. MERTENS, C. 
VENEMANS, G.G.J.D. KLEIJN, T.M. ALDRIDGE, A.A. VAN VELTEN (eds.) Naar een vernieuwd appartementsrecht, Preadvies 
Koninklijke Notariële Broederschap 1997, 44. 
Omgekeerd kan ook de grondeigenaar wiens eigendomsrecht is bezwaard met een opstalrecht of een 
erfpachtrecht, zijn eigendomsrecht splitsen in appartementsrechten. Zolang de beperkt zakelijke rechten 
bestaan, leidt het appartementsrecht een sluimerend bestaan. De appartementseigenaar verkrijgt aanvankelijk 
enkel een onverdeeld aandeel in de grond, maar kan de aan het appartementsrecht verbonden gebruiksrechten 
nog niet uitoefenen. C. VENEMANS, “Erfpacht en opstal”, in R.F.H. MERTENS, C. VENEMANS, G.G.J.D. KLEIJN, T.M. 
ALDRIDGE, A.A. VAN VELTEN (eds.) Naar een vernieuwd appartementsrecht, Preadvies Koninklijke Notariële 
Broederschap 1997, 47. 

1542  H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 187, 
nr. 235. 

1543  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 374. 

1544  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 374. 

1545  C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 376. 

1546  Groene serie, Zakelijke rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 9 Appartementsrechten, 1.1. Het object van de 
splitsing: recht op grond en/of gebouw, C. J. H. BRUNNER (red.), Deventer, Kluwer. 

1547  HR 23 december 1976, NJ 1977, 409; Hof ’s Gravenhage 24 januari 1974, NJ 1974, 277; Kantonrechter 's 
Gravenhage 11 april 1983, NJ 1984, 158. 
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andere woorden niet de bevoegdheid zijn opstalrecht zonder goedkeuring aan een 

appartementsrecht te onderwerpen.  

Zoals hierboven reeds bleek (zie supra, nr. 201) heeft het eigendomsrecht van de opstalhouder naar 
Nederlands recht een afhankelijk karakter. Dit afhankelijk karakter kan evenwel niet verklaren 
waarom de opstalhouder de toestemming moet bekomen om zijn recht aan het appartementsrecht te 
onderwerpen. Uit het voorgaande blijkt namelijk dat het opstalrecht, in plaats van de opstal, aan de 
splitsing wordt onderworpen. Ten aanzien van dit recht, is de opstalhouder wel degelijk eigenaar. 
Dat de wetgever een toestemming van de grondeigenaar vereist, is bijgevolg niet het gevolg van het 
afhankelijk eigendomsrecht ten aanzien van de opstallen, maar is ingegeven om de gemeenten – die 
vaak gronden in erfpacht of opstal uitgeven – toe te laten toezicht uit te oefenen op de splitsing van 

deze erfpacht- en opstalrechten en hierdoor een woonruimtebeleid te laten voeren.1548 

De vestiging van een appartementsrecht door de opstalhouder – waarbij de grond betrokken 

wordt en hierdoor een gemeenschappelijk deel uitmaakt – is naar Belgisch recht uitgesloten. 

Zoals gezegd (zie supra, nr. 186) maakt de grond geen voorwerp uit van het opstalrecht. De 

opstalhouder zou daarentegen wel – binnen de grenzen van zijn recht  – een appartementsrecht 

kunnen vestigen ten aanzien van de opstallen, al kan hij hierbij (zonder tussenkomst van de 

grondeigenaar) geen aandeel in de grond toekennen (zie supra, nr. 206). 

AFDELING II. DE OMKERING VAN DE VERTICALE NATREKKING IN HET KADER VAN 
HET APPARTEMENTSRECHT  

§1. Omkering van de gemeenrechtelijke onroerende natrekkingsregels 

 OMKERING VAN DE VERTICALE NATREKKING TOT DE GROND – Sinds 1804 kan in het Belgische en 299.

Franse recht een beroep worden gedaan op de appartementswetgeving om een eeuwigdurende 

horizontale eigendomssplitsing te creëren.1549  

Bij het uitvaardigen van de Code Napoleon werd de appartementsmede-eigendom aanvullend 
geregeld in artikel 664 C.c. (zie supra, nr. 180). In Nederland en Duitsland werd het 

appartementsrecht pas in 1951 uitgevaardigd.1550 In Zuid-Afrika werd de eerste Wet op Deeltitels in 

1971 uitgevaardigd.1551 Zie voor een historisch overzicht met betrekking tot horizontale 
eigendomssplitsingen supra, nr. 161. 

Uit het rechtshistorische deel (zie supra, nr. 180) bleek dat aanvankelijk de nadruk sterk lag op 

het beheersregime van de appartementsmede-eigendom. De enige wettelijke bepaling inzake het 

appartementsrecht, artikel 664, diende vooral het beheer van de gemene delen. De 

Appartementswet van 1994 legt daarentegen wel de nadruk op de stapeling van 

                                                           

1548  C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 374; J.H. BEEKHUIS, 
“Een nieuw Nederlands ontwerp over eigendom van appartementen”, TPR 1970, 452. 

1549  A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, IV, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946, 242, nr. 
247; V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van 
het 114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 12, nr. 22; R. TIMMERMANS, “Enkele 
bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid en het 
verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 47. 

1550  F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 74, nr. 21; C. ASSER, F.H.J 
MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 
Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 334. 

1551  Wet op Deeltitels 66 van 1973. 
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eigendomsrechten. Binnen deze appartementswetgeving, wordt op eeuwigdurende wijze 

afgeweken van de gemeenrechtelijke natrekkingsregels (zie supra, nr. 57).1552 In het kader van 

het appartementsrecht wordt de private kavel immers niet verticaal nagetrokken door de 

grond.1553 Integendeel, de grond wordt – als gemeenschappelijk deel – nagetrokken door de 

private kavels (art. 577-3 in fine BW).1554 Het is nog preciezer te zeggen dat slechts het aandeel 

van de appartementseigenaar in de gemeenschappelijke delen – waaronder de grond – en dus 

niet de grond zelf, nagetrokken wordt tot de private kavel.1555 

Indien de natrekkingsregels onverkort zouden spelen, zouden de appartementsmede-eigenaars in 
beginsel – als eigenaars van de grond – gezamenlijk eigenaar worden van alle private kavels en de 
hieraan verbonden gemeenschappelijke delen die op deze gemeenschappelijke grond opgericht 
worden. Ten gevolge van de omkering van de verticale natrekking van de opstallen door de grond, 
zijn de appartementsmede-eigenaars niet genoodzaakt wederzijds af te wijken van het beginsel dat 

de verticale natrekking intreedt ten gunste van de grondeigenaar.1556 

Naar Zuid-Afrikaans recht worden de gemeenschappelijk delen in een condominium eveneens 

als bijzaak bestempeld, maar wordt deze niet nagetrokken door de hoofdzaak. Naar Zuid-

Afrikaans recht wordt verdedigd dat enkel lichamelijke goederen het voorwerp van natrekking 

                                                           

1552  F. AEBY, “De verkrijging van op te richten appartementen”, T.Not. 1960, 178, nr. 2; F. AEBY, E. GEVERS en C. 
TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 94, nr. 44; F. AEBY, “Une controverse au sujet du 
rôle de l’accession dans la propriété horizontale”, Rev. prat. pot. b. 1961, 40, nr. 3; P. DEWEERDT, “Het recht van 
natrekking in flatgebouwen”, T.Not. 1962, 97, nr. 1; H. DU FAUX, “La renonciation à accession – Analyse et 
implications”, RNB 1980, 8, nr. 2; E. INGEVELD en A. HILBERT, La propriété des appartements et la copropriété, 
Tamines, Duculot-Ruolin, 1937, 37, nr. 30; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, 
Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 315, nr. 321; M.E. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak 
(mandeligheid en appartementsrecht), Gent, Storme, 2007, 8; A.J.  VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die 
Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 66; P. VELDEKENS en P. DEMEUR, “La division horizontale de la propriété des 
maisons”, Rev. prat. not. b. 1923, 667.  

1553  G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 32. 
1554  Cass. fr. 21 november 1955, JCP 1955, II, 9004, GP 1956, I, 52; Brussel 2 juni 1958, JT 1959, 352, Rec. gén. énr. 

not. 1961, nr. 20.373, noot M. DONNAY; F. AEBY, “Une controverse au sujet du rôle de l’accession dans la propriété 
horizontale”, Rev. prat. not. b. 1961, 40, nr. 3; F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, 
Brussel, Bruylant, 1983, 263, nr. 264; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden 
en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 151, nr. 378; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H.VUYE, “Overzicht van 
rechtspraak. Zakenrecht 1989-1994”, TPR 1995, 605, nr. 81; G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented 
property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 65; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale 
eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 65, nr. 53; R. TIMMERMANS, Handboek 
appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 29, nr. 10; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 182, nr. 77; C.G. VAN DER 

MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig van ons gemeenregtelike saak- en eiendomsbergip”, THRHR 1974, 130; 
C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 2-8; P. VELDEKENS en P. DEMEUR, Copropriété et propriété divisée, Brussel, Larcier, 1935, 71, nr. 143; G. 
VIGNERON, “Statut de la copropriété - Éléments constitutifs de la copropriété. Parties communes et parties 
privatives”, Jcl. Copropriété 01, 2009, fasc. 62.  
Contra: E. INGEVELD en A. HILBERT, La propriété des appartements et la copropriété, Tamines, Duculot-Ruolin, 1937, 
37, nr. 30; F.L. ISTAS, “Propriété horizontale et accession”, in X. (ed.), En hommages à Victor Gothot, Luik, Faculté 
de Droit, 1962, 405 en 409; W. JANSSENS, “L’accession et la propriété horizontale”, Rev. prat. not. b. 1961, 48; K. 
VERHEYDEN, De rechten van erfpacht en opstal, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 
1986, 8, nr. 10; E. VIEUJEAN, C. MARGREVE, Y. HANNEQUART, J. HANSENNE en P. DELNOY, “Rapport sur les formes 
récentes de propriété et de location immobilières urbaines en droit belge”, in X. (ed.), La croissance des villes et 
son influence sur le régime juridique de la propriété immobilière: journées de Liège, 25-28 mai 1965, Travaux de 
l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Luik, Université de Liège. Faculté de droit, 
1966, 343; F. WERDEFROY, “Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van 
opstal en het verlof tot bouwen”, TPR 1983, 302, nr. 5. 

1555  P. POIRIER, Le propriétaire d’appartement: traité théorique et pratique, Brussel, Editorial-office, 1940, 27. 
1556  P. DEWEERDT, “Het recht van natrekking in flatgebouwen”, T.Not. 1962, 98, nr. 2. 
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kunnen uitmaken, waardoor de natrekking niet kan intreden ten aanzien van het onverdeelde 

aandeel in de gemeenschappelijke delen. Dit neemt echter niet weg dat de private en 

gemeenschappelijke delen in een deeltitelschema onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Dit 

verband wordt echter niet gesteund op het intreden van de natrekking, maar op contractuele en 

statutaire verhoudingen tussen de deelentiteiten.1557  

§2. Onderscheid tussen monistische en dualistische appartementsrechten 

 PROBLEEMSTELLING – Het appartementsrecht wordt niet in alle onderzochte rechtsstelsels 300.

op eenzelfde wijze gestructureerd. Terwijl het appartementsrecht naar Nederlands recht een 

monistisch karakter heeft (zie infra, nr. 301), wordt het Belgische, Franse en Zuid-Afrikaanse 

appartementsrecht op dualistische wijze ingevuld (zie infra, nr. 302). Hieronder zetten we het 

onderscheid tussen beide regimes – dat ook van belang is voor het niveau waarop de 

eigendomssplitsing wordt gerealiseerd – uiteen. 

 MONISTISCH APPARTEMENTSRECHT – In een monistisch appartementsrecht wordt een 301.

appartementsrecht als één zelfstandig zakelijk recht beschouwd, waardoor een gedeeld gebruiks- 

en genotsrecht verleend wordt ten aanzien van de gemeenschappelijke delen en een exclusief 

gebruiks- en genotsrecht ten aanzien van de private kavel.1558 Er wordt aan het gesloten systeem 

van zakelijke rechten dus een zakelijk recht toegevoegd. 

Naar Nederlands recht wordt het appartementsrecht op deze monistische wijze ingevuld.1559 Het 

appartementsrecht wordt hierbij omschreven als een aandeel in de goederen die in de splitsing 

zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten 

van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel 

gebruikt te worden (artt. 5:106, vierde lid NBW). Het Nederlandse appartementsrecht 

herverdeelt de aan een volledig eigendomsrecht toekomende bevoegdheden, waardoor het 

appartementsrecht een aandeel in een geheel – d.i. een bijzondere gemeenschap – uitmaakt. Dit 

aandeel bevat zowel een exclusief gebruiksrecht ten aanzien van private delen die bestemd zijn 

om als afzonderlijk deel te worden gebruikt, als een mede-gebruiksrecht ten aanzien van de 

overige delen.1560 

                                                           

1557  D.V. COWEN, “The South African Sectional Titles Act in historical perspective: an analysis and evolution”, CILSA 
1973, 9; G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 64; A.J.  VAN 

DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 67. 
1558  F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 92, nr. 42; C. ASSER, F.H.J. 

MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 
Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 347; J.H. BEEKHUIS, “Een nieuw 
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appartementsrecht”, WPNR 1997, 6279, 498; R.F.H. MERTENS, Appartementen. Monografieën nieuw BW. B-serie, 
Deventer, Kluwer, 2006, 5; R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 30, nr. 10; H. 
VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. 
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1559  C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 343; W.H.M. REEHUIS, 
A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, Goederenrecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 540, nr. 710; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk 
recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 195, nr. 235. 

1560  C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 452; A.A. VAN VELTEN, 
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Naar Nederlands recht wordt geoordeeld dat dit exclusieve gebruiksrecht overigens niet 
noodzakelijk betrekking heeft op een bepaalde kavel. Hierdoor kunnen parkeergarages waarin 
wagens met een autolift in een parkeervak geplaatst worden (floating spaces) aan de hand van de 
Appartementswet gereglementeerd worden, al verkrijgt de appartementsmede-eigenaar hierbij geen 

exclusief gebruiksrecht ten aanzien van een van deze parkeervakken.1561  

In tegenstelling tot het appartementsrecht met een dualistisch karakter (zie infra, nr. 302), 

verleent het appartementsrecht geen eigendomsrecht ten aanzien van de private kavel.1562 Het 

appartementsrecht verleent immers slechts een exclusief gebruiks- en genotsrecht (maar geen 

eigendomsrecht) ten aanzien van zijn private kavel en een gedeeld gebruiks- en genotsrecht ten 

aanzien van de gemeenschappelijke delen.1563 Om dit te benadrukken werd het begrip 

“appartementseigenaar” door de Nederlandse wetgever dan ook vervangen door het begrip 

“gerechtigde tot een appartementsrecht” (art. 5:106, vijfde lid NBW).  

In een geschil waarin de vraag centraal stond of een eigenaar van een appartementsrecht gerechtigd 
is een dakkapel te bouwen, benadrukte de Hoge Raad dan ook dat “van individueel eigendom van een 
‘eigenaar van een appartement’ ten aanzien van enig gedeelte van een gebouw geen sprake meer is; dat 
na de overschrijving [van de splitsingsakte] ieder appartement als een zelfstandige onroerende zaak 
wordt beschouwd, […] die onroerende zaak moet geacht worden mede-eigendom en gebruiksrecht, en 

niet enig individueel eigendom te omvatten”.1564 

Uit het voorgaande volgt dat het Nederlandse appartementsrecht geen rechtsgrond uitmaakt 

voor een horizontale eigendomssplitsing sensu strictu.1565 Het appartementsrecht verleent 

overigens een aandeel in de grond en het gebouw, zonder dat hierbij de natrekkingsregels ten 

gunste van de grond worden omgekeerd. Desalniettemin wordt de zakenrechtelijke eenheid van 

het gebouw met de grond in het kader van een splitsing in appartementsrechten doorbroken.1566 

Door de splitsing ontstaan immers verschillende appartementsrechten die zelfstandige 

registergoederen uitmaken. 

 DUALISTISCH APPARTEMENTSRECHT – Het appartementsrecht wordt in de meeste Europese 302.

landen op een dualistische wijze ingevuld, waarbij een mede-eigendomsrecht op de 

gemeenschappelijke delen wordt gecombineerd met een exclusief eigendomsrecht op de private 

                                                                                                                                                                                     

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 404; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-
BERENSCHOT, Goederenrecht, Studiereeks burgerlijk recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 186, nr. 234. 
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delen.1567 De appartementswetgeving steunt hierbij op de bestaande juridische technieken van 

eigendom en mede-eigendom, zonder een nieuw zakelijk recht in het leven te roepen.1568 

Bij het uitvaardigen van artikel 664 C.c. (zie supra, nr. 180) werd geoordeeld dat het recht van de 

appartementseigenaar moest beantwoorden aan één van de benoemde zakelijke rechten. Het 

appartementsrecht werd bijgevolg ingevuld als een exclusief eigendomsrecht, gecombineerd 

met een mede-eigendomsrecht op de gemeenschappelijke delen.1569 Het dualistisch stelsel kent 

hierdoor twee afzonderlijke, maar onderling verbonden zakelijke rechten toe aan iedere 

appartementseigenaar.1570  

Het Belgische, Franse1571, Zuid-Afrikaanse1572 en Duitse appartementsrecht worden gekenmerkt 

door een dualistisch karakter.  

Zoals gezegd (zie supra, nr. 295) werd in het Zuid-Afrikaanse recht bij de uitvaardiging van het 
Sectional Titles scheme een nieuw voorwerp van onroerende eigendomsrechten ingevoerd, waarbij 

een exclusief eigendomsrecht gecombineerd wordt met een mede-eigendomsrecht.1573 Uit het feit 
dat dit recht als een nieuw soort recht bestempeld wordt, leiden bepaalde auteurs af dat het Zuid-
Afrikaanse appartementsrecht een monistisch karakter heeft. Deze opvatting kan niet worden 

                                                           

1567 F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 88, nr. 39; Ch. ATIAS, 
Droit civil, Les biens, Parijs, Litec, 2011, 300, nr. 411; F. GIVORD, Cl. GIVORDON, en P. CAPOULADE (eds.), La 
copropriété, Parijs, Dalloz, 2010, 111, nr. 221; F.L. ISTAS, “Propriété horizontale et accession”, in X. (ed.), En 
hommages à Victor Gothot, Luik, Faculté de Droit, 1962, 402; Ch.-L. JULLIOT, Traité-formulaire de la division des 
maisons par étages et par appartements, Parijs, 1922, 106; F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, 
Bruylant, 1878, 564, nr. 492; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de 
superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 175, nr. 170; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, 
Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 139, nr. 59. 

 Volgens BAYARD-JAMES beantwoordt de dualistische opvatting van het appartementsrecht niet aan de realiteit. De 
dematerialisering van het eigendomsrecht vindt zijn inziens eveneens plaats ten aanzien van het mede-
eigendomsrecht. Het eigendomsrecht van de appartementseigenaar heeft hierdoor niet langer betrekking op zijn 
privatieve kavel, maar op het “lot de copropriété”. Het voorwerp van het appartementsrecht is hierdoor een 
onlichamelijk onroerend goed. Zie hiervoor F. BAYARD-JAMMES, La nature juridique du droit du copropriétaire 
immobilier – Analyse critique, Parijs, LGDJ, 2003, 44 e.v. 

1568  E. VIEUJEAN, C. MARGREVE, Y. HANNEQUART, J. HANSENNE en P. DELNOY, “Rapport sur les formes récentes de propriété 
et de location immobilières urbaines en droit belge”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence sur le 
régime juridique de la propriété immobilière: journées de Liège, 25-28 mai 1965, Travaux de l’Association Henri 
Capitant des amis de la culture juridique française, Luik, Université de Liège. Faculté de droit, 1966, 337. 

1569  F. BAYARD-JAMMES, La nature juridique du droit du copropriétaire immobilier – Analyse critique, Parijs, LGDJ, 2003, 
117, nr. 102. 

1570  F. GIVORD, “Essai sur la nature juridique de la copropriété par appartements”, in X. (ed.), Mélanges offertes à 
Monsieur le Professeur Pierre Voirin, 1966, Parijs, LGDJ, 265, nr 4; R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2010, 29, nr. 10. 

1571  Krachtens artikel 2 van de Franse Appartementswet zijn de private delen bestemd voor het exclusieve gebruik 
van een bepaalde mede-eigenaar, die hiervan exclusief eigenaar is. Gemeenschappelijke delen zijn delen die door 
alle of meerdere mede-eigenaars worden gebruikt, of die van nut zijn voor alle of meerdere mede-eigenaars. S. 
LELIEVRE en S. CHAIX-BRYAN, “La division de l’immeuble bâti”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le 
bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 635, 
nr. 3200. 

1572  D.V. COWEN, “The South African Sectional Titles Act in historical perspective: an analysis and evolution”, CILSA 
1973, 15 en 36; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, 
Durban, LexisNexis, 2010, 2-11; C.G. VAN DER MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig van ons gemeenregtelike 
saak- en eiendomsbergip”, THRHR 1974, 129; C.G. VAN DER MERWE, “Suid-Afrikaanse deeleiendom en Belgiese 
Appartementseigendom”, THRHR 1994, 57, 1, 6; X. (ed.), Legal aspects of home-ownership in high density housing 
development in South Africa, Johannesburg, National building research institute of the CSIR, , 1972, 7. 

1573  C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 1-26. 
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bijgetreden. Dit nieuwe recht is immers samengesteld uit een eigendomsrecht ten aanzien van een 
unit en een mede-eigendomsrecht ten aanzien van gemeenschappelijke delen en is dus van 

dualistische aard.1574 

Ook het dualistische karakter van de Belgische Appartementswet wordt soms in twijfel getrokken. 
Bepaalde rechtsleer oordeelt dat het Belgische appartementsrecht bestaat uit een mengvorm van 
beide stelsels. De Franse dualistische elementen zouden sinds de wetswijziging van 1994 zijn 
aangevuld met monistische kenmerken. Krachtens de Appartementswet wordt “het eigendomsrecht 
tussen verschillende personen verdeeld volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een 
aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten”. Dat de toegekende kavel zowel 
een gemeenschappelijk als een privaat gedeelte belichaamt, zou – volgens deze auteurs – impliceren 

dat het Belgische appartementsrecht minstens gedeeltelijk een monistisch karakter heeft.1575 Het 
merendeel van de rechtsleer kent het Belgische appartementsrecht echter nog steeds louter een 
dualistisch karakter toe. Het appartementsrecht valt immers uiteen in een exclusief eigendomsrecht 
en een gedwongen mede-eigendomsrecht. Dat de wet sinds 1994 spreekt van “kavels”, die uit beide 

elementen bestaan, doet hieraan geen afbreuk.1576 

 BESLUIT. ENKEL HET DUALISTISCH APPARTEMENTSRECHT KEERT DE VERTICALE NATREKKING VAN DE 303.

OPSTALLEN DOOR DE GROND OM – Uit het voorgaande blijkt dat het monistische appartementsrecht 

geconstrueerd wordt aan de hand van het appartementsrecht als één zakelijk recht, terwijl het 

dualistische appartementsrecht een eigendomsrecht verleent ten aanzien van een private kavel, 

waaraan een mede-eigendomsrecht is gekoppeld ten aanzien van gemeenschappelijke delen, 

waaronder de grond. Binnen het Nederlandse monistische stelsel is er dan ook geen sprake van 

een omkering van de natrekking of een horizontale splitsing van het eigendomsrecht.1577 Zowel 

de grond als het gebouw behoren aan alle appartementseigenaars toe, waardoor de verhouding 

tussen de grond en de opstal nog steeds door de superficies solo cedit-regel beheerst wordt.1578 

Hieruit volgt dat enkel een dualistisch stelsel afwijkt van de verticale natrekking van de 

opstallen door de grond.1579  

                                                           

1574  D.V. COWEN, “The South African Sectional Titles Act in historical perspective: an analysis and evolution”, CILSA 
1973, 15; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, 
LexisNexis, 2010, 2-11. 

1575  T.M. ALDRIDGE en A.A. VAN VELTEN, “Apartment Ownership in the European Union”, Notarius International 1997, 
23, nr. 7. 

1576  R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30, nr. 10; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 139, 
nr. 59. 

1577  C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 362; H.D. PLOEGER, 
Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 222, nr. 220. 

1578  R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 31, nr. 10; C.G. VAN DER MERWE, 
International Encyclopedia of Comparative Law. Property and Trust, V. Apartment ownership, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 1994, 24, nr. 50. 

1579  P. SIMLER, “Copropriété et propriété en volumes: antinomie ou symbiose? ”, in X. (ed.), Le droit privé français à la 
fin du XXe siècle, Études offertes à P. Catala, Parijs, Litec 2001, 686; E. VIEUJEAN, C. MARGREVE, Y. HANNEQUART, J. 
HANSENNE en P. DELNOY, “Rapport sur les formes récentes de propriété et de location immobilières urbaines en 
droit belge”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence sur le régime juridique de la propriété immobilière: 
journées de Liège, 25-28 mai 1965, Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française, Luik, Université de Liège. Faculté de droit, 1966, 345. 
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AFDELING III. APPARTEMENTSRECHT VERSUS VOLUME-EIGENDOM 

 PROBLEEMSTELLING – In deel IV van dit proefschrift gaan we in op het fenomeen volume-304.

eigendom. Volume-eigendom houdt een stapeling in van autonome volumes, waardoor er in 

beginsel geen sprake is van gemeenschappelijke delen (zie infra, nr. 380). Het essentiële 

onderscheidingscriterium tussen de appartementsmede-eigendom en de volume-eigendom is 

dus de vraag of er al dan niet gemeenschappelijke delen aanwezig zijn. 

Dit gebrek aan gemeenschappelijke delen, maakt dat een splitsing in volumes ontsnapt aan de 

dwingende beheersstructuur waarin de Appartementswet voorziet (zie infra, nr. 312).1580 

Omgekeerd betekent dit dat volume-eigenaars gemeenschappelijke delen moeten creëren en 

beschrijven wanneer zij een eeuwigdurende horizontale eigendomssplitsing willen creëren aan 

de hand van de appartementswetgeving.1581 Dit zou er toe kunnen leiden dat partijen kunstmatig 

gemeenschappelijke delen creëren om eigendomsrechten kunstmatig eeuwigdurend te kunnen 

stapelen. 

De centrale vraag in de afbakening tussen een autonoom eigendomsrecht ten aanzien van een 

volume (aan de hand van volume-eigendom, zie infra, nr. 380 of een opstalrecht, zie supra, nr. 

186) en een dualistisch appartementsrecht, is deze naar de mogelijkheid om een 

eigendomsrecht te laten gelden ten aanzien van een volume als zelfstandig goed, los van enig 

mede-eigendomsrecht ten aanzien van de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.  

In wat volgt bespreken we de afbakening tussen het appartementsrecht en volume-eigendom. 

We vertrekken hierbij van het dwingend karakter van het appartementsrecht (zie infra, nr. 305), 

waarna we bespreken hoe kan worden afgeweken van het appartementsrecht (zie infra, nr. 307) 

en hoe appartementsmede-eigendom zich verhoudt tegenover volume-eigendom (zie infra, nr. 

310). 

Aangezien het Deeltitelschema naar Zuid-Afrikaans recht de enige wettelijke grond uitmaakt om 

een horizontale eigendomssplitsing te creëren, rijst de vraag naar de afbakening tussen het Zuid-

Afrikaanse appartementsrecht en andere juridische instrumenten om eigendomsrechten te 

stapelen, naar Zuid-Afrikaans recht uiteraard niet. 

§1. Het dwingende karakter van de Appartementswet 

 TOEPASSING VAN DE APPARTEMENTSWET INDIEN AAN DE TOEPASSINGSVEREISTEN IS VOLDAAN – Het 305.

appartementsrecht is van dwingende aard, waardoor de regeling in principe verplicht moet 

worden toegepast wanneer aan de toepassingsvereisten is voldaan (art. 577-14 BW) (zie supra, 

nr. 297).1582 

                                                           

1580  F. BAYARD-JAMMES, La nature juridique du droit du copropriétaire immobilier – Analyse critique, Parijs, LGDJ, 2003, 
33, nr. 27. 

1581  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 74, nr. 62; A.A. VAN VELTEN, “Een vereniging van mede-eigenaars is geen vereniging van 
eigenaars! Recente jurisprudentie inzake collectief terreinbeheer (parkmanagment)”, WPNR 2011, 6889, 464. 

1582  H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, 
E. Story-Scientia, 1997, 293, nr. 125. 
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Dat deze toepassingsvereisten niet enkel noodzakelijke, maar ook voldoende vereisten zijn voor 

de toepassing van de Appartementswet1583, maakt dat de wilsuiting van de betrokken partijen 

niet vereist is om de wet toepasselijk te verklaren.1584 Hiervoor is evenmin vereist dat partijen 

bepaalde delen van het gebouw expliciet als gemeenschappelijke delen hebben bestempeld. Bij 

gebreke aan of bij tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden 

die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn immers 

geacht gemeenschappelijk te zijn (art. 577-3, al. 3 BW). 

Buiten de wettelijk voorgeschreven mogelijkheden (zie infra, nr. 307), kunnen mede-eigenaars 

niet afwijken van het door de Appartementswet voorgeschreven wettelijk kader. De 

automatische toepassing van de Appartementswet beperkt dan ook in zeer verregaande wijze de 

wilsautonomie van de betrokken partijen.1585 

De Appartementswet schrijft geen sanctie voor in de gevallen waarin een situatie beantwoordt aan 
het toepassingsgebied van de Appartementswet, maar indien er geen splitsingsakte opgesteld werd. 

In een dergelijk geval kan de opstelling van de statuten bevolen worden.1586 De rechtbank kan hierbij 
een deskundige aanstellen die belast wordt met het opstellen van de splitsingsakte, waarna deze 
door de rechtbank gehomologeerd wordt. Vervolgens wordt een notaris aangesteld, die een 
authentieke akte zal verlijden. Van zodra de statuten overgeschreven worden, ontstaat de vereniging 

van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid.1587 

Opdat de Franse Appartementswet1588 van toepassing is, is evenmin een wilsuiting van de 

betrokken partijen vereist.1589 De vereniging van mede-eigenaars wordt met andere woorden 

automatisch in het leven geroepen.1590 Indien partijen verzuimen deze automatische toepassing 

van de Appartementswet te respecteren en beroep doen op een ander juridisch kader, wordt dit 

gekozen juridische kader alsnog vervangen door de automatische toepassing van de 

Appartementswet wanneer aan de toepassingsvereisten hiervoor is voldaan.1591 

 GEEN UITSLUITING VAN DE UITONVERDEELDHEIDTREDING – Met deze gedwongen vorm van 306.

mede-eigendom maakt de wetgever een uitzondering op een andere regel met betrekking tot 

onverdeeldheid die de openbare orde raakt, namelijk artikel 815 BW. Artikel 815 BW geeft aan 

een mede-eigenaar het recht te allen tijde de uitonverdeeldheidtreding te vragen. Enkel op 

grond van een wettelijke bepaling of een overeenkomst kan van dit recht afgeweken worden. In 

                                                           

1583  Cass. fr. 15 november 1989, Bull. Civ. 1989, III, nr. 214; P. CAPOULADE en C. GIVERDON, “Propos sur les ensembles 
immobiliers”, RDI 1997, nr. 6; C. GIVERDON, “Gestion des ouvrages immobiliers complexes et adaptation du statut 
de la copropriété”, RDI 1999, 558. 

1584  Ch. ATIAS, “Copropriété des immeubles bâtis”, Rép. civ. Dalloz 2007, 7, nr. 29; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 144, 
nr. 63. 

1585  G. VIGNERON, “Statut de la copropriété – Généralités”, Jcl. Constr. cote 01, 2010, fasc. 90-10, nr. 51. 
1586  Brussel 30 mei 1967, Rev. prat. not. b. 1967, 281. 
1587  R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 120 en 268, nrs. 141 en 313. 
1588  Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF 11 juli 1965, 5950. 

Hierna Franse Appartementswet. 
1589  Cass. fr. 8 januari 1970, Bull. civ. 1970, III, nr. 18; D. SIZAIRE, “Division en volumes: Nature et principes”, JCP 2007, 

cote 11, 1997, fasc. 107-10, nr. 1; G. VIGNERON, “Statut de la copropriété – Généralités”, Jcl. Constr. cote 01, 2010, 
fasc. 90-10, nr. 52; P. WALET, “Construction en volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 1994, 7, nr. 64. 

1590  F. GIVORD, C. GIVERDON en P. CAPOULADE, La copropriété, Parijs, Dalloz, 2012, 22, nr. 52. 
1591  P. WALET, “Construction en volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 1994, 9, nr. 84. 
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dit laatste geval kan de mogelijkheid om een vordering in te stellen om een einde te maken aan 

de onverdeeldheid slechts gedurende vijf jaren ontzegd worden. Aan de hand van de 

Appartementswet wijkt de wetgever echter op blijvende wijze af van artikel 815 BW en wordt 

een uitonverdeeldheidtreding uitgesloten voor de periode dat het appartementsrecht van 

toepassing is.1592 

Zo oordeelde de Franse Cour de cassation dat “les dispositions de cet article sont inapplicables à 
l’indivision nécessaire résultant de la copropriété des parties communes d’un immeuble par les 

propriétaires des différents appartements qui y sont situés”.1593  

§2. Conventionele uitsluiting van de Appartementswet 

 ONTSNAPPEN AAN DE DWINGENDE TOEPASSING VAN DE APPARTEMENTSWET NAAR BELGISCH RECHT 307.

– Het dwingende karakter van de Appartementswet is niet absoluut. De wet zelf laat een opening 

om de wet buiten werking te verklaren “indien de aard van de goederen zulks [niet] rechtvaardigt 

en alle mede-eigenaars instemmen met die afwijking” (art. 577-3, lid 1 in fine BW). Aan deze twee 

vereisten moet cumulatief zijn voldaan.1594 De vervulling van deze vereisten is aan rechterlijke 

controle onderworpen.1595 Met het oog op de publiciteit dient de splitsingsakte of de notariële 

akte waarin de Appartementswet uitgesloten wordt, overgeschreven te worden in de openbare 

registers van de hypotheekbewaring (art. 1 Hyp. W.)  

Uit deze wetsbepaling blijkt dat de Appartementswet de stapeling van eigendomsrechten niet 

volledig monopoliseert.1596 Aldus blijft er, onder genoemde voorwaarden, ruimte voor 

wilsautonomie. Partijen kunnen immers na de uitsluiting van de Appartementswet naar eigen 

inzicht een alternatief beheer uitwerken.1597 

Gebouwen die principieel onder het toepassingsgebied van de Appartementswet vallen, maar 

die uit hun aard de toepassing van de Appartementswet overbodig maken, kunnen bijgevolg 

vrijgesteld worden van de toepassing van de Appartementswet. Het aantal private kavels of 

aantal deelgenoten werd hierbij door de wetgever niet doorslaggevend geacht. Desalniettemin is 

de in de Appartementswet voorziene beheerstructuur (zie infra, nr. 312) voor dergelijke 

gebouwen met een klein aantal private kavels vaak onaangepast. Er wordt bijgevolg terecht 

verdedigd dat de Appartementswet buiten toepassing gelaten kan worden ten aanzien van een 

                                                           

1592  F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 1878, 553, nr. 482; R. NERSON, “Observations sur 
quelques espèces particulières d’indivision”, in X. (ed.), Mélanges offerts à René Savatier, Parijs, 1965, 719; V. 
SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 307, nr. 365; H. 
VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. 
Story-Scientia, 1997, 142, nr. 61. 

1593  Cass. fr. 19 januari 1960, D. 1960, 477, noot R. SAVATIER. 
1594  C. MOSTIN en J. TAYMANS, “Le régime d'exception aux dispositions impératives de la loi sur la copropriété forcée”, 

JP 2008, nr. 3, 102. 
1595  H. SIMON, “Les conditions nécessaires à l’exclusion d’une copropriété du champ d’application des articles 577-3 et 

suivants du Code civil après la loi du 2 juin 2010”, Rev. pr. imm., afl . 1 en 2, 2011, 80, nr. 36; H. VANDENBERGHE en 
S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 
1997, 145, nr. 63. 

1596  R. SAVATIER, “La propriété des volumes dans l’espace et la technique juridique des grands ensembles 
immobiliers”, D. chron. 1976, 106, nr. 8. 

1597  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 319, nr. 386. 
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klein appartementsgebouw, met bijvoorbeeld slechts twee appartementen.1598 Ook de beperkte 

gemeenschappelijke infrastructuur kan een uitsluiting van de Appartementswet rechtvaardigen. 

Zo kan de Appartementswet buiten toepassing blijven wanneer enkel een binnenkoer of 

leidingen gemeenschappelijk zijn.1599 

Indien een bestaande appartementsmede-eigendom uitgesloten wordt van de Appartementswet, 

wordt de vereniging van mede-eigenaars ontbonden, waardoor de mede-eigenaars niet langer 

verenigd zijn in een orgaan met rechtspersoonlijkheid.1600  

Het verdient in bepaalde gevallen van uitsluiting aanbeveling de beheersorganen waar de 
Appartementswet in voorziet, te vervangen door een overlegstructuur sui generis. Partijen kunnen 

hierbij conventioneel een regeling sluiten met betrekking tot de lastenverdeling.1601 De 
Appartementswet zelf stelt geen vereisten voorop waaraan dit beheersorgaan moet voldoen. 
Wanneer partijen nalaten een overeenkomst treffen (art. 577-2 § 1 BW), worden de onverdeelde 
goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik, geacht in onverdeeldheid aan alle 

betrokken partijen toe te behoren (artt. 577-2 § 2 tot 10 BW).1602 

 ONTSNAPPEN AAN DE DWINGENDE TOEPASSING VAN DE APPARTEMENTSWET NAAR FRANS RECHT – 308.

Het Franse recht laat eveneens een afwijking van de Appartementswet toe met betrekking tot 

onroerend samengestelde gehelen waarin meerdere volumes met uiteenlopende bestemmingen 

worden samengebracht:  

“A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également 
applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services 
communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs” 
(art. 1, al. 2 Franse Appartementswet).  

Indien partijen de toepassing van de Appartementswet willen uitsluiten, moeten zij hiertoe 

eveneens schriftelijk en bij unanimiteit beslissen. Ook naar Frans recht is hiervoor een 

authentieke akte vereist. Indien deze beslissing niet rechtsgeldig genomen werd, blijft de 

Appartementswet van toepassing.1603  

De wettelijke opsomming van situaties waarin de Appartementswet naar Frans recht kan 

uitgesloten worden is louter exemplatief.1604 Meer in het algemeen kan telkens wanneer er geen 

sprake is van een verdeling in private kavels waaraan een aandeel in de gemeenschappelijke 

                                                           

1598   R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 126, nr. 306; J. HANSENNE, “La copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis”, in X. (ed.), 
Guide de droit immobilier, I.14.-1; H. SIMON, “Les conditions nécessaires à l’exclusion d’une copropriété du champ 
d’application des articles 577-3 et suivants du Code civil après la loi du 2 juin 2010”, Rev. pr. imm., afl . 1 en 2, 
2011, 76, nr. 29; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-
eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 146, nr. 63.. 

1599  Parl.St. Senaat 1992-93, nr. 712/2, 68. 
1600  R. TIMMERMANS, “De uitgifte in gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak van omsluitende grond en 

voorzieningen als alternatief beheersinstrument voor appartementseigendom”, NFM 2009, afl. 5, 166. 
1601  H. SIMON, “Les conditions nécessaires à l’exclusion d’une copropriété du champ d’application des articles 577-3 et 

suivants du Code civil après la loi du 2 juin 2010”, Rev. pr. imm., afl . 1 en 2, 2011, 73, nr. 23. 
1602  J.-M. CHANDELLE, “La copropriété par appartement: histoire et devenir”, Rev. Dr. ULB 1992, 149; E. VIEUJEAN, C. 

MARGREVE, Y. HANNEQUART, J. HANSENNE en P. DELNOY, “Rapport sur les formes récentes de propriété et de location 
immobilières urbaines en droit belge”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence sur le régime juridique 
de la propriété immobilière: journées de Liège, 25-28 mai 1965, Travaux de l’Association Henri Capitant des amis 
de la culture juridique française, Luik, Université de Liège. Faculté de droit, 1966, 336.  

1603  P. CAPOULADE en C. GIVERDON, “Propos sur les ensembles immobiliers”, RDI 1997, nr. 15 en 16. 
1604  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 213, nr. 393. 
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delen is verbonden van de Appartementswet afgeweken worden (zie supra, nr. 297).1605 Dat er 

bepaalde zaken in onverdeeldheid toebehoren aan alle eigenaars vormt hierbij geen beletsel.1606 

Gebouwen die aan de toepassingsvereisten voldoen om de Appartementswet buiten toepassing 

te laten, worden bestempeld als ensembles immobiliers complexes (hierna, EIC).1607 Een EIC 

bestaat uit een geheel van gebouwen met een gedeelde infrastructuur, waardoor er sprake is van 

een zekere afhankelijkheid tussen op zichzelf bestaande onafhankelijke constructies met een 

uiteenlopende bestemming.1608 Uit de ruime omschrijving die artikel 1, tweede lid van de Franse 

Appartementswet geeft, blijkt dat ook één gebouw een EIC kan uitmaken. In tegenstelling tot een 

appartementsmede-eigendom, kan een EIC overigens ook bestaan uit een onbebouwd 

perceel.1609 

Het begrip ensembles immobiliers complexes werd door de Franse wetgever ingevoerd bij de 

aanpassing van de Appartementswet in 1965 om te voorzien in een soepele en conventionele 

beheersstructuur voor situaties waarin de strikte regels van de Appartementswet niet geschikt 

zijn. De figuur maakt hierdoor eerder een aanvulling op de Appartementswet uit, dan een 

afwijking ervan, waardoor de Appartementswet zijn primauteit behoudt.1610 

Deze wettelijke erkenning maakt het mogelijk om autonome volumes te stapelen, buiten het 

kader van de Appartementswet.1611 Het Franse recht opent op deze manier de deur voor een 

autonoom begrip van volume-eigendom.  

                                                           

1605  “[…] qu'il découlait de ce nouvel état descriptif une hétérogénéité du régime juridique des fractions de l'immeuble, a 
exactement retenu, par ces seuls motifs et, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas 
demandée, que se trouvait ainsi constitué un ensemble immobilier pour lequel il était possible d'instituer une 
organisation différente de celle de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 […]” Cass. fr. 17 februari 1999, Bull. civ. 
1999, III, nr. 42, D. 2000, somm., 133, noot C. GIVERDON. Zie ook Cass. fr. 26 juni 1979, JCP 1980, IV, 295; Cass. fr. 
30 november 1853, D. 1854, I, 17; F. BAYARD-JAMMES, La nature juridique du droit du copropriétaire immobilier – 
Analyse critique, Parijs, LGDJ, 2003, 191, nr. 170; D. SIZAIRE, “Division en volumes et copropriété des immeubles 
bâtis”, JCP 1988, I, nr. 3; T. TOMASIN, “Les caractères de la notion de l’ensemble immobilier”, in X. (ed.), Études 
offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, Litec, 2007, 602, nr. 9.  

1606  C.A. Aix-en Provence 16 april 1992, RDI 1993, 115, noot GIVERDON; P. CAPOULADE en C. GIVERDON, “Propos sur les 
ensembles immobiliers”, RDI 1997, nr. 5; C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, 
Parijs, Litec, 1995, 5; J. LAFOND, “La distinction entre groupes d’immeubles et ensembles immobiliers”, JCP. N. 
1998, 810, nr. 13; T. TOMASIN, “Les caractères de la notion de l’ensemble immobilier”, in X. (ed.), Études offertes 
au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, Litec, 2007, 599, nr. 4. 

1607  In België spreekt men van ‘onroerende complexen’. Zie hiervoor F. AEBY, “Nieuwe vormen van onroerend bezit”, 
Notariële dagen 1971, 127. 

1608  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 448, nr. 2255; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès 
des notaires de France, Strasbourg, 1976, 419, nr. 8; C. GIVERDON, “Les ouvrages immobiliers complexes (volumes 
et superpositions) – L’adoption du statut de la copropriété”, RDI 1999, 560; A. VERMUNT, Division en volumes et 
copropriété: confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 2005, 3, nr. 4. 

1609  T. TOMASIN, “Les caractères de la notion de l’ensemble immobilier”, in X. (ed.), Études offertes au professeur 
Philippe Malinvaud, Parijs, Litec, 2007, 607, nr. 13. 

1610  T. TOMASIN, “Les caractères de la notion de l’ensemble immobilier”, in X. (ed.), Études offertes au professeur 
Philippe Malinvaud, Parijs, Litec, 2007, 613, nr. 21 e.v. 

1611  Cass. fr. 17 februari 1999, Bull. civ. 1999, III, nr. 42, D. 2000, somm., 133, noot C. GIVERDON; Cass. fr. 11 december 
1969, Bull. civ. 1969, III, nr. 832. 
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Nu vaststaat dat ten aanzien van EIC afgeweken kan worden van de toepassing van de 

Appartementswet, rijst de vraag wat onder EIC moet verstaan worden. De Franse Cour de 

cassation vereist in eerste instantie een heterogeniteit om van een EIC te kunnen spreken:  

“la création de nouveaux lots individualisés tant en superficie comme en hauteur des fractions 
d’immeubles autonomes les une par leur rapport aux autres (caractérisait) une hétérogénéité du 
régime juridique des fractions de l’immeubles et peut se trouver ainsi constitué un ensemble 
immobilier pour lequel il était possible d’instituer une organisation différente de celle de l’alinéa 1er 

de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965”.1612  

In vergelijking met een appartementsmede-eigendom, zouden in eerste instantie de rechten ten 

aanzien van de grond in het kader van een EIC heterogeen van aard moeten zijn.1613 De manier 

waarop de eigendomsrechten ten aanzien van de grond verdeeld zijn, zou hierdoor van belang 

zijn om te bepalen of constructies al dan niet een EIC uitmaken. 

Het appartementsrecht ten aanzien van een groep van gebouwen en een EIC moeten overigens 
onderscheiden worden van een verkaveling, waarbij de grondeigendom opgesplitst wordt en 

bijgevolg niet het voorwerp uitmaakt van een onverdeeldheid (zie infra, nr. 394).1614 

Behalve de heterogeniteit van aanspraken ten aanzien van de grond, werd deze 

heterogeniteitsvereiste ook op andere aspecten toegepast. Zo zouden de volumes binnen een 

constructie uiteenlopende functies moeten vervullen opdat er sprake zou zijn van een EIC.1615 

De opvatting dat de functies die in een EIC uitgeoefend worden van uiteenlopende aard moeten 

zijn, lijkt echter oorzaak en gevolg te verwarren en kan bijgevolg niet bijgetreden worden (zie 

ook infra, nr. 387).1616  

De betrokken partijen moeten eveneens een andersluidende regeling sluiten met betrekking tot 

het beheer van het complex opdat de toepassing van de Appartementswet uitgeschakeld kan 

worden.1617 

Hiervoor kan beroep gedaan worden op gereglementeerde beheersorganen of kan een 

beheersorgaan sui generis opgezet worden. In beide gevallen is vereist dat deze 

beheersstructuur rechtspersoonlijkheid heeft.1618 Naar Frans recht kan een association syndicale 

                                                           

1612  Cass. fr. 17 februari 1999, Bull. civ. 1999, III, nr. 42, D. 2000, somm., 133, noot C. GIVERDON. 
1613  P. CAPOULADE en C. GIVERDON, “Copropriété et ensembles immobiliers”, RDI 1993, 115; F. GIVORD, Cl. GIVERDON en P. 

CAPOULADE (eds.), La copropriété, Parijs, Dalloz, 2010, 72, nr. 156; J. LAFOND, “La distinction entre groupes 
d’immeubles et ensembles immobiliers”, JCP. N. 1998, 809, nr. 13; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, 
Université de Nantes, 2010, 195, nr. 357; T. TOMASIN, “Les caractères de la notion de l’ensemble immobilier”, in X. 
(ed.), Études offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, Litec, 2007, 601, nr. 7. 

1614  C. GIVERDON, “Gestion des ouvrages immobiliers complexes et adaptation du statut de la copropriété”, RDI 1999, 
560. 

1615  C. GIVERDON, “Gestion des ouvrages immobiliers complexes et adaptation du statut de la copropriété”, RDI 1999, 
558; T. TOMASIN, “Les caractères de la notion de l’ensemble immobilier”, in X. (ed.), Études offertes au professeur 
Philippe Malinvaud, Parijs, Litec, 2007, 609, nr. 16; Y. ROUQUET, “Notion d'ensemble immobilier et exclusion du 
statut de la copropriété”, AJDI 2002, 138; G. VIGNERON, “Statut de la copropriété – Champ d'application du statut – 
(L. 10 juill. 1965 et D. 17 mars 1967 modifiés)”, Jcl. Constr. cote 11, 2005, fasc. 90-20, nr. 27; P. WALET en P. 
CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 4, nr. 1. 

1616  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 199, nr. 365. 
1617  Ch. ATIAS, “Copropriété des immeubles bâtis”, Rép. civ. Dalloz 2007, 9, nr. 46; F. GIVORD, Cl. GIVERDON en P. 

CAPOULADE (eds.), La copropriété, Parijs, Dalloz, 2010, 70, nr. 150 e.v.; D. TOMASIN, “La division en volumes 
suppose le choix d'une « organisation différente » de la copropriété”, AJDI 2013, 444. 

1618  T. TOMASIN, “Les caractères de la notion de l’ensemble immobilier”, in X. (ed.), Études offertes au professeur 
Philippe Malinvaud, Parijs, Litec, 2007, 611, nr. 20. 
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libre de propriété1619, een assocciation foncière urbaine1620 of een union de syndicats1621 opgericht 

worden. 

Aan het vereiste om in een alternatief beheersorgaan te voorzien, is niet voldaan wanneer 

partijen louter in de splitsingsakte de Appartementswet buiten toepassing verklaren.1622  

Zo werd de uitsluiting van de Appartementswet door de Franse Cour de cassation niet aanvaard in 
een geval waarin partijen in de splitsingsakte stipuleerden dat “l'ensemble immobilier, objet des 
présentes, ne sera pas régi par la loi du juillet 1965 en tant qu’elle institue le régime de la copropriété 
d'immeubles bâtis. A cette fin, le présent acte descriptif identifie des volumes immobiliers de pleine et 
entière propriété dans le cadre du régime du droit de superficie”, zonder hierbij ook contractueel een 
beheersorgaan in het leven te roepen. De splitsingsakte waarin deze bepaling opgenomen werd, 
volstaat niet als andersluidende contractuele regeling in de zin van het tweede lid van artikel 1 van 

de Franse Appartementswet.1623 

 ONTSNAPPEN AAN DE DWINGENDE TOEPASSING VAN DE APPARTEMENTSWET NAAR NEDERLANDS 309.

RECHT – Zoals gezegd, creëert het monistische Nederlandse stelsel geen afwijking op de 

algemene natrekkingsleer. Toch bestaat ook naar Nederlands recht discussie omtrent de al dan 

niet dwingende werking van deze wet. 

Bepaalde auteurs kennen een exclusief karakter toe aan de Appartementswet, waardoor andere 

juridische instrumenten om eigendomsrechten binnen een gebouw horizontaal te splitsen 

uitgesloten worden.1624 De vestiging van een opstalrecht zou volgens deze strekking enkel 

mogelijk zijn om de grondeigendom te scheiden van de eigendom van de gebouwen, en dus niet 

om verschillende delen in eenzelfde complex van elkaar te scheiden.1625  

Zoals gezegd vereist het opstalrecht in eerste instantie een zelfstandig voorwerp (zie supra, nr. 

191). Dat een vertrek in een gebouw niet steeds een individualiseerbaar bestanddeel uitmaakt, 

zou het opstalrecht in deze gevallen als geschikt juridisch kader uitsluiten.1626 

Sinds het appartementsrecht wettelijk werd vormgegeven, zou de Appartementswet overigens 

als alternatief primeren boven het opstalrecht.1627 Ook de splitsing van een gebouw door een 

eigendomsrecht te verlenen op een privé-gedeelte en een mede-eigendomsrecht te verlenen op 

gemeenschappelijke delen binnen dit gebouw, zou niet langer tot de mogelijkheden behoren.1628 

De exclusieve werking van de Appartementswet zou dus – binnen deze zienswijze – niet enkel 

de opsplitsing binnenin een gebouw via opstalrechten uitsluiten, maar ook een conventionele 

regeling die uitgaat van het dualisme. 

                                                           

1619  Wet van 21 juni 1865, Bull., 11e S., B. 1300, nr. 13338. 
1620  Art. 322-2-2 C. Urb 
1621  Art. 29 van de Franse Appartementswet. 
1622  J.-C. CHAPUT, “Volumes: comment échapper au régime de la copropriété”, RDI 2013, 87, noot onder Cass. fr. 19 

september 2012. 
1623  Cass. fr. 19 september 2012, nr. 11-13.679 en nr. 11-13.789. 
1624  T.H.M SMALBRAAK, “Opstalrecht of appartementsrecht ?”, WPNR 1975, 5292, 59; A.A. VAN VELTEN, noot onder Hof 

’s-Hertogenbosch 7 mei 1996, BR 197, 163; P.H. GERVER, “Naar een vernieuwd appartementsrecht”, WPNR 1997, 
6279, 499. 

1625  T.H.M SMALBRAAK, “Opstalrecht of appartementsrecht ?”, WPNR 1975, 5292, 59. 
1626  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 

Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 539, nr. 708. 
1627  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 

Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 539, nr. 708. 
1628  A.A. VAN VELTEN, noot onder Hof ’s-Hertogenbosch 7 mei 1996, BR 197, 163. 
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Deze restrictieve opvatting wordt echter overschaduwd door de meerderheidsstrekking die 

oordeelt dat het appartementsrecht geen exclusieve werking heeft.1629 Naast de splitsing in 

appartementen zouden ook andere oplossingen denkbaar zijn om eigendomsrechten horizontaal 

te stapelen, voor zover dit de rechtszekerheid niet in het gedrang brengt.1630  

Dat het appartementsrecht in een wettelijk kader werd gegoten, belet volgens deze auteurs niet 

dat eigendomsrechten horizontaal gesplitst kunnen worden, in de gevallen waarvoor het 

appartementsrecht niet bedoeld werd.1631  

Om een horizontale eigendomssplitsing te creëren buiten het kader van het appartementsrecht, 

wordt in de rechtspraktijk klassiek beroep gedaan op een opstalrecht. Een opstalrecht kan 

binnen deze (meerderheids)opvatting niet enkel een gebouw van de grond afsplitsen, maar ook 

een splitsing teweeg brengen binnen een gebouw.1632 Hiervoor zou echter vereist zijn dat de 

bouwkundige situatie te onderscheiden is van diegene die door de Appartementswet beoogd 

wordt.1633 Opdat een opstalrecht gevestigd kan worden, moet het voorwerp daarenboven 

uiteraard voor afzonderlijke eigendom vatbaar zijn (zie supra, nr. 191).1634  

Sommige auteurs gaan nog een stap verder en aanvaarden dat ook splitsingen die onder het 

toepassingsgebied van de Appartementswet vallen, aan de hand van een ander juridisch 

instrument vorm kunnen krijgen. Een beroep op de horizontale natrekkingsregels (zie supra, nr. 

147) zou hierbij soelaas bieden.  

Hierbij wordt een perceel, waarop het uit meerdere autonome bouwlagen bestaande gebouw zich 
bevindt, gesplitst in twee percelen. Het perceel waar zich de toegang tot de bovenbouw op bevindt, 
wordt hierna overgedragen aan de eigenaar van deze bovenbouw. Op grond van de horizontale 
natrekking zou de gehele bovenbouw nagetrokken worden tot het perceel waar zich de toegang op 

bevindt.1635   

De geoorloofdheid van een dergelijke constructie wordt betwist.1636 De bovenverdieping kan 

immers niet als bestanddeel van het perceel waarop de toegang zich bevindt gezien worden, 

                                                           

1629  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 220, nr. 219. 
1630  HR 29 mei 1985, NJ 1986, 274; E.A.A. LUIJTEN, “Verdiepingseigendom veroordeeld?”, WPNR 1998, 6333, 689. 
1631  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 362. 
1632  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 362; TH. F. DE JONG, 
De structuur van het Goederenrecht: over het afschaffen van het begrip van de onlichamelijke zaak, het onderscheid 
tussen rechten en hun voorwerpen en een opening in het systeem, Deventer, Kluwer, 2006, 124, nr. 133; W.H.M. 
REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 539, nr. 708. 

1633  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 231, nr. 228. 
1634  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 225, nr. 223. 
1635  E.A.A. LUIJTEN, “Verdiepingseigendom veroordeeld?”, WPNR 1998, 6333, 689. 
1636  B.C. MOUTHAAN, “Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten voor meervoudig ruimtegebruik”, Vastgoed 

fiscaal & civiel, 2012, 8; W. LOUWMAN, “Het standpunt van de bewaarders inzake verdiepingseigendom”, JBN 
1997, nr. 39; H.D. PLOEGER, “Verdiepingseigendom of appartementsrechten?”, De notarisklerk 1999, 1372, 33; 
A.A. VAN VELTEN, “Kan een trappenhuis in een woning afzonderlijk worden overgedragen?”, WPNR 1998, 6336, 
740; C. VENEMANS, “Erfpacht en opstal”, R.F.H. MERTENS, C. VENEMANS, G.G.J.D. KLEIJN, T.M. ALDRIDGE, A.A. VAN VELTEN 
(eds.) Naar een vernieuwd appartementsrecht, Preadvies Koninklijke Notariële Broederschap 1997, 56. 
Deze opvatting wordt bijgetreden door VAN VELTEN, maar afgewezen door KLEIJN, welke van mening is dat het niet 
de taak van de bewaarders is om op voorhand een bepaalde rechtsfiguur onmogelijk te maken door de 
inschrijving ervan te weigeren. Zie hiervoor VAN VELTEN, A.A. en KLEIJN, W.M., “Commentaar naar aanleiding van 
inschrijving van verdiepingseigendom in de openbare registers en het effect ervan”, JBN 1997, nr. 79. 
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waardoor niet is voldaan aan de toepassingsvereisten voor horizontale natrekking (zie supra, nr. 

148). Wanneer dit afgesplitste perceel, overgedragen wordt, leidt dit bijgevolg enkel tot de 

overdracht van dit perceel, zonder dat de bovenverdieping hiervan deel uitmaakt.  

De bovenbouw wordt, als bestanddeel van het gehele gebouw, verticaal nagetrokken tot het perceel 
waarop dit gebouw rust (art. 5:20 NBW). Een trappenhal maakt geen ‘ander gebouw’ uit in de zin van 
artikel 5:20, lid 1 e NBW, waardoor de horizontale natrekking niet kan intreden ten voordele van 
deze trappenhal. In plaats van de bovenbouw na te trekken, zal het trappenhuis eerder als 

bestanddeel van het gebouw, door het gebouw nagetrokken worden.1637 

Deze opvatting wordt in de rechtsleer bestreden. Bewaarders van het kadaster die de inschrijving 
van de overdracht van de trappenhal en bovenbouw te weigeren, zouden hiermee hun bevoegdheid 
overschrijden. Binnen de toegestane weigeringsgronden valt namelijk niet het feit dat het voorwerp 
van een overdracht, niet zou voldoen aan de materiële zaaksvereisten. Deze weigering zou 
daarenboven op foutieve gronden steunen. De hypotheekbewaarders erkennen immers dat de 
bovenbouw en het trappenhuis het voorwerp kunnen uitmaken van een opstalrecht. Deze erkenning 

impliceert dat deze bovenbouw in hun ogen een zelfstandige zaak kan uitmaken.1638 

In moderne Nederlandse rechtsleer wordt echter de mogelijkheid van een stapeling van volumes 

buiten het kader van het appartementsrecht steeds vaker aanvaard. Een beroep op de 

horizontale natrekking als (rechtsonzeker) fundament voor horizontale eigendomssplitsingen 

wordt hierdoor overbodig. Het appartementsrecht kan volgens deze zienswijze uitgesloten 

worden ten aanzien van volumes die bouwkundig en functioneel weinig of niets met elkaar te 

maken hebben. Omvangrijke en multifunctionele constructies, die ‘uit verschillende elementen 

bestaan die wanneer ze rechtstreeks met de grond zouden zijn verbonden als zelfstandige 

bouwwerken zouden worden gekwalificeerd’, kunnen juridisch vorm krijgen buiten het kader van 

de appartementswet.1639 In Deel IV van dit proefschrift gaan we nader in op deze mogelijkheid 

om eigendomsrechten horizontaal te stapelen buiten het appartementsrecht om (zie infra, nr. 

380). 

§3. Afbakening tussen het appartementsrecht en volume-eigendomsrecht 

 JURISPRUDENTIËLE AFBAKENING VAN DE GRENS TUSSEN APPARTEMENTSRECHT EN VOLUME-310.

EIGENDOM – Om uit te maken of de horizontale stapeling van eigendomsrechten leidt tot de 

creatie van een appartementsmede-eigendom of volume-eigendom, laat de rechtspraak zich 

voornamelijk leiden door de vraag of er al dan niet gemeenschappelijke delen werden 

aangeduid. Bij gebreke aan gemeenschappelijke delen kunnen de bepalingen inzake het 

appartementsrecht geen toepassing vinden. Dit is bij uitstek het geval voor de dualistische 

stelsels, waar mede-eigendom tot de essentie van de appartementsstructuur behoort. Toch biedt 

                                                           

1637  C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 362a. 

1638  E.A.A. LUIJTEN, “Verdiepingseigendom veroordeeld?”, WPNR 1998, 6333, 689. 
 Door hypotheekbewaarders wordt hiertegen in gebracht dat het feit dat een bovenverdieping een zelfstandige 

zaak is, niet impliceert dat ook de ondergrond en de trappenhal aan dit vereiste voldoen. W. LOUWMAN, “De 
bijhouding van de kadastrale registratie inzake verdiepingseigendom”, WPNR 1999, 6342, 62. 

1639  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 362a; H.D. PLOEGER, 
“Verdiepingseigendom of appartementsrechten?”, De notarisklerk 1999, 1372, 34. 



 

334 

de rechtspraak geen eenduidig antwoord op de vraag naar de afbakening tussen het 

appartementsrecht en volume-eigendom. 

Volgens de Franse Cour de cassation volstaat een état descriptif de division niet om de 

Appartementswet toe te passen wanneer er geen gemeenschappelijke delen aanwezig zijn. Dat 

één van de betrokken volumes in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere personen, impliceert 

daarenboven nog niet dat alle volumes onder het statuut van gedwongen mede-eigendom ten 

titel van bijzaak vallen:  

“Attendu que pour dire qu'il existe une copropriété […] l'arrêt retient […] un état descriptif de 
division a été établi, publié au bureau des hypothèques […] sans caractériser l'existence de parties 

communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision”.1640  

In gelijkaardige zin oordeelde het Belgische Hof van Cassatie dat het opstellen van een basisakte, 

waarin het appartementsrecht van toepassing verklaard wordt en de grond als 

gemeenschappelijk deel aangeduid wordt, geen afbreuk doet aan het feit dat de 

voorafgaandelijke verzaking aan de natrekking door de grondeigenaar leidde tot de vestiging 

van een opstalrecht.1641 

In casu oordeelde het Hof dat partijen “niettegenstaande zij verwijzen naar het stelsel van de 
medeëigendom en de gedwongen onverdeeldheid, vastgesteld in de basisakte en haar bijlage, tussen 
elkaar geen gedwongen onverdeeldheid hebben kunnen doen ontstaan, die haar grondslag zou 
hebben gevonden in de gemeenschappelijke bestemming van het hoofderf en van het goed dat 
daartoe behoort, in de handen van een en dezelfde onverdeelde medeëigenaar”. 

In een recent arrest van het hof van beroep te Gent werd het Appartementsrecht evenmin 

automatisch toegepast op de situatie waarin eigendomsrechten horizontaal gesplitst werden. 

In casu werden in 1955 het “gelijkvloers, de voorgrond, de eerste verdieping en de twee kamers op de 
tweede verdieping” verkocht, maar behield de verkoper uitdrukkelijk het eigendomsrecht ten aanzien 
van een appartement op de tweede verdieping, dat toegankelijk was vanop het naastliggende perceel 

dat aan de verkoper toebehoorde.1642 Dit eigendomsrecht werd later herhaaldelijk overgedragen. 
Meer dan vijftig jaar na dato rijst de vraag naar de zakelijke rechten op de tweede verdieping. 

De grondeigenaar was van mening dat de verkoopovereenkomst van het onroerend goed, waarbij de 
verkoper zich een eigendomsrecht voorbehoudt met betrekking tot een gedeelte van dit goed, een 
stilzwijgende afstand impliceert van de natrekking, waardoor automatisch een opstalrecht voor 
vijftig jaar gevestigd werd.  

De rechter in eerste aanleg trad deze opvatting niet bij en oordeelde dat partijen een 
appartementsmede-eigendom in het leven hadden geroepen, die dus meer dan vijftig jaar kon 
standhouden. De grondeigenaar ging tegen deze beslissing in beroep.  

Bij het hof van beroep vond de grondeigenaar meer gehoor: dat de grond niet expliciet vermeld werd 
in de verkoopakte, belet niet dat deze exclusief aan de eiser toebehoort. Aan hem werd immers o.a. 
het gelijkvloers en de kelder overgedragen, waaruit mag afgeleid worden dat ook de grond die zich 
hiertussen bevindt overgedragen werd. Daarenboven betaalt de eiser de grondlasten en wordt hij als 
exclusieve eigenaar vermeld in het kadaster. De verkoop met voorbehoud van de tweede verdieping 

                                                           

1640  Cass. fr. 8 september 2010, nr. 09-15.554, Bull. 2010, III, 152. 
1641  Cass. 19 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1230, Bull. 1988, 1142, JT 1988, 475, Pas. 1988, I, 1142, RW 1988-89, 572, 

noot, RJI 1988, 301, Rev.not.b. 1988, 473. 
1642  Gent 20 juni 2013, T. App. 2013, 4, 55. 
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creëerde bijgevolg een opstalrecht. Aangezien dit opstalrecht dwingend beperkt is tot vijftig jaar (zie 
supra, nr. 245), trad in 2005 de natrekking ten gunste van de eiser. 

De recente verruiming van het toepassingsgebied van de Opstalwet naar opstallen die zich 

boven andermans grond bevinden (zie supra, nr. 238) laat toe om horizontale 

eigendomssplitsingen te creëren binnen of op een bestaande constructie en versterkt dan ook 

deze evolutie. 

Een horizontale stapeling van eigendomsrechten, waarbij de grond niet in onverdeeldheid aan 

alle volume-eigenaars toebehoort en waarbij er geen gemeenschappelijke delen aanwezig zijn, 

valt op grond van deze rechtspraak niet automatisch onder het toepassingsgebied van de 

Appartementswet.1643  

In deze zin moest de rechtbank van eerste aanleg te Ieper oordelen in een geschil omtrent de 
toepassing van de Appartementswet op twee aanpalende onroerende goederen, waarvan de 
bovenverdieping van één van deze panden zich uitstrekte over het aangrenzende pand. 

Oorspronkelijk behoorde de gehele constructie toe aan één eigenaar. Nadat deze de twee panden in 
volle eigendom aan verschillende eigenaars overdroeg, rees de vraag naar het juridisch kader 
waarbinnen een dergelijke verkoop plaats kon vinden. 

De rechter in eerste aanleg was van mening dat het feit dat partijen geen gemeenschappelijke delen 
aanduidden, maar niettemin een horizontale eigendomssplitsing teweeg brachten door de eigendom 
van de bovenverdieping gedeeltelijk te splitsen van het onderliggende woonhuis, automatisch de 
vestiging van een opstalrecht impliceerde.  

Deze uitspraak werd echter in hoger beroep verbroken. In hoger beroep oordeelde het hof van 

beroep te Gent dat de overdracht van twee verdiepingen van een gebouw aan verschillende 

personen automatisch een gedwongen mede-eigendom in de zin van de Appartementswet in het 

leven roept.1644 Deze rechtspraak lijkt in te gaan tegen het vereiste van gemeenschappelijke 

delen als voorwaarde voor de toepasselijkheid van de Appartementsregels (zie supra, nr. 297). 

De Franse Cour de cassation verdedigde in het verleden een gelijkaardige stelling.1645  

In een zaak waarin een eigenaar van een gebouw de twee verdiepingen ervan aan verschillende 
personen verkocht, waardoor een exclusief eigendomsrecht verleend werd ten aanzien van deze 
verdiepingen en de grond gemeenschappelijk aan beide eigenaars toebehoorde, werd automatisch de 

Appartementswet toegepast.1646  

Hiervoor was niet vereist dat de betrokken partijen de toepassing van de Appartementswet verkozen 
of een reglement van mede-eigendom opstelden: “nonobstant l'absence d'établissement d'un 
règlement, le régime de la copropriété s'appliquait à l'immeuble”. Dat het gebouw niet expliciet in loten 
opgesplitst werd, waarin een privaat deel en een aandeel in de gemeenschappelijke delen is vervat, 

                                                           

1643  Rb. Ieper 18 februari 2005, RABG 2006, afl. 10, 756, noot J. VERSTAPPEN; P. LECOCQ, “Superficie et emphytéose. 
Chronique de jurisprudence 2001-2008”, in P. LECOCQ (ed.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, 349, nr. 
12; J. VERSTAPPEN, “Een onverwacht opstalrecht bij overdracht van delen van een gebouw aan verschillende 
personen”, RABG 2006, afl. 10, 762-766, noot onder Rb. Ieper 18 februari 2005. 

1644  Gent 25 april 2007, TBBR 2008, 554 en T. App. 2008, 16. In dezelfde zin: Rb. Brugge 26 mei 2010, T. App. 2010, 
afl. 3, 28. 

1645  Cass. fr. 11 maart 1987, Loyers et Copropriété 1987, 191. De verdeling van het eigendomsrecht ten aanzien van 
een gebouw over meerdere personen zou – ook zonder dat een regelement van mede-eigendom werd 
opgemaakt en gemeenschappelijke delen aangeduid – automatisch leiden tot de toepassing van de 
Appartementswet. 

1646  Cass. fr. 29 mei 2002, Bull. Civ. 2002, III, nr. 113, met noot C. GIVERDON. 
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stond hier evenmin aan in de weg.1647 De opvatting van de verweerders – die meenden dat in casu 
een opstalrecht gevestigd werd – werd door de het Hof van Cassatie zonder motivatie van tafel 
geveegd. 

Deze rechtspraak kan tot verregaande gevolgen leiden. Door in casu de Appartementswet toe te 

passen op de gehele constructie, verliezen beide eigenaars hun exclusief eigendomsrecht op de 

grond waarop hun onroerend goed zich bevindt. De toepassing van de Appartementswet leidt 

immers automatisch tot een omkering van de verticale natrekking (zie supra, nr. 299), waardoor 

deze grond in onverdeeldheid toekomt aan beide eigenaars. Deze onverdeeldheid en het feit dat 

beide eigenaars verplicht en automatisch deel uitmaken van een vereniging van mede-eigenaars 

met alle beheersorganen van dien, is in veel gevallen niet hetgeen partijen beoogden. De vraag 

rijst daarom of de Appartementswet dwingend kan toegepast worden in de gevallen waarin de 

grond het enige gemeenschappelijke deel uitmaakt. 

Voor deze kritiek kan ook inspiratie worden gevonden in de Franse rechtsleer. De opsplitsing 

van het eigendomsrecht ten aanzien van een gebouw over meerdere eigenaars, waarbij in feite 

enkel de grond als gemeenschappelijk deel kan aangemerkt worden, zou niet mogen volstaan 

om automatisch het appartementsrecht van toepassing te verklaren.1648 De rechterlijke 

bevoegdheid zou beperkt moeten blijven tot het vaststellen van een appartementsmede-

eigendom, zonder dat deze door een rechter gecreëerd, laat staan opgelegd, kan worden.1649 

Gelet op het feit dat het Nederlandse appartementsrecht gekenmerkt wordt door een monistisch 

appartementsrecht – waardoor een beperkt zakelijk recht toegekend wordt ten aanzien van het 

gehele gebouw en de eigenaar van een aandeel binnen deze gemeenschap geen eigendomsrecht 

verkrijgt ten aanzien van een private kavel (zie supra, nr. 301) – is het onderscheid met volume-

eigendom naar Nederlands recht zeer scherp te stellen. In tegenstelling tot het Belgische en 

Franse recht, leidt het Nederlandse appartementsrecht immers niet tot een horizontale stapeling 

van eigendomsrechten. Dit laatste is uiteraard wel het geval wanneer eigendomsrechten 

gestapeld worden in het kader van volume-eigendom. 

AFDELING IV. DE REIKWIJDTE VAN DE APPARTEMENTSWET GEËVALUEERD 

 PLAN VAN BEHANDELING – Het is gebleken dat het appartementsrecht, naast het 311.

opstalrecht, een belangrijk juridisch instrument biedt, dat bovendien een eeuwigdurende 

stapeling van eigendomsrechten mogelijk maakt. In wat volgt zal blijken dat het 

appartementsrecht niet voor iedere situatie waarin eigendomsrechten gestapeld worden een 

pasklaar antwoord biedt.1650 Zowel vanuit pragmatisch als vanuit dogmatisch oogpunt voldoet 

                                                           

1647  C. GIVERDON, “La « structure » de l'immeuble rendant le statut de la copropriété applicable: retour sur l'ancien 
article 664 du Code civil”, AJDI 2003, 124, noot onder Cass. fr. 29 mei 2002; D. SIZAIRE, “Division en volumes: 
Nature et principes”, JCP 2007, cote 11, 1997, fasc. 107-10, nr. 29. 

1648  P. WALET, “Construction en volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 1994, 7, nr. 68. 
1649  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 203, nr. 371. 
1650  Dat het appartementsrecht in bepaalde gevallen tekortkomingen vertoond, leidt ertoe dat het 

appartementsrecht door bepaalde auteurs als “l’homme malade” wordt bestempeld. P. SIMLER, “Copropriété et 
propriété en volumes: antinomie ou symbiose?”, in X. (ed.), Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Études 
offertes à P. Catala, Parijs, Litec 2001, 679. 
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het wetgevende kader niet altijd om aan de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen vorm 

te geven. In wat volgt worden enkele tekortkomingen van de bestaande regelgeving toegelicht. 

§1. Beheer van de appartementsmede-eigendom 

A. Dwingende beheersstructuren 

 ONAANGEPASTE(?) MAAR DWINGENDE BEHEERSSTRUCTUUR – Een goed beheer veronderstelt 312.

een structuur die aangepast is aan het aantal mede-eigenaars en de bestemming van de 

verschillende percelen. De beheersstructuren waarin de Appartementswet voorziet kunnen 

echter zelden probleemloos toegepast worden op constructies die niet aan 

standaardverwachtingen voldoen.1651 De Appartementswet is namelijk in de eerste plaats 

gericht op complexen van een redelijke omvang met voornamelijk een woonfunctie. In situaties 

die niet aan deze omschrijving beantwoorden (bijvoorbeeld multifunctionele complexen van een 

aanzienlijke omvang) dwarsbomen de bepalingen van de Appartementswet dan ook soms een 

efficiënt beheer.1652 Ook de toepassing van de dwingende appartementswetgeving op gebouwen 

met slechts een zeer beperkt aantal private kavels (zie supra, nr. 307), kan als problematisch 

ervaren worden. 

De bepalingen van de Appartementswet zijn in principe echter van dwingende aard (art. 577-2, 

§ 9 BW).1653 Mede-eigenaars worden hierdoor van rechtswege lid van de vereniging van mede-

eigenaars (art. 577-6, §1 BW; art. 5:125, lid 2 NBW; Loi n°65-557 du 10 juillet 1965)1654 en 

                                                           

1651  F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 59, nr. 5; P. DE BESOMBES-
SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 1976, 412, nr. 2; 
N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 150, nr. 277; D. SIZAIRE, “Division en 
volumes: Application et mise en œuvre”, JCP 1998, cote 05,  fasc. 107-20, nr. 6; B. VALEYRE, “La structure juridique 
du centre commercial”, RDI 1994, 577; G. DELATTRE en C. BECQUE-DEVERRE, “La vie de l’immeuble divise”, in X. 
(ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, 
Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 776, nr. 4005. 

1652  F. GIVORD, “Essai sur la nature juridique de la copropriété par appartements”, in X. (ed.), Mélanges offertes à 
Monsieur le Professeur Pierre Voirin, 1966, Parijs, LGDJ, 279, nr 18; J. HANSENNE, “L’évolution contemporaine de la 
propriété immobilière et du régime foncier”, in KFBN. (ed.), Le notariat, source de droit et de sécurité juridique, 
1973, 83, nr. 19; H.D. PLOEGER, “Verdiepingseigendom of appartementsrechten?”, De notarisklerk 1999, 1372, 32; 
J.-M. ROUX, “Les droits de superficie – Principes et évolutions”, Informations Rapides de la COpropiété n° 559, juni 
2010, 9; V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting 
van het 114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 13, nr. 23; R. TIMMERMANS, “Enkele 
bedenkingen over horizontale splitsing van eigendom, het zelfstandig recht van opstal, de tijdelijkheid en het 
verlangen naar de eeuwigheid”, NFM 2009, afl. 1-2, 47; A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: 
confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 2005, 67 e.v., nr. 155 e.v.; P. WALET en P. 
CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 10, nr. 16. 

1653  H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, 
E. Story-Scientia, 1997, 193, nr. 125. 

1654  J. HANSENNE, “La copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis”, in X. (ed.), Guide de droit 
immobilier, I.14.3-1; M.E. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 
appartementsrecht), Gent, Storme, 2007, 30.  
Ook in andere onderzochte rechtsstelsels ontstaat de vereniging van rechtswege en is er een verplicht 
kwalitatief lidmaatschap. Zie hiervoor C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 
2008, nr. 345; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR, en H. MOSTERT, Silberberg & Schoeman’s The law of property, Durban, 
LexisNexis, 2006, 466; J.C. DE WET en F.S.G.A. TATHAM, “Die Wet of Deeltitels”, De Rebus 1972, 205; G.J. PIENAAR, 
“Die beheersregpersoon by deeleiendom – ‘n noodsakelike rariteit”, THRHR 1983, 71; A. HORWITZ, “Sectional title 
rule – infringing the rights of ownership”, Butterworths Property Law Digest, 2000, 3; G.J. PIENAAR, “Die 
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moeten gedwongen de wettelijke voorschriften naleven (art. 577-6, lid 1, §1 Belgische 

appartementswet).1655 De rigoureuze beheersstructuur moet eveneens gerespecteerd worden. 

B. (Gebrek aan) autonomie 

 SOLIDARITEIT VERSUS BEOOGDE AUTONOMIE – In een appartementsmede-eigendom worden 313.

de rechten van de mede-eigenaars op hun aandeel in de gemeenschappelijke delen in 

verregaande wijze beperkt omwille van het accessoire karakter van dit aandeel (art. 577-2, § 9 

BW). Dit aandeel kan slechts samen met de private kavel vervreemd worden of bezwaard 

worden met zakelijke rechten.1656 Deze onverdeeldheid leidt ertoe dat men zich bij een de 

aankoop van een appartement inkoopt in een collectief geheel.1657 Appartementsmede-eigenaars 

zijn hierdoor onlosmakelijk juridisch met elkaar verbonden.1658 

Eigenaars van een bepaald volume binnen een gebouw hebben echter in bepaalde gevallen een 

werkelijke opsplitsing van het gebouw voor ogen.1659 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer grote 

complexen opgetrokken worden, waarin uiteenlopende functies vervuld worden.1660 Een beroep 

op de Appartementswet om een horizontale eigendomssplitsing te creëren is in deze gevallen 

een schijnoplossing, waarbij partijen onnodig aan elkaar gebonden worden.1661 

Daarenboven treden de mede-eigenaars bij de aankoop van een private kavel toe tot een 

‘wederzijds evenwicht dat door de statuten en de Appartementswet in het leven werd geroepen’.1662 

                                                                                                                                                                                     

beheersregpersoon by deeleiendom – ‘n noodsakelike rariteit”, THRHR 1983, 70; W. RYAN en G.J. PIENAAR, 
“Geskilbeslechting by die toepassing van bestuursreëls van deeltitelskemas”, TSAR 2007, 438; C.G. VAN DER 

MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 2-19; 
A.A. VAN VELTEN, "Juridische vormgeving van parkmanagement", WPNR 2006, 6681, 664. 

1655  Ook in de andere onderzochte rechtsstelsels wordt deze zware en dwingende regelgeving vaak als 
problematisch ervaren. A.A. VAN VELTEN, "Juridische vormgeving van parkmanagement", WPNR 2006, 6681, 664. 

1656  H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, 
E. Story-Scientia, 1997, 80, nr. 39. 

1657  H. VANDENBERGHE, “Algemene beschouwingen bij de nieuwe Appartementswet”, in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE 
(eds.), Het nieuwe appartementsrecht. Een analyse van de hervorming door de Wet van 2 juni 2010, Brugge, die 
Keure, 2010, 1, nr. 2. 

1658  J.-M. CHANDELLE, “La copropriété par appartement: histoire et devenir”, Rev. Dr. ULB 1992, 155. 
1659  V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 

114e werkjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 8, nr. 15; J.A. VAN DEN BROS, “Niet gesplitst, 
maar toch gescheiden: de zelfstandigheid van grond en opstal”, BR 2004, 584, nr. 7. 

1660  M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, “Biens. – Classification tripartite des immeubles. – Immeubles par nature”, Jcl. Civ. 
03, 2007, fasc. Unique, nr. 53; B.C. MOUTHAAN, “Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten voor 
meervoudig ruimtegebruik”, Vastgoed fiscaal & civiel, 2012, 7; R. TIMMERMANS, Splitsing en ondersplitsing van 
groepen van gebouwen en bijzondere appartementencomplexen, Antwerpen, Kluwer, 2004, 111; N. VERHEYDEN-
JEANMART en P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques du troisième millénaire. La propriété des 
volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit privé européen, Brussel, Bruylant, 2005, 
358.  
Een dergelijke verplichte samenwerking kan in de praktijk voor de nodige problemen en blokkages zorgen. Zie 
bijvoorbeeld: HR 24 mei 2002, NJ 2004, 1; J.R.B. HEEMSTRA, “Wijziging van de akte van splitsing in 
appartementsrechten, het blijft een drama”, JBN 2004, 3, 16; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van 
onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 62; G. DELATTRE en C. BECQUE-DEVERRE, “La vie de l’immeuble divise”, in 
X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 
2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 828, nr. 4119. 

1661  H.D. PLOEGER, “Verdiepingseigendom of appartementsrechten?”, De notarisklerk 1999, 1372, 33. 
1662  Vred. Sint-Gillis 4 november 2008, T. Vred. 2011, 5-6, 315; A. HORWITZ, “Sectional title rule – infringing the rights 

of ownership”, Butterworths Property Law Digest, 2000, 3. 
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De exclusiviteit van eigendom, die door de Franse Revolutionaire wetgever benadrukt werd, 

komt hierdoor onder druk te staan. 

 APPARTEMENTS-“EIGENAAR”? – Op grond van het voorgaande, is een deel van de rechtsleer 314.

van oordeel dat er ook ten aanzien van de private kavels geen sprake kan zijn van een 

eigendomsrecht sensu stricto.1663  

Het appartementsrecht verleent volgens bepaalde auteurs niet zozeer een exclusief eigendomsrecht 
op een bepaalde kavel, maar maakt eerder een juridisch kader uit waarin een functionele en 

structurele dimensie te onderscheiden zijn.1664 Aan de hand van de functionele dimensie kan iedere 
appartementseigenaar zichzelf een privaat deel toe-eigenen, het structurele aspect slaat op de 
overkoepelende beheersstructuur waarin de socialisering van de appartementseigendom 
belichaamd wordt. 

Hetzelfde geldt voor het mede-eigendomsrecht ten aanzien van de gemeenschappelijke delen. Het 
gedwongen mede-eigendomsrecht in het kader van het appartementsrecht wijkt immers op 

verschillende punten af van een gewoon mede-eigendomsrecht.1665 Het mede-eigendomsrecht is 
sterk verwaterd, en heeft geen goederenrechtelijke zelfstandigheid. Zo kunnen de 
appartementseigenaars niet ten allen tijde de ontbinding van de mede-eigendom vorderen, zijn de 
bevoegdheden van de mede-eigenaars aan meer vergaande beperkingen onderworpen, wordt de 
mede-eigendom beheerd door een afzonderlijk beheersorgaan en is het aandeel in de mede-
eigendom onafscheidelijk verbonden met de private kavel.  

In dit kader past het een onderscheid te maken tussen appartementsrechten van dualistische en 

monistische aard (zie supra, nr. 300). Een dualistisch appartementsrecht verleent de 

appartementseigenaar een eigendomsrecht op zijn kavel, gecombineerd met een gedwongen 

mede-eigendomsrecht op de gemene delen. Omdat de private kavels binnen het kader van het 

appartementsrecht niet enkel horizontaal, maar ook verticaal aan elkaar grenzen, wordt het 

eigendomsrecht ten aanzien van deze private kavels inderdaad aan een groter aantal 

beperkingen onderworpen. Zo moet de appartementseigenaar rekening houden met de 

beperkingen die uit het reglement van mede-eigendom kunnen voortvloeien en worden de leer 

inzake burenhinder strikter ingevuld in het kader van het appartementsrecht.1666 Deze 

beperkingen doen echter geen afbreuk aan de kwalificatie van het recht van de 

appartementseigenaar als (exclusief) eigendomsrecht.1667 Een monistisch appartementsrecht 

                                                           

1663  Ch. ATIAS, “Copropriété des immeubles bâtis”, Rép. civ. Dalloz 2007, 4, nr. 11; J.C. DE WET en F.S.G.A. TATHAM, “Die 
Wet of Deeltitels”, De Rebus 1972, 205 (De eigenaar van een deetiteleenheid “is nie werklig ‘eienaar van grond’ 
nie, maar het slegs ’n belang in ’n gebou en die grond waaop dit staan. […] Hy het slegs ’n newelagtige iets”); F. 
GIVORD, “Essai sur la nature juridique de la copropriété par appartements”, in X. (ed.), Mélanges offertes à 
Monsieur le Professeur Pierre Voirin, 1966, Parijs, LGDJ, 263, nr 1; (“Het begrip eigendom wordt oneigenlijk 
gebruikt waar het recht van de appartementsbewoner zo beperkt is door het verband waar hij noodzakelijk deel 
van uitmaakt”) H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 225, nr. 222. 

1664  F. BAYARD-JAMMES, La nature juridique du droit du copropriétaire immobilier – Analyse critique, Parijs, LGDJ, 
2003, 245, nr.329. 

1665  C.G. VAN DER MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig van ons gemeenregtelike saak- en eiendomsbergip”, THRHR 
1974, 124. 

1666  H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, 
E. Story-Scientia, 1997, 191, nr. 79. 

1667  D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 21; D.V. 
COWEN, “The South African Sectional Titles Act in historical perspective: an analysis and evolution”, CILSA 1973, 
12; G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 63; V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 313, nr. 377; H. VANDENBERGHE en 
S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 
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daarentegen, is de vertolking van het feit dat het zelfstandige eigendomsrecht van de private 

eigenaar in een appartementsstructuur verwatert. Een appartementsrecht verleent inderdaad 

geen eigendomsrecht, maar enkel een gebruiksrecht ten aanzien van het gehele gebouw, dat 

gedeeltelijk exclusieve en gedeeltelijk gemeenschappelijke bevoegdheden verleent. De houder 

van een monistisch appartementsrecht als “eigenaar” bestempelen, is bijgevolg onjuist (zie ook 

supra, nr. 301). In die zin zet een monistisch stelsel vanuit conceptueel oogpunt de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht minder onder druk dan een dualistisch stelsel.1668 

 DE OPRICHTING VAN DEELVERENIGINGEN – Om enigszins tegemoet te komen aan de behoefte 315.

om een efficiënt beheer mogelijk te maken in grotere complexen, waarin uiteenlopende functies 

vervuld worden, wordt in de praktijk beroep gedaan op de creatie van ondersplitsingen in de 

vereniging van mede-eigenaars.1669 Op deze manier wordt gebouw A in een groep van gebouwen 

bijvoorbeeld niet langer geconfronteerd met, en heeft ze niet langer zeggenschap in, de 

besluitvorming over, bijvoorbeeld, de lift in gebouw C dat tot hetzelfde complex behoort. Ook 

binnen een complex kunnen bijvoorbeeld de kavels waarin een commerciële functie uitgeoefend 

wordt, beheersmatig afgescheiden worden van de daarboven gelegen kavels die enkel voor 

bewoning bestemd zijn. 

Tot voor kort konden naar Belgisch recht echter geen afzonderlijke deelverenigingen met 

rechtspersoonlijkheid opgericht worden.1670  Het  Hof van Cassatie oordeelde in 2004 immers 

dat enkel de overkoepelende vereniging van mede-eigenaars van een groep van gebouwen 

rechtspersoonlijkheid geniet.1671 De deelverenigingen van mede-eigenaars van gebouwen die 

waren opgericht binnen een overkoepelende vereniging verkregen op grond van deze 

rechtspraak louter een feitelijk in plaats van juridisch bestaan.  

De rechtspraktijk ervoer deze rechtspraak als hinderlijk. Ze nam haar toevlucht tot allerhande 

hulptechnieken, zoals de vestiging van wederzijdse erfdienstbaarheden, om toch een 

afzonderlijke besluitvorming mogelijk te maken. Door die erfdienstbaarheden werd een zekere 

autonomie gewaarborgd tussen de verschillende delen.1672 De gemeenschappelijke delen, zoals 

                                                                                                                                                                                     

1997, 191 en 198, nr. 79 en 80; C.G. VAN DER MERWE, International Encyclopedia of Comparative Law. Property and 
Trust, V. Apartment ownership, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 26, nr. 56; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, 
Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 2-13 en 8-22; C.G. VAN DER 

MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig van ons gemeenregtelike saak- en eiendomsbergip”, THRHR 1974, 123; 
A.J.  VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 73; C.G. VAN DER MERWE, P. MOHR 
en M. BLUMBERG, “The Bill of Rights and the rules of sectional title schemes: a comparative perspective”, Stell LR 
2000, 158. 

1668   Bij BEEKHUIS lezen we dan ook: “In Nederland heeft men het minder juist geacht de volle eigendom van bepaalde 
gedeelten van het gebouw op de voorgrond te sellen, omdat de rechtspositie van de appartementseigenaars in de 
eerste plaats wordt bepaald door het medegerechtigd zijn in het gebouw”. J.H. BEEKHUIS, “Een nieuw Nederlands 
ontwerp over eigendom van appartementen”, TPR 1970, 444. 

1669  V. SAGAERT, “De vereniging van mede-eigenaars in een groep van appartementsgebouwen”, RW 2005-06, 145, nr. 
4. 

1670  S. SNAET, “Actuele knelpunten inzake appartementsmede-eigendom”, Themis 2005-2006, 34, 83, nr. 4. 
1671  Cass. 3 juni 2004, Arr. Cass. 2004, 949, RW 2005-06, 143, noot V. SAGAERT, NjW 2004, 953, noot R. TIMMERMANS, 

TBO 2004, 134, noot K. VANHOVE en F. BAUDONCQ. 
1672  S. BOUFFLETTE, “Les servitudes au sein de la copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis”, Rev. 

pr imm., afl. 1 en 2, 2011, 180; J. KOKELENBERG, “De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden”, TPR 1983, 91, nr. 4; V. 
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een parking, worden hierbij aan een private kavel toegekend. Aan andere eigenaars van 

privatieve delen wordt een gebruiksrecht toegekend door middel van wederzijdse 

erfdienstbaarheden. De rechtsgeldigheid van deze juridische constructie werd in de rechtspraak 

erkend.1673 Het nadeel van deze werkwijze is dan weer dat er op die manier geen enkele 

consistentie tussen de diverse delen van het onroerend complex gegarandeerd kan worden. 

De wetgever is echter tegemoet gekomen aan deze kritiek vanuit de rechtspraktijk. Een 

belangrijke verandering in de nieuwe Belgische Appartementswet van 2 juni 2010 was de 

mogelijkheid deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid op te richten. Artikel 577-3, vierde lid 

luidt “De basisakte kan, ingeval de hoofdvereniging bestaat uit twintig kavels of meer, voorzien in 

de vorming van deelverenigingen per gebouw bij een groep van gebouwen of, ingeval in een 

gebouw een fysieke verdeling in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is, per onderdeel 

van het gebouw”. Opdat een deelvereniging opgericht kan worden, moet het project minstens 

twintig private kavels omvatten (art. 577-3, lid 4 BW).1674 

Indien de overkoepelende vereniging niet in de basisakte gesplitst werd, is hiervoor een 

statutenwijziging op grond van een vier vijfde meerderheid vereist (art. 577-7, §1, 2° BW).1675 

Indien een deelvereniging van mede-eigenaars opgericht wordt, wordt er binnen de 

gemeenschappelijke delen een onderscheid gemaakt tussen algemeen gemeenschappelijke delen 

– waarvoor de overkoepelende vereniging bevoegd is – en particulier gemeenschappelijke delen, 

waarvan enkel de mede-eigenaars van de opgerichte deelvereniging gebruik maken en die 

bijgevolg enkel tot de bevoegdheid van de deelvereniging behoren.  

Naar Frans recht kan een vereniging van mede-eigenaars op verschillende manieren 

ondergesplitst worden.1676 De oprichting van een deelvereniging is echter slechts mogelijk ten 

aanzien van een gebouw binnen een groep van gebouwen (art. 27 van de Franse 

Appartementswet). Een opdeling binnen een gebouw is, in tegenstelling tot het Belgische recht, 

dus  niet mogelijk. Op grond van artikel 27 van de Franse Appartementswet kan een 

meerderheid binnen een bijzondere algemene vergadering een subvereniging (syndicat 

secondaire) in het leven roepen.1677 De hoofdvereniging (syndicat principal) behoudt in dit geval 

een overkoepelende functie. Indien een opdeling van de grond mogelijk is, maakt artikel 28 van 

                                                                                                                                                                                     

SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Gent, Larcier, 2012, 
53, nr. 59. 

1673  Vred. Leuven 19 juli 2005, RW 2005-2006, 42, 1673. 
1674  Indien er geen twintig kavels aanwezig zijn, kunnen de mede-eigenaars alsnog een deelvereniging in het leven 

roepen, maar deze zal – zoals onder de oude wetgeving het geval was – een louter feitelijke vereniging met een 
conventioneel en intern karakter zijn. Dergelijke verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid hebben enkel een 
voorbereidende en adviserende functie. 

1675  Vred. Leuven 16 april 2013, T. App. 2013, afl. 3, 38. 
1676  J.-R BOUYEURE en P. BAUDOUIN, “Les syndicats secondaires de copropriétaires”, Adm. februari 1999, 717 e.v.; S. 

CHAIX-BRYAN, “Pour la possibilité de déroger conventionnellement, dans des hypothèses particulières, à certaines 
dispositions de la loi du 10 juillet 1965”, RDI 2007, 494; A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: 
confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 2005, 74, nr. 176. 

1677  J.-R. BOUYEURE, “Les syndicats secondaires de copropriété”, AJDI 1981, 717. 
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de Franse appartementswet het daarenboven mogelijk een gebouw volledig los te koppelen van 

de mede-eigendom van de groep van gebouwen.1678  

Ook naar Nederlands recht is een appartementsrecht op grond van artikel 5:106, lid 3 NBW op 

zijn beurt vatbaar voor (onder)splitsing, tenzij deze mogelijkheid werd uitgesloten in de akte 

van splitsing. De ondersplitsing heeft in het Nederlandse recht geen betrekking op het gebouw 

met toebehoren en de grond, maar slaat op het appartementsrecht als zodanig. De Nederlandse 

wetgever kwam hiermee tegemoet aan de behoefte vanuit de praktijk – waar 

appartementsgebouwen steeds groter worden en waarin verschillende functies gecombineerd 

worden – om ondersplitsingen te creëren en hierdoor verenigingen van onder-eigenaars op te 

richten.1679  

Hoewel ook in Zuid-Afrika stemmen opgaan om de vestiging van deelverenigingen mogelijk te 

maken1680, voorziet het Zuid-Afrikaanse appartementsrecht momenteel niet in deze 

mogelijkheid. De facto kan echter wel hetzelfde resultaat bereikt worden: verschillende 

verenigingen kunnen immers wel aan elkaar worden gelinkt, waardoor faciliteiten gedeeld 

kunnen worden. In dit geval wordt een overkoepelende vereniging opgericht.1681 

Zoals naar Belgisch recht het geval is1682, kunnen ook naar Zuid-Afrikaans recht exclusieve 

gebruiksrechten ten aanzien van gemeenschappelijke delen toegekend worden aan bepaalde 

appartementseigenaars (exclusive use area) (§27 STA).  

Hiernaast kunnen ook exclusieve gebruiksrechten van persoonlijke aard toegekend worden 

door het beheersorgaan in de reglementen met betrekking tot het Deeltitelschema.1683 

Door middel van de vestiging van een exclusive use area kan een appartementseigenaar bijvoorbeeld 
een exclusief recht verwerven ten aanzien van een parkeerplaats. Een gemeenschappelijk deel wordt 
hierdoor aan één appartementseigenaar toegekend, zonder dat er sprake is van de creatie van een 
deelvereniging.  

 EVALUATIE VAN DE OPRICHTING DEELVERENIGINGEN – De vraag rijst of de mogelijkheid om 316.

deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid op te richten volstaat om een autonoom beheer te 

waarborgen. Dergelijke deelverenigingen verkrijgen namelijk slechts rechtspersoonlijkheid van 

zodra de basisakte en het reglement van mede-eigendom zijn overgeschreven én er sprake is 

van een onverdeeldheid (art. 577-5, §1 BW). Dit tweede vereiste maakt dat één mede-eigenaar 

onmogelijk zijn private kavel(s) autonoom kan beheren in een afzonderlijke vereniging met 

                                                           

1678  P. LEBATTEUX, “Les assemblées spéciales de copropriété”, AJPI 1992, 264. 
1679  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 363; J.H. BEEKHUIS, 
“Ontwikkeling van het appartementenrecht in Nederland”, TPR 1981, 358. 

1680  C.G. vAN DER MERWE en G. PADDOCK, “Two-tier governance for mixed-use and large-scale sectional title schemes”, 
SALJ 2008, 574 en 589. 

1681  C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 12-7. 

1682  TIMMERMANS, R., “Het toepassingsgebied van de appartementswet en het ontstaan van de vereniging van mede-
eigenaars”, in V. SAGAERT en G. ROMMEL (eds.), Appartementsrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 24, nr. 7. 

1683  C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 11-37. 
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rechtspersoonlijkheid.1684 Zoals gezegd is een autonoom beheer desalniettemin wenselijk indien 

deze kavels een afwijkende functie vervullen. De wetgever illustreert het nut van 

deelverenigingen aan de hand van het voorbeeld van een fitnessruimte dat zich op de bovenste 

verdieping van een appartementsgebouw bevindt.1685 Om een autonoom beheer van deze 

fitnessruimte te garanderen, kan de creatie van een deelvereniging nuttig zijn. De wet vereist 

echter dat er sprake is van een onverdeeldheid binnen deze deelvereniging. In dit type 

voorbeeld is van een dergelijke onverdeeldheid echter geen sprake, in de mate dat de 

fitnessruimte bestaat uit een of meerdere kavels die aan één appartementseigenaar toebehoort. 

De creatie van een deelvereniging is in casu met andere woorden uitgesloten.  

In de rechtsleer bestaat daarenboven onenigheid omtrent de vraag ten aanzien van welke 

onderdelen van een gebouw een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid opgericht kan 

worden: moeten deze onderdelen functioneel of fysiek te onderscheiden zijn? Uit het feit dat de 

wetgever spreekt van een ‘fysieke verdeling in duidelijk te onderscheiden onderdelen’, volgt dat 

de oprichting van een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid op een fysiek criterium 

berust.1686 Partijen zijn bijgevolg niet vrij om conventioneel het voorwerp van een 

deelvereniging te bepalen.1687  

De vraag blijft echter hoe dit criterium moet ingevuld worden. Een restrictieve opvatting 

oordeelt dat enkel een onderdeel dat van buitenaf autonoom toegankelijk is voldoet aan het 

fysieke criterium.1688 Andere auteurs oordelen dat dit vereiste niet bijgetreden kan worden.1689 

Opdat een onderdeel binnen een gebouw duidelijk te onderscheiden is, is inderdaad niet vereist 

dat dit onderdeel autonoom toegankelijk is. Ook het omgekeerde is waar: dat een onderdeel 

binnen een gebouw autonoom toegankelijk is, impliceert niet noodzakelijk dat dit deel ‘duidelijk 

te onderscheiden’ is. In de parlementaire voorbereiding haalt de wetgever overigens het 

voorbeeld aan van de creatie van een deelvereniging voor een fitnessruimte op de bovenste 

verdieping van een appartementsgebouw, zonder hierbij de nadruk te leggen op het feit dat deze 

ruimte autonoom toegankelijk is. De wetgever poogt met dit vereiste een wildgroei aan 

deelverenigingen tegen te gaan, door deze mogelijkheid enkel toe te staan ten aanzien van 

onderdelen van een gebouw die een zelfstandig goederenrechtelijk bestaan kunnen leiden. 

Hierboven zagen we dat eenzelfde criterium geldt ten aanzien van de vestiging van een 

opstalrecht op een deel van een gebouw of ten aanzien constructies die zich op andermans 

onroerend goed bevinden (zie supra, nr. 190). Opdat deze onderdelen juridisch afgezonderd 

kunnen worden van de rest van een gebouw, is echter geenszins vereist dat deze een eigen 

                                                           

1684  V. SIMONART, “Les associations partielles”, Rev. pr. imm. 2011, afl. 1-2, 39, nr. 14. 
1685  Parl. St. Kamer 2009-2010, 4-1409/10, 4 mei 2010. 
1686  Parl. St. Kamer 2009-2010, 4-1409/10, 4 mei 2010. 
1687  C. MOSTIN, “La copropriété réformée par la loi du 2 juin 2010”, JT 2011, 6420, 19, nr. 9; V. SAGAERT, “De 

hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-2011, 179, nr. 4. 
1688  V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet”, in V. SAGAERT en A.-L. 

VERBEKE (eds.), Het nieuwe appartementsrecht. Een analyse van de hervorming door de Wet van 2 juni 2010, 10, nr. 
8.  

1689  P.-Y. ERNEUX, “La propriété en volumes. Flexibilité et évolution des programmes immobiliers et par voie de 
conséquence, de leur organisation juridique”, J.T. 2014, 6550, 92; V. SIMONART, “Les associations partielles”, Rev. 
pr. imm. 2011, afl. 1-2, 38, nr. 13; R. TIMMERMANS, Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten: 
gedwongen mede-eigendom, appartementseigendom, erfpacht, opstal, verdiepingseigendom en volume-eigendom, 
Mechelen, Kluwer, 2011, 747, nr. 582; R. TIMMERMANS, “Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van 
mede-eigenaars volgens de vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010”, T.App. 2010, afl. 3, 4. 
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toegang hebben.1690 Het lijkt ons dan ook aangewezen om een dergelijke vereiste niet te stellen 

opdat een onderdeel binnen een appartementsgebouw het voorwerp van een afzonderlijke 

deelvereniging kan uitmaken. 

C. Uitbreiding van het appartementsgebouw 

 GEEN SPECIFIEKE WETSBEPALINGEN – De Appartementswet blijft eveneens in gebreke indien 317.

men in de verticale dimensie veranderingen aan het gebouw wil aanbrengen, door bijvoorbeeld 

een gebouw hoger op te trekken of een bijkomende verdieping op een bestaand gebouw op te 

richten. In tegenstelling tot het Franse appartementsrecht (art. 35 Franse Appartementswet), 

kent de Belgische appartementswetgeving geen specifieke wettelijke regeling omtrent de 

verticale uitbreiding van het appartementsgebouw.1691  

Op grond van het gemeenrechtelijk uitgangspunt dat de grondeigenaar bevoegd is de ruimte 

boven en/of onder zijn perceel te exploiteren (zie supra, nr. 67), zijn in het kader van een 

appartementsmede-eigendom de appartementsmede-eigenaars hiertoe gezamenlijk bevoegd. De 

grond behoort immers in onverdeeldheid toe aan alle appartementseigenaars. Het dak maakt 

overigens geen deel uit van een private kavel, maar behoort toe aan de gemeenschappelijke 

delen. De algemene vergadering van mede-eigenaars kan met een vier vijfde meerderheid daden 

van beschikking stellen met betrekking tot gemeenschappelijke onroerende goederen (art. 577-

7, 2°, e) BW). De eigenaar van de bovenste verdieping kan bijgevolg niet afzonderlijk bijkomende 

verdiepingen aan het bestaande gebouw toevoegen.1692  

Van zodra een bijkomende constructie opgericht wordt op een appartementsgebouw en deze in 

de appartementsmede-eigendom betrokken wordt, dient de verdeling van het aandeel van 

iedere private kavel in de gemeenschappelijke delen aangepast te worden. Deze wijziging vereist 

eenparigheid (art. 577-7, §3 BW).  

De bijkomende kavel moet echter niet noodzakelijk in het appartementsrecht betrokken 

worden. De vereniging van mede-eigenaars zou eveneens een opstalrecht kunnen toekennen ten 

aanzien van de bijkomende kavel (zie supra, nr. 222).1693 Het dak dat tot de gemeenschappelijke 

delen behoort, maakt hierbij het draagvlak van het opstalrecht uit. Aangezien de vestiging van 

een opstalrecht een daad van beschikking uitmaakt, moet ook deze beslissing met vier vijfde 

meerderheid genomen worden (art. 577-7, §1, 2° e BW).1694 

                                                           

1690  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 230, nr. 227. 
1691  Van een dergelijke uitbreiding is sprake wanneer (1) een duurzame constructie aan het gebouw wordt 

toegevoegd, (2) waardoor zowel de voorgevel als de nok van het dak worden verhoogd en (3) waardoor een of 
meerdere private kavels aan de appartementsmede-eigendom worden toegevoegd. Zie hiervoor F. GIVORD, Cl. 
GIVORDON, en P. CAPOULADE (eds.), La copropriété, Parijs, Dalloz, 2010, 612, nr. 1053. 

1692  F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, Bruylant, 1878, 565, nr. 492; A. SCHICKS en J. BAUGNIET, “Loi 
du 8 juillet 1924”, Rev. prat. not. b. 1924, 486 en 492. 

1693  P. POIRIER, Le propriétaire d’appartement: traité théorique et pratique, Brussel, Editorial-office, 1940, 66. 
1694  V. SAGAERT en S. BOULY, “Een te restrictieve omschrijving voor het voorwerp van een opstalrecht?”, R.W. 2013-14, 

afl. 37, 1463, noot onder Cass. 13 september 2013. 
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 SPECIFIEKE WETSBEPALINGEN NAAR FRANS RECHT – Zoals gezegd bevat de Franse wetgeving 318.

wel duidelijke regels met betrekking tot deze materie.  

Bij gebreke aan andersluidend beding, maakt het recht om het gebouw hoger op te trekken of 

nieuwe gebouwen op te richten volgens de wet een accessorium uit van de gemeenschappelijke 

delen:  

“Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres: 
le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui 
constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol; le droit d’édifier des bâtiments 
nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes […]” (art. 3 Franse 

Appartementswet).1695  

Deze bepaling is niet van dwingend recht, waardoor de appartementseigenaars het recht om 

nieuwe constructies op gemeenschappelijk delen op te richten of het bestaande 

appartementsgebouw te verhogen aan derden of aan één appartementsmede-eigenaar kunnen 

toekennen.1696 De bouwpromotor kan zich eveneens het recht voorbehouden om binnen een 

termijn van tien jaar bijkomende constructies op te richten (art. 37 Franse Appartementswet).  

Ook omtrent de uitoefening van deze rechten verschaft de wet duidelijkheid (art. 35). Indien het 
recht door de vereniging van mede-eigenaars uitgeoefend wordt, besluit de algemene vergadering 
hiertoe met unanimiteit, wanneer hierdoor een nieuw privatief deel gebouwd wordt of wanneer een 
gemeenschappelijk deel toegevoegd wordt tegen de bestemming van het bestaande gebouw. De 
vereniging van mede-eigenaars treedt hierbij op als bouwmeester. De toevoeging van een 
gemeenschappelijk deel overeenkomstig de bestemming van het gebouw vereist slechts een 
meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering. 

Zoals gezegd kan het recht om nieuwe gebouwen op te richten of de constructie te verhogen 
eveneens aan een derde overgedragen worden. Deze beslissing vereist een meerderheid van de 
stemmen in de algemene vergadering en het akkoord van alle appartementseigenaars van de hoogste 

verdieping.1697 In dit geval wordt de begunstigde van het recht om het gebouw op te hogen eigenaar 
van de constructie die hij opricht. 

Gezien de creatie van bijkomende private delen, verkleint het aandeel van iedere 
appartementsmede-eigenaar in de gemeenschappelijke delen, en moeten de statuten van de mede-

eigendom aangepast worden aan deze gewijzigde verdeling.1698 

§2. Heterogene bestemming 

A. Multifunctionele complexen 

 GEBOUW VERVULT UITEENLOPENDE FUNCTIES – Welke bestemming het gebouw heeft, is niet 319.

relevant om de toepasselijkheid van de appartementswetgeving te beoordelen (zie supra, nr. 

297).1699  

                                                           

1695  F. GIVORD, Cl. GIVORDON, en P. CAPOULADE (eds.), La copropriété, Parijs, Dalloz, 2010, 660, nr. 1146. 
1696  G. VIGNERON, “Copropriété - Constructions nouvelles – Reconstruction”, Jcl. Copr. 05, 1999, fasc. 97-20, nr. 20. 
1697  De overdracht van het recht ten kosteloze titel is evenwel slechts mogelijk bij unanimiteit. F. GIVORD, Cl. GIVORDON, 

en P. CAPOULADE (eds.), La copropriété, Parijs, Dalloz, 2010, 616, nr. 1059. 
1698  G. VIGNERON, “Copropriété - Constructions nouvelles – Reconstruction”, Jcl. Copr. 05, 1999, fasc. 97-20, nr. 13. 
1699  F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 96, nr. 46; V. SAGAERT, B. 

TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 79, nr. 165; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. 
Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 141, nr. 61; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share 
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Hoewel de wetgever in de eerste plaats gebouwen waarin een homogene functie uitgeoefend 

wordt (nl. bewoning) voor ogen had, wordt deze wetgeving eveneens toegepast op gebouwen 

waarin uiteenlopende functies vervuld worden.1700 Dergelijke multifunctionele complexen 

komen – gelet op de toenemende grondschaarste – steeds vaker voor (zie supra, nr. 6). Deze 

heterogene aard van een complex belemmert vaak een doelmatig beheer.1701 De specifieke 

kenmerken van bijvoorbeeld handelszaken en winkelcentra vergen vaak aangepaste regels, 

waardoor de regels die voorgeschreven worden door de Appartementswet niet langer 

volstaan.1702 In eerste instantie moet de basisakte toelaten dat een deel van het gebouw voor 

handelsdoeleinden gebruikt wordt. Indien dit het geval is, moet er rekening mee gehouden 

worden dat de uitbouw van een handelszaak bijvoorbeeld vereist dat uithangborden geplaatst 

worden en dat er bijzondere voorschriften moeten gelden met betrekking tot het gebruik van 

voetpaden, gangen en parkings.1703 

De belangen van de diverse functies die een gebouw vervult staan in dergelijke gevallen vaak 

diametraal tegenover elkaar.1704 In tegenstelling tot residentiële functies, vergen commerciële 

functies bijvoorbeeld een maximale toegankelijkheid en visibiliteit van het gebouw. Het 

evenwichtsmodel dat de Appartementswet nastreeft, kan in multifunctionele complexen 

bijgevolg verzanden in een conflictmodel. 

Deze gemengde aard van het complex kan ten slotte eveneens leiden tot een onevenwicht in de 

stemkrachtbepaling in de algemene vergadering van mede-eigenaars.1705 Het aantal stemmen is 

immers afhankelijk van het aandeel in de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel 

                                                                                                                                                                                     

blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 1-14; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, 
Durban, LexisNexis, 1989, 399. 

1700  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 356, nr. 2022; C.G. VAN DER MERWE, International Encyclopedia of Comparative Law. Property 
and Trust, V. Apartment ownership, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 17, nr. 32; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, 
Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 1-16. 

1701  “Splitsing in appartementsrechten met bijbehorende verenigingen van eigenaars dienen daarbij in de meeste 
gevallen zo mogelijk worden vermeden, omdat beleggers de daaruit voortvloeiende problemen niet wensen”. A.A. 
VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 63. 

1702  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 458, nr. 2302; L. DE VILLE, “Die posisie van die sakedeeleienaar tot die reëls van ’n 
deelskema”, SALR 1994, 5, 1, 34; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 162, 
nr. 294; M. UYS, Voorstelle ter verbetering van die steeds onbevredigende posisie van sakedeeleineaars onder die 
Wet op deeltitels, 1986, 1990, 8; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 
Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 1-17; P. WALET, “Construction en volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, 
Dalloz, 1994, 2, nr. 7. 

1703  R. TIMMERMANS, “De bijzondere verhouding tussen winkelvastgoed en appartementseigendom”, T.App. 2006, afl. 
1, 1. 

1704  C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 4; D. SIZAIRE, “Division en 
volumes et copropriété des immeubles bâtis”, JCP 1988, I, nr. 10; R. TIMMERMANS, “Horizontale 
eigendomssplitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement van appartementseigendom”, NFM 2005, 
205; C.G. vAN DER MERWE en G. PADDOCK, “Two-tier governance for mixed-use and large-scale sectional title 
schemes”, SALJ 2008, 573. 

1705  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 70, nr. 58.  
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is verbonden (art. 577-6, § 6 BW).1706 Bij de berekening van dit aandeel wordt – sinds de 

wetswijziging van 2 juni 2010 – rekening gehouden met de waarde van deze delen, dewelke 

bepaald wordt in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het 

private deel (art. 577-4 § 1, lid 2 BW).1707 Wanneer bijvoorbeeld een supermarkt een groot deel 

van het complex inneemt, verkrijgt de eigenaar van dit commercieel pand een dominerende 

stem in de algemene vergadering, ten koste van de andere eigenaars van de privatieve kavels. 

Aangezien het evenwichtsmodel van de Appartementswet ook hier een pure fictie te dreigt 

worden, heeft de wetgever een stemkrachtbeperking ingesteld. Hierdoor kan niemand aan de 

stemming deelnemen voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover 

de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken (art. 577-6, §7, vierde 

lid BW). Dit spoort met het Franse (art. 22 Franse Appartementswet) en Zuid-Afrikaanse recht, 

waarin eveneens de mogelijkheid bestaat om de stemkracht aan te passen (§11 (2) STSMA).1708 

B. Openbaar domein 

 OPENBAAR DOMEIN KAN GEEN DRAAGVLAK UITMAKEN VOOR EEN APPARTEMENTSGEBOUW – 320.

Hieronder zal nog blijken dat een zakelijk recht gevestigd kan worden op het openbaar domein, 

op voorwaarde dat dit recht (1) niet onverenigbaar is met de openbare bestemming van dat 

domein en het geen beletsel vormt voor het openbare gebruik ervan en (2) het geen afbreuk 

doet aan het recht van het bestuur om het gebruik te regelen volgens de noden en het belang van 

de gemeenschap (zie infra, nr. 338).  

Uit deze voorwaarden volgt dat het openbaar domein geen draagvlak kan uitmaken voor een 

splitsing in appartementsrechten die aan private eigenaars toebehoren. Met andere woorden: 

indien de grond deel uitmaakt van het openbaar domein, kan deze grond geen 

gemeenschappelijk deel uitmaken binnen een appartementsmede-eigendom. Indien het 

openbaar domein zou onderworpen worden aan de Appartementswet, zou dit afbreuk doen aan 

het recht van het bestuur om steeds het gebruik te kunnen wijzigen volgens het algemeen 

belang. Zoals gezegd, verzet het accessoire karakter van de onverdeeldheid zich er immers tegen 

dat op elk ogenblik aan deze vorm van gedwongen mede-eigendom een einde kan gemaakt 

worden. Hieruit blijkt dat de onderwerping van het openbaar domein aan de Appartementswet 

niet beantwoordt aan de vereisten opdat zakelijke rechten gevestigd kunnen worden op het 

openbaar domein.1709 

                                                           

1706  Ook het aandeel in de gemeenschappelijke delen en de bijdrageplicht in de kosten met betrekking tot deze 
gemeenschappelijke delen is afhankelijk van het aandeel van het private deel in het geheel. 

1707  Naar Zuid-Afrikaans recht is de vloeroppervlakte eveneens doorslaggevend met betrekking tot 
appartementsgebouwen gebruikt voor huisvesting (§32 (1)). Met betrekking tot gebouwen waarin voornamelijk 
commerciële functies worden uitgeoefend, wordt het aandeel op discretionaire wijze bepaald door de 
projectontwikkelaar (§32 (2)). Deze laat zich hierbij o.a. leiden door de vloeroppervlakte, de bestemming, de 
ligging, de samenstelling en de inrichting van het private deel. G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented 
property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 82; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, 
Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 4-5.  

1708  M. VAN SCHALKWYK en C.G. VAN DER MERWE, “A critical analysis of the role of the developer in sectional title 
developments”, TSAR 2008, 227. 

1709  Een vereniging van mede-eigenaars kan immers slechts bij eenparigheid van stemmen of door een rechterlijke 
beslissing – gebaseerd op een gegronde reden – worden ontbonden (art. 577-12, derde lid BW). 
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De vestiging van een opstalrecht op het openbaar domein, waarna deze opstal aan het 

appartementsrecht onderworpen wordt, zou hiervoor een alternatief kunnen bieden.1710 De 
opstalhouder zou op zijn buurt de door hem opgerichte opstallen kunnen splitsen in een basisakte. In 
dit geval moet echter benadrukt worden dat de grond geen voorwerp uitmaakt van het opstalrecht 
(zie supra, nr. 186),. De appartementseigenaars kunnen hierbij geen rechten laten gelden op deze 
grond. De grond maakt hierbij uitzonderlijk geen deel uit van de gemeenschappelijke delen van het 
appartementsgebouw, maar blijft deel uitmaken van het openbaar domein. De voorwaarden die 
gesteld worden om de vestiging van zakelijke rechten op het openbaar domein mogelijk te maken, 
moeten uiteraard ook in een dergelijk geval gerespecteerd worden. Indien het opstalrecht door de 
overheid beëindigd wordt, brengt dit automatisch een einde aan het appartementsrecht, omdat het 

fundament van de basisakte dan verdwijnt.1711 

 KAN EEN PRIVATE KAVEL DEEL UITMAKEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN? – Hiernaast rijst 321.

eveneens de vraag of een private kavel deel kan uitmaken van het openbaar domein.  

Het is echter twijfelachtig of de Appartementswet een geschikt instrument is om naast private 

kavels, ook openbare domeingoederen in de splitsing te betrekken. Terwijl bepaalde auteurs 

oordelen dat het openbaar domein niet betrokken kan worden in een splitsing in 

appartementsrechten1712, oordelen andere dat dit niet noodzakelijk het geval is.1713  

Deze onverenigbaarheid doet de vraag rijzen naar welk statuut prevaleert: de toepassing van de 

Appartementswet of het statuut van openbaar domein? In de Franse rechtsleer bestaat meer 

eensgezindheid en wordt quasi unaniem geoordeeld dat het openbaar domein niet betrokken 

kan worden in een appartementsmede-eigendom.1714 

                                                           

1710  Een appartementsmede-eigendom kan immers, door middel van de toekenning van een opstalrecht, op grond 
van een derde worden gevestigd. Zie hiervoor H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 141, nr. 61. 

1711  R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 1165, nr. 1577. 
1712  A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 66; N. VERHEYDEN-

JEANMART en P.P. RENSON, “La propriété et les enjeux urbanistiques du troisième millénaire. La propriété des 
volumes.”, in A. WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit privé européen, Brussel, Bruylant, 2005, 
354. 

1713  P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence de a domanialité publique: un obstacle au financement privé des 
équipements collectifs ?”, JT 1991, 454, nr. 52; A. SCHICKS en J. BAUGNIET, “Loi du 8 juillet 1924”, Rev. prat. not. b. 
1924, 490; R. TIMMERMANS, “Appartementsrecht als bindmiddel bij publiek-private samenwerking”, T. App. 2000, 
afl. 2, 4. 

1714  M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, RDI 1993, 313; J.-P. BERTREL, “Les 
ensembles immobiliers complexes”, Dr.prat. nov. 1994, 45; Ph. BOULISSET, Guide des divisions foncières: divisions 
en volumes, divisions en propriété, divisions en jouissance, Aix-en-Provence, Edilaix, 2011, 47, nr. 82; J.-C. CHAPUT, 
“Volumes (construction en -)”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz, 2010, dossier 550.110; J.-C. 
CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, 
l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 
2007, 458, nr. 2302; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de 
France, Strasbourg, 1976, 551, 637 en 651; C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, 
Parijs, Litec, 1995, 4; J. DUFAU, “Faire cohabiter domaine public et propriété privée”, JCP N. 1999, 914; P. FLAMME, 
“Crise ou cure de jouvence de a domanialité publique: un obstacle au financement privé des équipements 
collectifs ?”, JT 1991, 445, nr. 18; Y. GAUDEMET, “La domanialité replacée dans le contexte de la Loi de 1994”, JCP 
N. 2001, 691; J. HOCQUARD, “Division en volumes et mise en copropriété : Les frères ennemis”, I.R. Dalloz sept. 
2012, 518, 16; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 168, nr. 307; R. 
SAVATIER, “La propriété des volumes dans l’espace et la technique juridique des grands ensembles immobiliers”, 
D. chron. 1976, 106, nr. 10; P. SIMLER, “Copropriété et propriété en volumes: antinomie ou symbiose?”, in X. (ed.), 
Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Études offertes à P. Catala, Parijs, Litec 2001, 688; Ph. SIMLER, 
“Création de l'ouvrage immobilier complexe et droit de propriété”, RDI 1999, 491; D. SIZAIRE, “Division en 
volumes: Nature et principes”, JCP 2007, cote 11, 1997, fasc. 107-10, nr. 40; D. SIZAIRE, “Division en volumes et 
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Ook de Franse rechtspraak is deze mening toegedaan.1715 Volgens de Conseil d’État kunnen de 

private kavels binnen een gebouw dat onderworpen is aan het appartementsrecht, ondanks het 

feit dat ze een openbare bestemming vervullen, niet langer deel uitmaken van het openbaar 

domein. 

De Conseil d’État overweegt dat “[…] les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles 
sont fixées par la loi du 10 juill. 1965 […] sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité 

publique qu’avec les caractères des ouvrages publics”.1716 

Deze onverenigbaarheid doet de vraag rijzen welk juridisch statuut prevaleert: de toepassing 

van de Appartementswet of het statuut van openbaar domein? De Franse Conseil d’État laat de 

keuze niet over aan de overheden, maar laat de toepassing van de Appartementswet primeren. 

Private kavels maken hierdoor naar Frans recht automatisch geen deel meer uit van het 

openbaar domein, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de toepasbaarheid van de 

Appartementswet.1717 Het opnemen van een openbaar domeingoed als private kavel in een 

basisakte, leidt naar Frans recht met andere woorden tot een desaffectatie. 

Ook naar Belgisch recht verdient deze oplossing de voorkeur. Indien een openbaar domeingoed 

in een appartementssplitsing betrokken zou worden, zou dit impliceren dat de overheid mede-

eigenaar is van de gemeenschappelijke delen die nagetrokken worden tot deze private kavel. Het 

openbaar domeinstatuut zou niet enkel betrekking hebben op de private kavel, maar zou zich 

eveneens uitstrekken tot het aandeel in de gemeenschappelijke delen dat hieraan verbonden is. 

Dit mede-eigendomsrecht ten aanzien van de gemeenschappelijke delen zou op verschillende 

punten onverzoenbaar zijn met het bijzonder statuut waar openbare domeingoederen aan 

onderworpen zijn (zie supra, nr. 69).1718 Dat het appartementsrecht het bijvoorbeeld mogelijk 

maakt om te beschikken over gemeenschappelijke delen, kan niet verzoend worden met het 

                                                                                                                                                                                     

copropriété des immeubles bâtis”, JCP 1988, I, nr. 10; A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: 
confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 2005, 49, nr. 105; G. VIGNERON, “Domanialité 
publique et copropriété”, Loyers et copr., mei 1994, 1; G. VIGNERON, “Statut de la copropriété – Champ 
d'application du statut – (L. 10 juill. 1965 et D. 17 mars 1967 modifiés)”, Jcl. Constr. cote 11, 2005, fasc. 90-20, nr. 
52; M. VON KUEGELGEN, “L'évolution de la domanialité publique à la lumière des divisions horizontales et 
verticales de la propriété - Constats et perspectives”, JP 2008, nr. 3, 88, nr. 19 P. WALET, “Construction en 
volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 1994, 2, nr. 7; Ph. YOLKA, “Distinction du domaine public et du 
domaine privé”, Jcl. Adm., 05, 2009, fasc. 405-10. 

1715  Cass. fr. 25 februari 2009, RDI 2009, 359, D. 2010, 112C.E. 5 februari 2009, nr. 305021, 309116, AJDA 2009, 704; 
C.A.A. Douai 8 juli 2003, nr. 00/00376. 
Contra: Cass. fr. 11 juni 1975, Bull. Civ. 1975, III, nr. 199. 

1716  C.E. 11 februari 1994, D. 1994, 493, noot J.-F. DAVIGNON, CJEG 1994, 197, noot M TOUTEE; C.E. 19 maart 1965, 
JCP1966, II, 14583, met noot DUFAU; C.A.A. Paris 20 juni 1989, RD pub. 1990, 545, met noot F. LLORENS. 
Al zijn de vereisten om de kavel deel te laten uitmaken van het openbaar domein vervuld. H. TOUTEE, 
“L'incompatibilité de la  copropriété avec les notions de  domaine public et d'ouvrage public”, RFDA 1994, 501, 
noot onder C.E. 14 februari 1994. 

1717  C.E. 11 februari 1994, D. 1994, 493, noot J.-F. DAVIGNON, CJEG 1994, 197, noot M TOUTEE; J.-P. BERTREL, “Domaine 
public et copropriété”, Dr.Patr. déc. 1994, 52; J. MORAND-DEVILLER, “Domaine public, affectation, copropriété”, RDI 
1995, 462. 

1718  J.-F. DAVIGNON, “Les locaux acquis par l'Etat fût-ce pour les besoins d'un service public dans un immeuble soumis 
au régime de la  copropriété n'appartiennent pas au  domaine public”, D. 1994, 493, noot onder C.E. 14 februari 
1994; N. FOULQUIER, “Copropriété et domanialité publique, les précisions de la Cour de cassation”, RDI 2009, 359, 
noot onder Cass. 25 februari 2009; R. REZENTHEL, “le droit de propriété de l’occupant du domaine public”, D. 
TOMASIN, (ed.), Qu’en est-il de la propriété ? L’appropriation en débat, Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2005, 
Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse, 2006, 107. 
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onbeschikbaar karakter van het openbaar domein (art. 577-7, §1, 2°, e) BW). Dit maakt niet het 

enige struikelblok uit. De vereniging van mede-eigenaars zou bijvoorbeeld onder bepaalde 

voorwaarden werken kunnen laten uitvoeren aan de kavel die deel uitmaakt van het openbaar 

domein (art. 577-7, §1, 1°, e) BW). Ook het feit dat de vereniging van mede-eigenaars naar Frans 

recht de private kavel van een insolvente appartementseigenaar kan verkopen (art. 19 Franse 

Appartementswet), gaat in tegen het onbeschikbaar karakter van het openbaar domein (art. 

3111-1 CGPPP). 

 ANTWOORDEN OP DE ONVERENIGBAARHEID TUSSEN MEDE-EIGENDOM EN OPENBAAR DOMEIN – 322.

Opdat het openbaar domein toch deel zou kunnen uitmaken van een splitsing in mede-eigendom 

wordt naar Frans recht voorgesteld om enkel de private kavels, zonder het aandeel in de 

gemeenschappelijke delen, deel te laten uitmaken van het openbaar domein.1719 Hierboven bleek 

echter dat het eigendomsrecht ten aanzien van een kavel onlosmakelijk is verbonden aan een 

aandeel in de gemeenschappelijke delen, waardoor dit alternatief juridisch geen rechtszekerheid 

biedt (zie supra, nr. 295). 

Hieronder zal nog blijken dat het openbaar domein deel kan uitmaken van een constructie waarin 

verschillende autonome volumes gestapeld worden (zie infra, nr. 386).1720 Op deze manier wordt 
voorkomen dat de onbeschikbaarheid van het openbaar domein ertoe leidt dat het niet in een 

stapeling van eigendomsrechten betrokken kan worden.1721 

§3. Onlichamelijke appartementskavels 

 NOG OP TE RICHTEN GEBOUWEN IN HET KADER VAN DE APPARTEMENTSWET – Hierboven is 323.

aangetoond dat de appartementswetgeving van toepassing is op gebouwen of groepen van 

gebouwen (zie supra, nr. 297) (art. 577-3 BW). De wet is op grond van een letterlijke lezing 

enkel van toepassing op bestaande (groepen van) gebouwen, waardoor een nog niet opgericht 

gebouw buiten het toepassingsgebied zou vallen.1722 Hoewel gedurende de parlementaire 

voorbereiding van de nieuwe Appartementswet gedebatteerd werd over een verruiming van het 

toepassingsgebied tot “onroerende goederen of groepen van onroerende goederen”, werd dit 

amendement uiteindelijk verworpen op grond van het feit een onbebouwd onroerend goed geen 

gemeenschappelijke en private gedeelten kan omvatten.1723 Wanneer een grond in 

onverdeeldheid is omdat verschillende partijen een quotiteit hebben verkregen, gaat het om een 

vrijwillige mede-eigendom. 

Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat het Appartementsrecht geen rol speelt gedurende 

de opbouw van de constructie. Op grond van een ruime interpretatie van het begrip “gebouw of 

groep van gebouwen” wordt de Appartementswet toegepast op gerealiseerde constructies én 

                                                           

1719  P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence de a domanialité publique: un obstacle au financement privé des 
équipements collectifs ?”, JT 1991, 449, nr. 35. 

1720  H. TOUTEE, “L'incompatibilité de la  copropriété avec les notions de  domaine public et d'ouvrage public”, RFDA 
1994, 501, noot onder C.E. 14 februari 1994. 

1721  Y. GAUDEMET, “Actualité de la dissociation des droits sur le sol en droit public”, RDI 2009, 11; J. MORAND-DEVILLER, 
“Domaine public, affectation, copropriété”, RDI 1995, 461. 

1722  P. WALET en P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 9, nr. 14. 
1723  Parl. St. Kamer 2009-2010, 4-1409/6, 2 maart 2010. 
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constructies die gerealiseerd kunnen worden.1724 De appartementsmede-eigendom kan 

bijgevolg reeds georganiseerd worden alvorens het gebouw opgericht wordt.1725 

Opdat mede-eigenaars voor de voltooiing van het gebouw de wil kunnen uiten om onder het 
toepassingsgebied van de Appartementswet te vallen, is een materieel aanknopingspunt vereist en 
moeten de eigenaars een recht kunnen laten gelden ten aanzien van de grond waarop de constructie 

zal opgericht worden.1726  

De Appartementswet kan hierdoor bij de verkoop op plan van toepassing zijn vanaf de verkoop van 
het eerste appartement, bij de verdeling op plan vanaf de toewijzing van de op te richten 
appartementen door de onverdeelde mede-eigenaars van het terrein en bij de ruil op plan vanaf het 
moment dat de grondeigenaar een onverdeeld aandeel van het terrein afstaat tegen levering van een 

afgewerkt appartement.1727 Deze momenten kunnen zich voordoen alvorens het gebouw is 
opgericht. 

Indien een gedeelte van de constructie opgericht werd, strekt de appartementsmede-eigendom 

zich daarenboven uit tot de nog niet gerealiseerde private kavels.1728  

In deze zin oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Dinant dat: “Une partie privative doit être 

considérée comme bâtie si elle va l’être ou est susceptible de l’être”.1729  

Van zodra een private kavel gebouwd kan worden, is het mogelijk hierop een recht in een 

appartementsstructuur te verkrijgen.  

De vraag of een appartementseigenaar reeds rechten kan laten gelden ten aanzien van een nog 

op te richten appartement, wordt dus positief beantwoord.1730 Deze erkenning past binnen de 

dematerialisering van goederenrecht (zie supra, nr. 192 en infra, nr. 390). De 

appartementseigenaar kan dit recht laten overschrijven in de hypothecaire registers en een 

hypotheek vestigen op dit immateriële volume (art. 45 bis Hyp.W.).1731 

In beginsel heeft ook de Franse Appartementswet enkel betrekking op gerealiseerde gebouwen: 

“Si la copropriété organisait la gestion, en revanche, elle ignorait la construction”.1732  

                                                           

1724  SAGAERT, V., “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet”, in V. SAGAERT en A.-L. 
VERBEKE (eds.), Het nieuwe appartementsrecht. Een analyse van de hervorming door de Wet van 2 juni 2010, 
Brugge, die Keure, 2010, 6, nr. 3. 

1725  H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, 
E. Story-Scientia, 1997, 150, nr. 66. 

1726  F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBOFF, La propriété des appartements, Brussel, Bruylant, 1983, 120, nr. 79. 
1727  H. SIMON, “Les conditions nécessaires à l’exclusion d’une copropriété du champ d’application des articles 577-3 et 

suivants du Code civil après la loi du 2 juin 2010”, Rev. pr. imm., afl . 1 en 2, 2011, 66, nr. 10; H. VANDENBERGHE en 
S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 
1997, 151, nr. 66. 

1728  P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. 1. Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 417; V. SAGAERT, Goederenrecht, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 316, nr. 382. 

1729  Rb. Dinant 28 oktober 2009, T.App. 2010, afl. 1, 48. In dezelfde zin: Vred. Veurne 20 januari 2005, T. App. 2005, 
afl. 3, 38. 

1730  F. AEBY, “De verkrijging van op te richten appartementen”, T.Not. 1960, 179, nr. 3; C. MOSTIN en J. TAYMANS, “Le 
régime d'exception aux dispositions impératives de la loi sur la copropriété forcée”, JP 2008, nr. 3, 97. 

1731  F. AEBY, “De verkrijging van op te richten appartementen”, T.Not. 1960, 180, nr. 4. 
1732  Cass. fr. 20 december 1978, JCP éd. G. 1978, II, nr. 18800; Ch. ATIAS, Droit civil, Les biens, Parijs, Litec, 2011, 303, 

nr. 417; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2010, 
608, nr. 534; F. GIVORD, Cl. GIVORDON en P. CAPOULADE (eds.), La copropriété, Parijs, Dalloz, 2010, 17, nr. 43; J. 
HOCQUARD, “Division en volumes et mise en copropriété : Les frères ennemis”, I.R. Dalloz sept. 2012, 518, 16; F. 
GIVORD, C. GIVERDON en P. CAPOULADE, La copropriété, Dalloz, Parijs, 2012, 23, nr. 55; D. SIZAIRE, “Division en 
volumes: Application et mise en œuvre”, JCP 1998, cote 05,  fasc. 107-20, nr. 7; A. VERMUNT, Division en volumes et 
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Ook in de Franse rechtspraak werd hieraan verholpen door te oordelen dat de toepassing van de 

Appartementswet op de reeds gerealiseerde kavels, zich eveneens uitstrekt tot de nog te 

bouwen volumes.1733 Het recht op een nog op te richten kavel heeft hierbij een zakelijk karakter. 

De nog te bouwen kavel maakt daarenboven een onroerend goed uit de aard uit.1734 Voor de 

onroerende aard van (on)lichamelijke volumes, zie infra, nr. 391. 

Deze uitbreiding van het toepassingsgebied van de Appartementswet steunt op de overweging 

dat de notie gebouw eveneens betrekking heeft op nog niet gerealiseerde gebouwen die 

opgenomen werden in de splitsingsakte en het reglement van mede-eigendom.1735 De 

Appartementswet heeft hierbij geen weerslag op de realisatie van het gebouw op zich, maar 

wordt enkel toegepast op aangelegenheden met betrekking tot de eigendomsrechten ten 

aanzien van de al dan niet reeds gebouwde kavels.1736  

De vraag rijst of deze versoepeling in de rechtspraak van de Cour de cassation de leemte van de 

appartementswet met betrekking tot nog niet gerealiseerde appartementsgebouwen volledig 

invult. De rechtspraak heeft immers enkel betrekking op appartementsgebouwen waarvan nog 

niet alle kavels zijn voltooid en leidt er bijgevolg niet toe dat de Appartementswet reeds kan 

toegepast worden vooraleer minstens één kavel gerealiseerd werd.1737  

In beginsel kan ook het Zuid-Afrikaanse deeltitelschema enkel toegepast worden op 

gerealiseerde constructies. Gelet op het feit dat deze regeling financieel nadelig kan zijn 

(wanneer bijvoorbeeld meerdere losstaande gebouwen deel uitmaken van het schema), werd 

                                                                                                                                                                                     

copropriété: confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 2005, 63, nr. 145; G. VIGNERON, 
“Statut de la copropriété – Champ d'application du statut – (L. 10 juill. 1965 et D. 17 mars 1967 modifiés)”, Jcl. 
Constr. cote 11, 2005, fasc. 90-20, nr. 1; P. WALET, “Construction en volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 
1994, 2, nr. 7; S. LELIEVRE en S. CHAIX-BRYAN, “La division de l’immeuble bâti”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 624, nr. 3179.  
Het wetsvoorstel voor de wet van 10 juli 1965 bevatte een bepaling “pendant la période de construction des 
bâtiments destinés à être, des leur achèvement, soumis au régime de la copropriété”. Deze derde alinia van het 
eerste artikel werd evenwel geschrapt. 
De verkoop van nog op te richten appartementen is overigens onderworpen aan specifieke wetgeving. Loi n° 67-
3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d’immeubles à construire et à l’obligation de garantie à raison des vices 
de construction, JORF 4 janvier 1967, 103. Zie hiervoor M. DAGOT, La vente d’immeuble à construire, Parijs, Litec, 
1983, 990 p. 

1733  Cass. fr. 14 november 1991, Bull. civ. 1991, III, nr. 275, D. 1992, 277; Cass. fr. 9 december 1987, RDI  maart 1988, 
139, D. 1990, 123, noot C. GIVERDON; Cass. fr. 3 juli 1984, Bull. civ.1984, III, nr. 131; G. VIGNERON, “Statut de la 
copropriété – Champ d'application du statut – (L. 10 juill. 1965 et D. 17 mars 1967 modifiés)”, Jcl. Constr. cote 11, 
2005, fasc. 90-20, nr. 41. 

1734  P. CAPOULADE en C. GIVERDON, “Le lot défini comme droit d'utiliser une surface déterminée du sol pour construire 
constitue un immeuble par nature pouvant faire l'objet d'une saisie immobilière”, D. 1990, 216, noot onder Cass. 
fr. 15 november 1989; C. GIVERDON, “Contribution aux charges d'une SCI, propriétaire de lots non construits: 
recherche de la nature des charges”, D. 1990, 123, noot onder Cass. fr. 9 december 1987. 

1735  F. BAYARD-JAMMES, La nature juridique du droit du copropriétaire immobilier – Analyse critique, Parijs, LGDJ, 2003, 
46, nr. 39; S. LELIEVRE en S. CHAIX-BRYAN, “La division de l’immeuble bâti”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, 
l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 
2007, 632, nr. 3193. 

1736  Cass. fr. 26 mei 2001, Constr. Urb. 2001, nr. 141; T. TOMASIN, “Les caractères de la notion de l’ensemble 
immobilier”, in X. (ed.), Études offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, Litec, 2007, 606, nr. 12 

1737  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 144, nr. 263. 
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een “realisatie van het schema in fases” mogelijk gemaakt (§25 STA). Het schema kan hierdoor in 

een later stadium verticaal of horizontaal uitgebreid worden.1738  

Het recht van de projectontwikkelaar om het schema uit te breiden, maakt een zakelijk recht uit dat 

het voorwerp kan uitmaken van een hypotheek (§25 (4) (a) STA).1739 De projectontwikkelaar kan 
zichzelf dit recht voorbehouden of kan het recht toekennen aan de vereniging van mede-eigenaars. In 
dit laatste geval moeten alle eigenaars hier schriftelijk mee instemmen opdat deze het recht kan 

uitoefenen.1740 Een recente wetswijziging erkent overigens het overdraagbaar karakter van dit 

uitbreidingsrecht (§25 (4) (b) STA).1741 Door de (gedeeltelijke) verkoop van het recht mogelijk te 

maken, opent de wet een mogelijkheid om deeltiteleenheden op plan te verkopen.1742 

In tegenstelling tot het Belgische en Franse recht, voorziet het Nederlandse appartementsrecht 

expliciet in een regeling voor (volledig) onbebouwde percelen. Het begrip bouwwerk werd in 

het Burgerlijk Wetboek immers uitgebreid naar grondpercelen.1743  

Ook het Nederlandse recht heeft deze evolutie van dematerialisering doorgemaakt. Vóór het 
Burgerlijk Wetboek van 1992 werd immers geoordeeld dat enkel ‘voltooide gebouwen’ onder het 
toepassingsgebied van het oude artikel 638a BW ressorteerden. Deze restrictieve interpretatie was 
alleen al om financieringsredenen echter problematisch. Een hypotheek op afzonderlijke 

appartementsrechten kon namelijk pas gevestigd worden na de voltooiing van het gebouw.1744 

Hierdoor kan de eigenaar, opstalhouder of erfpachter naar huidig recht ook onbebouwde 

terreinen splitsen aan de hand van het appartementsrecht (art. 5:106 lid 2 NBW).1745 Ook 

parkeerplaatsen, kampeerterreinen of ligplaatsen voor (woon)boten kunnen onder het 

toepassingsgebied van de Appartementswet vallen.1746  

Deze regeling maakt het eveneens mogelijk om een nog te bouwen appartement te onderwerpen 

aan de Appartementswet. Men spreekt hierbij van een ‘splitsing op tekening’ (art. 5:107 NBW). 

De regels die van toepassing zijn op de splitsing van een bestaand gebouw (art. 5:106 e.v. NBW), 

                                                           

1738  C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 12-3. 

1739  Erlax Properties (Pty) Ltd v. Registrar of Deeds, 1992, 1, SA, 879, (A); D.J. LÖTZ en C.J. NAGEL, “Toekomstige 
(lug)kastele: die verkoop van regte op uitbreiding kragtens artikel 25 van die Wet op Deeltitels, TSAR 2007, 563; 
C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 12-31. 

1740  C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 12-17. 

1741  C.G. VAN DER MERWE, “A critical analysis of the innovations introduced by the Sectional Titles Amendment Act of 
1997”, THRHR 1997, 61, 189; A.J.  VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 75. 

1742  C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 12-25.  
Bij de (gedeeltelijke) overdracht van het uitbreidingsrecht moet de ruimte waarop dit recht betrekking heeft 
duidelijk worden geïdentificeerd. Naar Zuid-Afrikaans recht wordt de verticale begrenzing van immateriële 
volumes echter niet erkend, waardoor de meerderheid in de rechtsleer oordeelt dat enkel het recht om het 
schema horizontaal uit te breiden kan worden overgedragen. Zie hiervoor C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, 
Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 12-26. 

1743  A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 418. 
1744  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 387; J.H. BEEKHUIS, 
“Een nieuw Nederlands ontwerp over eigendom van appartementen”, TPR 1970, 461. 

1745  A.A. VAN VELTEN, “De indiening en voortgang van het wetsvoorstel tot herziening van appartementsrecht”, WPNR 
2004, 6585, 549. 

1746  R.F.K. MERTENS, “Het appartementsrecht vernieuwd!”, BR 2004, 28; A.A. VAN RHEE, “Het vernieuwde 
appartementsrecht”, Bb 2005, 28, nr. 2. 
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zijn naar analogie van toepassing op een splitsing op tekening. Op het tijdstip van de inschrijving 

van de akte van splitsing, ontstaan de appartementsrechten.1747 Diegene die tot de splitsing 

overgaat moet op dit moment beschikken over een eigendomsrecht, dan wel beperkt zakelijk 

recht ten aanzien van de grond of het gebouw.1748 

De verplichting tegenover elkaar tot realisatie van de beoogde constructie vloeit onmiddellijk 

voort uit de splitsing. Ook opeenvolgende appartementseigenaars zijn gebonden door deze 

verplichtingen. 

Omwille van het monistisch karakter van het Nederlandse appartementsrecht worden discussies 

omtrent de geoorloofdheid van de toekenning van toekomstige eigendomsrechten vermeden. 

Een “splitsing op tekening” of “virtuele splitsing” verleent namelijk slechts een bijzondere vorm 

van mede-eigendom ten aanzien van een bouwterrein, waaraan een toekomstig exclusief 

gebruiksrecht ten aanzien van een private kavel gekoppeld wordt.1749 De splitsing leidt met 

andere woorden tot een bijzondere vorm van gemeenschap, al zijn de bevoegdheden die hierbij 

toegekend worden (gedeeltelijk) toekomstig.1750 

Desalniettemin wordt ook hier de toepassing bemoeilijkt omwille van het feit dat de 

splitsingstekening gebaseerd moet zijn op het definitieve bouwplan.1751 De rechten van iedere 

appartementseigenaar moeten namelijk vaststaan op het tijdstip van splitsing. 

§4. Beoordeling 

 SPLITSING MIDDELS VERENIGING – Dat partijen zich moet verenigen in een 324.

appartementsmede-eigendom om het eigendomsrecht ten aanzien van een constructie te 

splitsen, wordt in de praktijk vaak als hinderlijk beschouwd. In de gevallen waarin partijen 

eigendomsrechten autonoom willen stapelen, worden ze immers op grond van een 

schijnoplossing onnodig aan elkaar gebonden. De mede-eigendom is de prijs die partijen betalen 

voor een eeuwigdurende splitsing.1752  

Dat ook de vernieuwde Appartementswet onvoldoende rekening houdt met (grote) complexen 
waarin uiteenlopende functies gestapeld worden, blijkt uit de voorbereidende werken. Naast het 
streven naar een grotere transparantie en pragmatiek, streeft de wetgever naar een grotere 

                                                           

1747  W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN, en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 541, nr. 711. 

1748  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 389. 

1749  C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 391; A.A. VAN VELTEN, 
Projectontwikkeling en bouwpraktijk: enkele privaatrechtelijke aspecten naar huidig en nieuw BW, Arnhem, Gouda 
Quint, 1989, 70. 

1750  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 391. 

1751  A.A. VAN VELTEN, "Juridische vormgeving van parkmanagement", WPNR 2006, 6681, 664. 
1752  V. SAGAERT, “Actuele ontwikkelingen vastgoedrecht”, Themis 2008-06, afl. 52, 41; V. SAGAERT, De vergeten 

dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 114e werkjaar van de 
Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 16, nr. 27; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van 
de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 74, nr. 62; C. VENEMANS, “Erfpacht en 
opstal”, R.F.H. MERTENS, C. VENEMANS, G.G.J.D. KLEIJN, T.M. ALDRIDGE, A.A. VAN VELTEN (eds.) Naar een vernieuwd 
appartementsrecht, Preadvies Koninklijke Notariële Broederschap 1997, 56. 
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betrokkenheid en solidariteit van de mede-eigenaars.1753 De wetgever benadrukt hierbij het sociale 
aspect van het appartementsrecht. De socialisering van het eigendomsrecht vindt hierdoor zijn weg 
naar het mede-eigendomsrecht. Waar het eigendomsrecht steeds vaker in het algemeen belang 
beperkt wordt, wordt ook het mede-eigendomsrecht aan beperkingen onderworpen in het belang 
van het appartementencomplex en haar bewoners. Dit staat haaks op de behoefte uit de praktijk om 
autonome volumes te stapelen.  

Een stapeling van autonome volumes (zie infra, nr. 380), waardoor eigendomsrechten niet enkel 

verticaal maar ook horizontaal gesplitst kunnen worden buiten het kader van het 

appartementsrecht, zou tegemoetkomen aan deze behoefte en de hierboven besproken 

tekortkomingen. Over de perspectieven daarop de lege ferenda en de mogelijke uitwerking 

daarvan, gaan we in Deel IV van dit proefschrift verder in (zie infra, nr. 380). 

                                                           

1753  Ook in andere rechtsstelsels wordt klemtoon gelegd op het sociale aspect van appartementseigendom: “[…] 
investment in a deeltitelschema is investment in a community, which may or may not a happy one.”. D.V. COWEN, 
New patterns of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 23 en 28. 
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HOOFDSTUK IV. BIJZONDERE UITSLUITINGEN VAN DE NATREKKINGSREGEL 

AFDELING I. WETTELIJKE HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN 

 WETTELIJKE HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN – Hierboven werden de mogelijkheden 325.

besproken om conventioneel een horizontale eigendomssplitsing te creëren. Partijen kunnen 

hiervoor naar Belgisch recht beroep doen op een (zelfstandig, zie supra, nr. 186 of accessoir, zie 

supra, nr. 262) opstalrecht of de appartementswetgeving (zie supra, nr. 295). In wat volgt zal 

blijken dat een dergelijke eigendomssplitsing eveneens door de wetgever opgelegd kan 

worden.1754  

§1. Horizontale eigendomssplitsingen ten aanzien van minerale rijkdommen en 
mijnen 

A. Ondergrondse delfstoffen en opslag van stoffen 

 HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSING TEN AANZIEN VAN MINERALE RIJKDOMMEN EN MIJNEN – 326.

Hierboven bleek dat de grondeigendom zich in beginsel eveneens uitstrekt tot minerale 

rijkdommen op grond van het algemeen beginsel cuius est solum eius est usque ad coelum et ad 

infernos (zie supra, nr. 67).1755 

De vraag rijst of dit uitgangspunt onverkort blijft gehandhaafd ten aanzien van ondergrondse 

minerale rijkdommen.  

Ten aanzien van delfstoffen kunnen drie theoretische uitgangspunten onderscheiden worden. In 

de eerste plaats zou men kunnen verdedigen dat de minerale rijkdommen – op grond van het 

gemeenrechtelijk natrekkingsbeginsel –nagetrokken worden tot de grond en dat het 

grondeigendomsrecht zich eveneens tot deze delfstoffen uitstrekt. In dit geval spreekt men van 

het accessie-beginsel. Daarnaast zouden deze delfstoffen op grond van het domanialiteitsbeginsel 

in beginsel aan de Staat kunnen toebehoren. Een derde mogelijkheid is dat deze minerale 

rijkdommen als res nullius beschouwd kunnen worden, waardoor noch de grondeigenaar, noch 

de Staat er eigendomsaanspraken op kan laten gelden.1756 

Hieronder zal blijken dat geen enkel van de onderzochte rechtsstelsels van het eerste 

uitgangspunt vertrekt. Aangezien steeds afgeweken wordt van het superficies solo cedit-beginsel 

met betrekking tot minerale rijkdommen, ontstaat in beginsel een horizontale 

eigendomssplitsing ten aanzien van deze delfstoffen. 

                                                           

1754  Het recht op kerkgestoelte, d.i. de aanvaarding van een eigendomsrecht op kerkbanken die ten gevolge van de 
onroerende natrekking in beginsel zouden toekomen aan de kerk, maakt eveneens een horizontale 
eigendomssplitsing uit. Hetzelfde geldt naar Nederlands recht voor kerktorens, waarvan het eigendomsrecht op 
grond van een Staatsregeling uit 1798 aan de burgerlijke gemeenten toekwam en dewelke eigenaar zijn 
gebleven van deze kerktorens. Zie hiervoor HR 22 september 2000, NJ 2001, 348. 

1755  Union Government v. Marais, 1920, AD, 240, 246; Cass. 4 februari 1847, Pas. 1847, I, 467. 
1756  H.D. PLOEGER, “Nieuwe regelgeving voor de ondergrond van Nederland: het ontwerp Mijnbouwwet”, De 

notarisklerk 2002, 1416, 170; M.M. ROGGENKAMP, “Het eigendomsrecht op ondergrondse delfstoffen”, NTE 2003, 
2, 55. 
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In het Belgische en Franse recht bepaalt artikel 552, derde lid BW dat rekening gehouden moet 

worden met “beperkingen voortvloeiende uit de wetten en verordeningen betreffende de mijnen”. 

Doordat de exploitatie van mijnen de economische rijkdom bevordert en hierdoor de staat 

aanbelangt, moet de wetgever de exploitatie ervan aan het gemeen recht inzake onroerende 

natrekking kunnen onttrekken.  

Napoleon was echter geen voorstander van een verregaande beperking van het eigendomsrecht van 
de grondeigenaar. Toen de wetgever kort na de codificatie van deze bepaling gebruik maakte van de 
mogelijkheid om een regeling te treffen met betrekking tot minerale rijkdommen, streefde deze dan 
ook naar een evenwicht tussen de bescherming van de grondeigenaar en de noodzakelijke garanties 

voor een efficiënte exploitatie en ontginning van beschikbare minerale rijkdommen.1757 

Een grondeigenaar die beschikt over een vergunning, is vrij de ondergrond te exploiteren (art. 5). De 
overheid kan echter – zelfs tegen de wil van de grondeigenaar in – een concessie verlenen aan een 
derde. Op grond van het algemeen belang kan de overheid met andere woorden de uitgestrektheid 
van de eigendom in de diepte beperken. Deze beperking wordt gecompenseerd door een vergoeding. 

Door de concessiehouder een eigendomsrecht te verlenen ten aanzien van de delfstoffen (art. 7), 

creëert de wet een horizontale eigendomssplitsing.1758 Zolang een mijn niet in concessie is 

gegeven maken de delfstoffen echter nog steeds eigendom uit van de grondeigenaar.1759 

Aangezien het eigendomsrecht van de ontginner enkel betrekking heeft op de nog te ontginnen 

delfstoffen, laat de vergunning alle andere rechten van de grondeigenaar onverlet.1760 Van zodra 

de concessie eindigt, herwint de grondeigenaar zijn volledig eigendomsrecht ten aanzien van de 

boven- en ondergrond.1761 

Het Belgische Hof van Cassatie benadrukte dat de aanwezige installaties eigendom blijven van de 
grondeigenaar: “De concessie scheidt alleen de mijn af van de bovengrond en laat alle overige 
rechten van de eigenaar van de grond intact. De concessie van een mijn draagt bijgevolg aan de 
concessiehouder niet de eigendom over van bouwwerken die door vroegere mijnexploitanten zijn 

opgericht maar reeds vóór die concessie niet meer werden gebruikt”.1762 In casu veroorzaakte de 
instorting van een mijnschacht schade. Voor deze schade werd de grondeigenaar veroordeeld op 

                                                           

1757  Loi du 21 avril 1810 concernant les mines, les minières et les carrières. Naar Belgisch recht werd de 
mijnwetgeving later neergelegd in de Gecoördineerde Wetten van 15 september 1919 op de mijnen, de 
graverijen en de groeven, B.S. 3 maart 1920, 1712. Sinds 1988 is deze materie een gewestbevoegdheid: Decreet 
van 7 juli 1988 op de mijnen, B.S. 27 januari 1989, 1419; M.L.E. REGNAUD DE SAINT-JEAN-D’ANGELY en S. GIRARDIN, Loi 
sur les mines, décrétée par le corps législatif dans la séance du 21 avril 1810, Luik, Desoer, 1810, 12. 

1758  Cass. 10 mei 1845, Pas. 1845, I, 386; Cass. 11 juni 1842, Pas. 1842, I, 281; Brussel 13 januari 1961, Pas. 1962, II, 
31; P.P. RENSON, “Les mines et la dissociation des propriétés du sol, du dessous et du dessus”, JT 2006, 464, noot 
onder Cass. 6 januari 2006. 
Volgens het Hof van Cassatie laat deze concessie alle andere rechten van de grondeigenaar onverlet. Zie hiervoor 
Cass. 6 januari 2006, RW 2008-09, 745, noot R. JANSEN en S. VAN GARSE, JT 2006, 464, noot P.P. RENSON. 
Naar Nederlands recht geldt dezelfde opvatting. Zie hiervoor HR 10 december 1980, NJ 1981, 623; Rb. 
Maastricht 25 maart 1999, Belastingblad 2000, 1181, NJK 2000, 48. 

1759  Cass. 4 februari 1847, Pas. 1847, I, 467. 
1760  Als eigenaar is de concessiehouder in beginsel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de in de mijn 

uitgevoerde werken (art. 58). (Cass. 7 december 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1388, Bull. 1992, 1339, JT 1993, 473, 
noot D. VAN GERVEN, Pas. 1992, I, 1339.) Omwille van deze specifieke aansprakelijkheidsregeling, zou artikel 1386 
BW niet van toepassing zijn op de concessiehouder. (Cass. 16 juni 1994, Arr.Cass. 1994, 629, Bull. 1994, 616, 
JLMB 1995, 993, met kritische noot door P. COENRAETS, Pas. 1994, I, 616, RW 1994-95 (verkort), 997.) Indien dit 
eveneens het geval zou zijn wanneer de vereisten om de concessiehouder op grond van artikel 58 van de 
Mijnwet aansprakelijk te stellen niet vervuld zijn, schendt deze bepaling de artikelen 10 en 11 GW (GwH nr. 
26/2000, 1 maart 2000, A.A. 2000, 323, Amén. 2000, 242, B.S. 9 maart 2001, 14605, TBP 2001 (verkort), 47). 

1761  Rb. Luik 30 april 2003, JT 2004, afl. 6122, 32. 
1762  Cass. 6 januari 2006, RW 2008-09, 745, noot R. JANSEN en S. VAN GARSE, JT 2006, 464, noot P.P. RENSON. 
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grond van artikel 1386 BW. Deze rechtspraak benadrukt dat een mijnconcessie enkel de eigendom 
overdraagt van minerale rijkdommen binnen de grenzen van het voorwerp van de concessie. Een 
mijnschacht is slechts een toegang tot de steenkoollagen, waardoor de concessiehouder hier geen 

eigenaar van wordt.1763  

Ook in de andere onderzochte rechtsstelsels wordt een horizontale eigendomssplitsing teweeg 

gebracht ten aanzien van minerale rijkdommen.  

Naar Frans recht kan de mijnontginning gebeuren door een grondeigenaar of met diens 

toestemming, nadat hiervan kennis gegeven werd aan de bevoegde overheid.1764 Hiernaast kan 

de overheid een vergunning toekennen om de mijn te exploiteren (art. L121-1 Code minier). De 

grondeigenaar verkrijgt hierbij een vergoeding (art. 132-15). Deze concessie verleent een 

zakelijk recht dat afgescheiden is van de grondeigendom (art. 132-8).  

Op grond van de Nederlandse Mijnbouwwet1765 behoren de nog niet gewonnen delfstoffen 

eveneens toe aan de Staat wanneer deze zich op een diepte van meer dan 100 meter bevinden 

(art. 3, lid 1 Mijnbouwwet).1766 Van zodra een vergunninghouder deze delfstoffen wint, wordt 

deze eigenaar van de gewonnen delfstoffen (art. 3, lid 2 Mijnbouwwet).  

De wet voert hierdoor op grond van het domanialiteitsbeginsel een grens in tussen 

exploitatiesferen.1767 Het feit dat de delfstoffen op een diepte van meer dan 100 meter aan de 

Staat toebehoren, brengt een horizontale eigendomssplitsing teweeg tussen het 

grondeigendomsrecht en het eigendomsrecht ten aanzien van deze delfstoffen (art. 2 

Mijnbouwwet).1768 Dat deze gedeeltelijke onteigening in het algemeen belang geschiedt en dat 

de grondeigenaar geen geldelijk belang heeft bij deze delfstoffen omdat hij zonder vergunning 

niet mag overgaan tot de ontginning ervan, maakt dat deze eigendomsontneming niet strijdig is 

met artikel 1 E.P. EVRM, al verkrijgt de grondeigenaar hierbij geen vergoeding.1769 Zoals 

hiervoor (zie supra, nr. 52) reeds bleek, wordt het vereiste “algemeen belang” zeer ruim 

ingevuld en laat het Hof aan de lidstaten een ruime appreciatiemarge. 

De grondeigenaar moet gedogen dat een houder van een opsporings- of winningsvergunning 
delfstoffen opspoort of wint (art. 4 Mijnbouwwet). Indien hierdoor schade veroorzaakt wordt, is de 
vergunninghouder echter een vergoeding verschuldigd.  

De Mijnbouwwet voorziet eveneens in een specifieke regeling met betrekking tot de 

ondergrondse opslag van afvalstoffen en de winning van aardgas en aardwarmte. De opgeslagen 

afvalstoffen blijven op grond van deze wet toebehoren aan de oorspronkelijke eigenaar ervan of 

                                                           

1763  C. ENGELS, “Zakenrecht”, in X. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat. Deel 9, 249, nr. 1. 
1764  C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 334, nr. 592. 
1765  Wet van 31 oktober 2002 houdende regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen 

en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten, Stb. 2002, 542. 
1766  HR 10 december 1980, NJ 1981, 623; Rb. Maastricht 25 maart 1999, Belastingblad 2000, 1181, NJK 2000, 48; C. 

ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 
Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 129; M.M. ROGGENKAMP, “Het 
eigendomsrecht op ondergrondse delfstoffen”, NTE 2003, 2, 59. 

1767  J.A.M.A. SLUYSMANS, “Enkele opmerkingen over de Mijnbouwwet”, TAR 2003, 1, 13. 
1768  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 128. 
1769  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 129; J.A.M.A. SLUYSMANS, 
“Enkele opmerkingen over de Mijnbouwwet”, TAR 2003, 1, 18. 
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diens rechtsopvolger (art. 3, lid 3). Deze bepaling voorkomt in eerste instantie dat het 

eigendomsrecht van de oorspronkelijke eigenaar teloor gaat door vermenging van zijn 

goederen.1770 Ten aanzien van deze stoffen wordt de natrekking ten gunste van de 

grondeigenaar overigens uitgeschakeld, waardoor een horizontale eigendomssplitsing 

gecreëerd wordt. 

 BEPERKT ZAKELIJK MIJNRECHT – Gelet op het superficies solo cedit-beginsel, strekte het 327.

grondeigendomsrecht zich naar Zuid-Afrikaans recht aanvankelijk uit tot minerale 

rijkdommen.1771 Om de ontginning ervan te faciliteren, werd reeds in het verleden het 

eigendomsrecht ten aanzien van mineralen losgekoppeld van de grondeigendom.1772 

De erkenning van deze afsplitsing van eigendomsrechten is mede het gevolg van het Engelse bewind, 
waarbij de rechten op mineralen door de overheid voorbehouden werden bij de uitgifte van 

grond.1773  

Naar huidig Zuid-Afrikaans recht wordt echter geen eigendomsrecht, maar een beperkt zakelijk 

recht (servitude) toegekend aan de vergunninghouder.1774 Om de toegankelijkheid tot de 

exploitatie van minerale rijkdommen te vergroten en bestaande ongelijkheden weg te werken, 

heeft de Staat op grond van de Mineral and petroleum Resources Development Act 28 of 2002 

(hierna MPRDA)1775 het recht om de deze exploitatie te reglementeren en organiseren (§3, 1).1776 

De Staat verleent hiertoe vergunningen (§3, 2), dewelke een beperkt zakelijk recht toekennen 

aan de begunstigde ervan (§5, 1). 

Aangezien de titularis van het mijnrecht slechts een beperkt zakelijk recht verkrijgt ten aanzien 

van de grond en de delfstoffen, leidt de toekenning van dit recht niet tot een horizontale splitsing 

van eigendomsrechten.1777 In tegenstelling tot het Belgische recht, heeft de begunstigde van een 

mineraalrecht geen eigendomsrecht ten aanzien van de te ontginnen delfstoffen, maar verkrijgt 

                                                           

1770  H.D. PLOEGER, “Nieuwe regelgeving voor de ondergrond van Nederland: het ontwerp Mijnbouwwet”, De 
notarisklerk 2002, 1416, 172; F.M J. VERSTIJLEN, “Eigendom van delfstoffen en in de ondergrond opgeslagen 
stoffen”, in F.M.J. VERSTIJLEN, J.P. VAN LOON, H.D. PLOEGER en J.W. WITTER, (eds.), Preadvies Nederlandse vereniging 
voor energierecht. Energie en eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2011, 27. 

1771  M. DALE, “Comparative and international mineral law” in E. BASTIDA, T. WÄLDE, J. WARDEN-FERNANDEZ, International 
and comparative mineral and policy: trends and prospects, De Haag, Kluwer law international, 2005, 824. 

1772  Zie voor een overzicht van de Zuid-Afrikaanse wetgeving inzake ondergrondse delfstoffen H. MOSTERT, Mineral 
Law, Principles and Policies in Perspective, Kaapstad, Juta, 2012, 16-17. 

1773  F. DU BOIS, Wille’s principles of South African Law, 9 ed., Kaapstad, Juta, 2007, 618; H. MOSTERT, Mineral Law, 
Principles and Policies in Perspective, Kaapstad, Juta, 2012, 8; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, LexisNexis, 
1989, 553. 

1774  Anglo Operations Ltd v Sandhurst Estates (Pty) Ltd, 2007, (2), A, 363, (SCA); Minister of Railways & Harbours of 
the Union of South Africa v. Simmer & Jack Proprietary Mines Ltd, 1918, AC 591, PC 600. 

 Het feit dat deze mijnwerkzaamheden voornamelijk door professionele maatschappijen werden uitgevoerd 
heeft ertoe bijgedragen dat het recht van deze maatschappijen als een afzonderlijk en nieuw zakelijk recht werd 
erkend. 

1775  Mineral and petroleum Resources Development Act 28 of 2002, Gaz. nr. 23922. 
1776  M. DALE, “Comparative and international mineral law” in E. BASTIDA, T. WÄLDE, J. WARDEN-FERNANDEZ, International 

and comparative mineral and policy: trends and prospects, De Haag, Kluwer law international, 2005, 827; H. 
MOSTERT, Mineral Law, Principles and Policies in Perspective, Kaapstad, Juta, 2012, 81. 

1777  Aan de kwalificatie van het mineraalrecht als beperkt zakelijk recht sui generis zijn enkele belangrijke gevolgen 
verbonden. Een mineraalrecht wordt bijvoorbeeld ten gunste van een persoon in plaats van ten dienste van een 
heersend erf gevestigd. Hiernaast gaat een mineraalrecht niet teniet wanneer het in handen komt van de 
grondeigenaar. 
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hij slechts een eigendomsrecht van zodra deze ontgonnen zijn.1778 De bevoegdheid van de Staat 

om de ontginning van delfstoffen te organiseren, impliceert evenmin dat de Staat een 

eigendomsrecht kan laten gelden ten aanzien van deze delfstoffen.1779 

Het eigendomsrecht van de grondeigenaar blijft ten gevolge van de uitvaardiging van de MPRDA 

intact, maar wordt door de toekenning van een vergunning aan een derde wel aan beperkingen 

onderworpen.1780 De bevoegdheden van de titularis van het mijnrecht worden omschreven in de 

wet en kunnen van verregaande aard zijn (§5, 3). 

Zo oordeelde het hoogste gerechtshof dat open mijnwerkzaamheden – waarbij niet enkel 
ondergronds ontgonnen wordt, maar waarbij ook het grondoppervlak verwijderd wordt – naar 
gelang de omstandigheden van het geval geoorloofd kunnen zijn en dus niet noodzakelijk de 

toestemming van de grondeigenaar veronderstellen.1781 

B. Horizontale eigendomssplitsing van de diepe ondergrond 

 HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSING TEN AANZIEN VAN DELFSTOFFEN IN DE DIEPE ONDERGROND – In 328.

2009 werd in Vlaanderen het Decreet betreffende de diepe ondergrond uitgevaardigd.1782 Deze 

wetgeving vervangt de gecoördineerde Mijnwetten van 1919 (art. 72) (zie supra, nr. 326) en 

verleent de Vlaamse overheid een eigendomsrecht ten aanzien van de delfstoffen die zich 100 

meter onder het aardoppervlak bevinden (art. 3).1783 

Een derde kan tegen vergoeding een winningsvergunning verkrijgen (art. 27), op grond waarvan 

hij een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van de te winnen delfstoffen (art. 5).  

De vergunninghouder beschikt over het recht gronden te bezetten en alle noodzakelijke installaties 
op te richten (art. 32), maar moet hiervoor eerst de toestemming verkrijgen van de grondeigenaar of 
de houder van een beperkt zakelijk recht ten aanzien van dit perceel. De wetgever schrijft echter 
voor dat rechthebbenden deze winning van de delfstoffen en de noodzakelijke bouwwerken moeten 

dulden (art. 4).1784 Zij hebben een vergoedingsrecht met betrekking tot de schade en het 
genotsverlies dat ze leiden.  

 HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSING TEN AANZIEN VAN NOODZAKELIJKE INFRASTRUCTUURWERKEN – 329.

Zoals gezegd beperkt het Decreet de toepassing van artikel 552 BW door de grondeigenaar een 

eigendomsrecht ten aanzien van delfstoffen in de diepe ondergrond te ontzeggen (art. 3). Het 

Decreet creëert eveneens een horizontale eigendomssplitsing tussen de grondeigendom en de 

constructies die op en in zijn grond opgericht worden met het oog op het winnen van delfstoffen. 

Deze constructies worden niet nagetrokken tot de grond, maar blijven eigenaar van de 

                                                           

1778  Trojan Exploration Co (Pty) Ltd and Another v. Rustenburg Platinum Mines Ltd and Others, 1996, 4, SA, 499; SAR & 
H v. Transvaal Consolidated Land & Exploration Co Ltd, 1961, 2, SA, 467, A, 481; H. MOSTERT, Mineral Law, 
Principles and Policies in Perspective, Kaapstad, Juta, 2012, 114. 

1779  H. MOSTERT, Mineral Law, Principles and Policies in Perspective, Kaapstad, Juta, 2012, 114 
1780  Neebe v. Registrar of Mining Rights, 1902, TS, 65. 
1781  Anglo Operations Ltd v Sandhurst Estates (Pty) Ltd, 2007, (2), A, 363, (SCA).  
1782  Decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, B.S. 6 juli 2009, 45942. 
1783  Omwille van het feit dat gas dat in de ondergrond wordt opgeslagen zich niet van nature in deze ondergrond 

bevindt, is dit gas geen eigendom van de Vlaamse overheid. 
1784  C. CELIS, A. WITTENS, “Vergunninghouder winning aardgas kan worden verplicht de grond te kopen”, Vastgoed info 

2009, afl. 18, 5. 
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vergunningshouder (art. 32 § 2). Ook de vergoedingsregeling waarin artikel 555 BW voorziet 

(zie supra, nr. 125), wordt buiten werking gesteld. 

 SCHENDING VAN HET GRONDEIGENDOMSRECHT? – Kort na het uitvaardigen van het Decreet 330.

werd het Grondwettelijk Hof gevraagd zich te buigen over de vraag of de door artikel 3 van het 

Decreet voorgeschreven eigendomsbeperking verzoenbaar is met het recht op eigendom zoals 

gewaarborgd door artikel 16 GW en artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij het EVRM 

(zie supra, nr. 54). Wegens een gebrek aan belang in hoofde van de verzoekende partijen, bleef 

de vraag echter onbeantwoord.1785 

Uit het Decreet blijkt overigens dat de wetgever niet blind is geweest voor de bescherming van 

de belangen van de rechthebbenden ten aanzien van de grond. Wanneer de bezetting zo lang 

standhoudt dat de rechthebbenden op onevenredige wijze beroofd worden van het ongestoorde 

recht op eigendom of wanneer de gronden bij het beëindigen van de winning niet meer gebruikt 

kunnen worden op de wijze waarop ze voor de bezetting gebruikt werden, kan grondeigenaar 

eisen dat de vergunninghouder het perceel aankoopt. De omstandigheden die hiertoe moeten 

zijn vervuld, worden door de vrederechter beoordeeld. Deze laatste bepaalt eveneens de 

verkoopprijs wanneer de betrokken partijen hier geen overeenstemming over bereiken (art. 32 

§4).  

§2. Horizontale eigendomssplitsingen ten aanzien van nutsinfrastructuur en 
grafmonumenten 

A. Ondergrondse kabels en leidingen 

 BELGISCHE EN FRANSE WETTELIJKE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT TEN AANZIEN VAN 331.

NETINFRASTRUCTUUR – In het kader van de liberalisering van de energiesector – en de daaruit 

voortvloeiende privatiseringen – speelt de vraag naar eigendom van de nutsinfrastructuur een 

belangrijke rol.  

Ten tijde van de codificatie van de verticale natrekkingsregels, was een netwerkinfrastructuur 

zoals we die vandaag de dag kennen onbestaande. Hetzelfde geldt voor (boven- of 

ondergrondse) spoorlijnen. De traditionele natrekkingsregels zijn hier niet dienstig. Indien deze 

regels onverkort toepast zouden worden, zou dit leiden tot een verregaande versplintering van 

het eigendomsrecht van deze ondergrondse infrastructuur. Een grondeigenaar zou immers een 

eigendomsrecht verkrijgen op het gedeelte van de ondergrondse infrastructuur die zijn perceel 

doorkruist. De natrekkingsleer is dan ook niet langer aangepast aan het groot aantal 

ondergrondse netwerken. 

Naar Belgisch recht poogt men deze versnippering tegen te gaan door accessoire opstalrechten – 

gekoppeld aan (wettelijke) erfdienstbaarheden – te verlenen, op grond waarvan de operator 

eigenaar blijft van deze infrastructuur (zie supra, nr. 284). 

                                                           

1785  GwH nr. 116/2010, 21 oktober 2010, A.GrwH 2010, afl. 4, 1771, B.S. 18 november 2010 (uittreksel), 71665, TMR 
2010, afl. 6, 745. 
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In verschillende van de sectorspecifieke bepalingen worden dergelijke wettelijke 

erfdienstbaarheden toegekend.1786 Zo wordt in regelgeving met betrekking tot 

elektriciteitskabels1787, leidingen voor het vervoer van gas1788 en kabeldistributie1789 steeds een 

wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut verleend aan de nutsoperator.1790 Ten aanzien 

van kabels voor telecommunicatie werd een wettelijk opstalrecht gevestigd.1791 

Met een verklaring van openbaar nut en mits naleving van de opgelegde voorwaarden, kan de 

nutsoperator leidingen aanleggen onder private erven.1792 Deze ondergrondse inneming op 

grond van een wettelijke erfdienstbaarheid maakt in beginsel een eigendomsbeperking en geen 

eigendomsontneming uit.1793 Dit impliceert dat in beginsel geen onteigeningsvergoeding 

verschuldigd is in de zin van artikel 16 van de Grondwet (zie supra, nr. 52).1794  

 NEDERLANDSE ‘DOORKNIPBEPALING’ – In het Nederlandse recht is de eigendomssituatie van 332.

kabels en leidingen op generieke in plaats van sectoriële wijze geregeld.1795  

Het Nederlandse recht kent sinds 2007 een specifieke wettelijke regeling omtrent de eigendom 

van netten.1796 Een belangrijke aanzet voor deze wettelijke ingreep was de kwalificatie van 

kabelnetten als onroerende zaken door de Nederlandse Hoge Raad.1797 Hiernaast oordeelde de 

                                                           

1786  V. SAGAERT, “Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht”, in C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT (eds.), 
Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 2, nr. 3. 

1787  Artikel 15 van de Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, B.S. 25 april 1925, 2510; Artikel 20bis 
en 21 van het Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, B.S. 1 
mei 2001. 

1788  Artikel 9 en 10 van de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen, B.S. 7 mei 1965. 

1789  Decreet van 4 mei 1994 betreffende de kabelnetten en de vergunning voor het aanleggen en exploiteren ervan 
en betreffende het bevorderen van de verspreiding en produktie van televisieprogramma's, B.S. 4 juni 1994. 

1790  C.A. Bordeaux 27 november 1908, D. 1910, 17; N. JONCKHEERE, “Het eigendomsstatuut van gasleidingen bestemd 
voor vervoer”, MER 1999, 336; V. SAGAERT, “Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht”, in C. 
ADRIAANSENS en V. SAGAERT (eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 4, nr. 5. 

1791  Artikel 97 e.v. van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, B.S. 27 maart 1991, 6155. 

1792  Cass. 28 februari 2008, Pas. 2008, afl. 2, 555, TBP 2009 (weergave F. MEERSSCHAUT), afl. 9, 545. 
1793  GwH nr. 63/96, 7 november 1996, 791, B.S. 25 januari 1997, I, 415, RW 1996-97, I.113 en TBP 1997, 201. Deze 

kwalificatie is mede het gevolg van het verleggingsrecht van de grondeigenaar (art. 16, laatste lid Wet van 10 
maart 1925, art. 11 Wet 12 april 1965, art. 99, §3, tweede lid Wet Overheidsbedrijven). 

1794  Dit beginsel moet worden genuanceerd op grond van het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel. Indien de 
openbare erfdienstbaarheid daarenboven een de facto onteigening uitmaakt, is hiervoor eveneens een 
vergoeding verschuldigd. Zie hiervoor  V. SAGAERT, “Actuele ontwikkelingen erfdienstbaarheden”, Themis 2005-
06, afl. 34, 73, nr. 37 e.v.  

1795  B.A.M. JANSSEN, “Eigendom van ondergrondse netten. Introductie van een algemene regeling”, NTBR 2006, 4, nr. 
17, 330 

1796  Een net bestaat uit één of meer kabels of leidingen, die bestemd zijn voor transport van vaste, vloeibare of 
gasvormige stoffen, van energie of van informatie. Netten voor personen of stuksvervoer, zoals wegennetten of 
spoornetten, vallen niet onder het begrip net. Zie hiervoor  Kamerstukken II 2005/06, 29834, Wijziging van de 
Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van 
kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken, nr. 9. 

1797  Een net wordt beschouwd als een werk dat duurzaam met de grond is verenigd in de zin van artikel 3:3, lid 1, 
NBW wanneer het (mede gelet op de bedoeling van degene door wie of in wiens opdracht het is aangelegd) naar 
aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven en dat dit ook naar buiten kenbaar is. HR 6 juni 
2003, BNB 2003, 271, Ars Aequi 2003, 842, noot S.C.J.J. KORTMANN, BR 2003, nrs. 188 en 189, noot A.A. VAN VELTEN.  
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Raad dat sectoriële wetgeving (oud art. 5.6 Telecommunicatiewet) de verticale natrekking van 

deze netten door de grondeigendom doorknippen.1798  

Gelet op de brede formulering van dit arrest werd geoordeeld dat deze afwijking van de 

hoofdregel van artikel 5:20 NBW eveneens gold ten aanzien van andere netten.1799 Met het oog 

op de rechtszekerheid werd deze afwijking in 2006 expliciet wettelijk verankerd door een 

tweede lid toe te voegen aan artikel 5:20 NBW.1800 

Deze toevoeging luidt “In afwijking van lid 1 behoort de eigendom van een net, bestaande uit een of 
meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van 
energie of van informatie, dat in, op of boven de grond van anderen is of wordt aangelegd, toe aan de 
bevoegde aanlegger van dat net dan wel aan diens rechtsopvolger”. 

De netinfrastructuur wordt op grond van deze bepaling als een feitelijke en functionele eenheid 

beschouwd.1801 Deze eenheid maakt een nieuw object van eigendom (“horizontale gerechtigheid 

tot een net”) uit,1802 waarvan de bevoegde aanlegger eigenaar blijft.1803 Om een verbrokkeling 

van het eigendomsrecht tegen te gaan, voerde de Nederlandse wetgever met andere woorden 

een nieuwe zelfstandige onroerende zaak in, waarvan de eigendom volledig los staat van de 

grondeigendom.1804 Deze zogenaamde ‘doorknipbepaling’ verleent de bevoegde aanlegger een 

eigendomsrecht en voert dus geen bijzonder beperkt zakelijk recht in.1805  

Deze afwijking van de verticale natrekking door de grondeigendom (art. 5:20, lid 1 NBW) brengt 

een horizontale eigendomssplitsing tot stand tussen de grondeigendom en het eigendomsrecht 

van de bevoegde aanlegger.1806 Omwille van deze belangrijke afwijking op het superficies solo 

                                                                                                                                                                                     

Reeds voor dit arrest van de Hoge Raad, werd in de rechtsleer gepleit voor een aangepaste regeling. Zie hiervoor 
o.a. A.A. VAN VELTEN, “De eigendom van ondergrondse telecomnetten”, WPNR 1997, 6285, 667-671. 

1798  De kwalificatie van antenne-inrichting als onroerende zaak werd niet unaniem bijgetreden in de rechtsleer. De 
afwijking van de onroerende natrekkingsregel van artikel 5:20 NBW zou er automatisch toe leiden dat het goed 
niet langer een onroerend goed uitmaakt. B. WESSELS en R.G. SNOUCKART VAN SCHAUBURG, “Telecom-kabels zijn van 
rechtswege roerend”, WPNR 2000, 6411, 533. Hierboven (zie supra, nr. 95) bleek echter dat onroerendmaking 
en onroerende natrekking ten voordele van de grondeigenaar niet noodzakelijk parallel lopen. Dat een goed niet 
langer door tot het grondeigendomsrecht wordt nagetrokken, impliceert niet noodzakelijk dat het goed 
automatisch zijn onroerend karakter verliest. In dezelfde zin: M.M. ROGGENKAMP, “De juridische status van 
energienetten: van hoe het was en hoe het (wellicht) wordt”, Onderneming en Financiering 2004, 62, 37; T.H.D. 
STRUYCKEN, “Het goederenrechtelijke karakter van telecom-kabels”, WPNR 2000, 6424, 836. 

1799  M.M. VAN DEN BROEK en E. BONGERS, “Kabelinfrastructuur on(t)roerend”, WPNR 2003, 6540, 541. 
1800  Wet van 6 december 2006 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, Stb. 2007, 17. 
1801  J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER en W.L. VALK (eds.), Burgerlijk wetboek: tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 

2007, 2113. 
Zie voor een uitgebreide bespreking van de nieuwe regeling: B.A.M. JANSSEN, Wie heeft de leiding?, De eigendom 
van kabel- en leidingnetten, Universal Press, Veendaal, 2010, 333 p. 

1802  A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 562; A.A. VAN VELTEN, 
“Art. 5:20 BW tweede lid, ofwel de doorknip van de verticale natrekking, is een feit”, WPNR 2007, 6703, 235. 

1803  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 118. 

1804  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 120; B.A.M. JANSSEN, Wie 
heeft de leiding?, De eigendom van kabel- en leidingnetten, Universal Press, Veendaal, 2010, 138. 
Het ontbreken van een wettelijke regeling werd in het verleden als problematisch ervaren: J.G.M. ARNOLD, 
“Artikel 5.3.1. NBW en ondergrondse leidingen”, WPNR 1978, 5425, 158. 

1805  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 118. 

1806  Deze bevoegdheid kan voortvloeien uit het privaatrecht (zoals een overeenkomst of een opstalrecht) of 
publiekrecht (bv. Een vergunning of gedoogplicht gegrond op art. 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, Stb. 
1927, 159). De aanlegger draagt de bewijslast van deze bevoegdheid. Zie hiervoor  W.G. HUIJGEN, “Kabels en 
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cedit-beginsel spreken VAN LOON en PLOEGER dan ook van een “revolutie in het 

goederenrecht”.1807 

Het moet opgemerkt worden dat deze doorknipbepaling enkel de verticale natrekking van het 

netwerk uitschakelt, maar de horizontale natrekking onverlet laat. Indien een leiding 

bestanddeel is van een onroerend goed, zoals een huis waarvan een rioolbuis het huis aansluit 

op het openbare riool, wordt deze leiding nog steeds horizontaal nagetrokken tot het 

onroerende goed.1808  

Het toepassingsgebied van artikel 5:20, lid 2 NBW is afhankelijk van de invulling die aan het 

begrip “net” gegeven wordt. In de rechtsleer wordt dit begrip omschreven als “één of meer kabels 

of leidingen die zijn bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie 

of van informatie en die in, op of boven de grond zijn of worden aangelegd”.1809 Ook een riolering 

valt onder deze omschrijving.1810 Het gaat hierbij niet alleen om netten met een openbare 

functie, ook private netten vallen onder het toepassingsgebied van deze bepaling.1811  

Ten aanzien van tunnels, grote infrastructuurwerken en andere ondergrondse constructies die niet 
onder deze omschrijving vallen is de hoofdregel van artikel 5:20, lid 1 NBW nog steeds van 
toepassing. Om te voorkomen dat deze infrastructuur verticaal nagetrokken worden tot het 
eigendomsrecht van de grondeigenaar, is de vestiging van een (al dan niet ondergronds) opstalrecht 
noodzakelijk (zie supra, nr. 186). 

Een net is niet noodzakelijk onbegrensd. De technische mogelijkheid om een net af te sluiten en 

het feit dat deze afsluiting kenbaar gemaakt kan worden, maken dat een net – en bijgevolg het 

eigendomsrecht dat erop rust – in meerdere delen opgesplitst kan worden.1812 

Welke elementen deel uitmaken van het net – en hierdoor samen met dit net een feitelijke en 

functionele eenheid vormen – verschilt per net. De gehele infrastructuur (waaronder 

verdeelstations, buizen, antennes en versterkers) maakt hierbij deel uit van het kabelnet.1813 Om 

de precieze omvang van een net te bepalen, wordt verwezen naar sectorspecifieke wetgeving. 

Bij gebreke aan dergelijke omschrijvingen, wordt aan de hand van de gemeenrechtelijke 

bepalingen (artt. 3:4 j° 5:3 NBW) bepaald welke elementen volgens de verkeersopvatting een 

bestanddeel vormen van het net (zie supra, nr. 83).  

                                                                                                                                                                                     

leidingen: BW of BP?”, WPNR 2009, nr. 6781, 11; G.E. VAN MAANEN, “Ondergronds en bovengronds bouwen. De 
juridische infrastructuur”, WPNR 1998, 6326, 553. 

1807  J.P. VAN LOON en H.D. PLOEGER, “Registratie van de eigendom van kabel- en leidingnetwerken”, in F.M.J. VERSTIJLEN, 
J.P. VAN LOON, H.D. PLOEGER en J.W. WITTER, (eds.), Preadvies Nederlandse vereniging voor energierecht. Energie en 
eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2011, 49. 

1808  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 120. 

1809  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 90a. 

1810  Rb. 's Gravenhage 25 april 2012, LJN BW 5411. 
1811  J.P. VAN LOON en H.M. ISRAËLS, “Eigendom en registratie van netwerken: de stand van zaken”, NTE 2008, 3, 158. 
1812  P.J.H. VERKLEIJ, “Eigendom van en een hypotheek op een net”, V&O 2007, 4, 80. 
1813  J.J.A. DE GROOT, “Kabels in de grond: onroerend”, WPNR 2003, 6540, 552; M.M. ROGGENKAMP, “De juridische status 

van energienetten: van hoe het was en hoe het (wellicht) wordt”, Onderneming en Financiering 2004, 62, 42; J.P. 
VAN LOON en H.D. PLOEGER, “Registratie van de eigendom van kabel- en leidingnetwerken”, in F.M.J. VERSTIJLEN, J.P. 
VAN LOON, H.D. PLOEGER en J.W. WITTER, (eds.), Preadvies Nederlandse vereniging voor energierecht. Energie en 
eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2011, 47; R.J.C. VAN HELDEN, “Een kabelnet is onroerend: de gevolgen voor de 
praktijk”, Contracteren 2004, 1, 25. 
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Aangezien de bevoegdheid van de aanlegger verscheidene grondslagen kan hebben, kan de 

bevoegdheid ontleend worden aan een recht van zakelijke of persoonlijke aard, een 

publiekrechtelijke vergunning of wettelijke gedoogplicht.1814 Het recht waar de aanlegger zijn 

bevoegdheid aan ontleent kan overigens verschillend van aard zijn voor elk perceel waardoor 

het net loopt. De wetgever laat zich immers niet uit over de rechtsverhouding tussen de 

aanlegger en de grondeigenaar. Wanneer de aanlegger niet langer over dit recht beschikt, blijft 

hij eigenaar van het ondergrondse netwerk.1815 

Bij de beoordeling wie de bevoegde aanlegger is, zijn verschillende factoren relevant. Veelal zal 

de persoon die de opdracht gaf tot de aanleg van het netwerk, de bevoegde aanlegger uitmaken. 

Deze vaststelling leidt er evenwel niet toe dat de het eigendomsrecht noodzakelijkerwijze 

toekomt aan de opdrachtgever, ook andere aanknopingspunten kunnen doorslaggevend zijn.1816 

Desalniettemin werd de praktijk bij het uitvaardigen van de nieuwe regeling geconfronteerd met 

bepaalde situaties waarin de bevoegdheid niet aangetoond kon worden. Deze netwerken 

werden voor de Kabelarresten van 2003 (zie supra, nr. 94) immers als roerende goederen 

overgedragen, waardoor de tussenschakels niet steeds bekend waren. Bij gebreke aan 

voldoende bewijs om de bevoegdheid aan te tonen, kon het eigendomsrecht ten aanzien van een 

netwerk niet ingeschreven worden, waardoor deze netwerken de facto onoverdraagbaar 

werden en niet langer het voorwerp konden uitmaken van een hypotheek.1817  

Om aan de kritiek van notarissen en kabelbedrijven tegemoet te komen, vaardigde de wetgever een 
nieuwe bepaling uit, op grond waarvan diegene die zich ten tijde van het uitvaardigen van de nieuwe 
regeling (1 februari 2007), als eigenaar gedroeg, het net kan inschrijven in de openbare registers en 
het als eigenaar kan overdragen of bezwaren (art. 155a, eerste lid Overgangswet nieuw Burgerlijk 

Wetboek).1818  

Derden die deze aanspraak betwisten, moeten binnen één jaar een dagvaarding laten inschrijven in 
de openbare registers. Bij het verstrijken van deze vervaltermijn, verkrijgt de ‘voorlopige eigenaar’ 

een definitief eigendomsrecht ten aanzien van het net.1819 Derden verliezen hierbij eventueel hun 

                                                           

1814  W.G. HUIJGEN, “Artikel 5:20 lid 2 BW en het opstalrecht”, WPNR 2008, 6771, 754; H.D. PLOEGER en J.E. STOTER, 
“Eigendom van netwerken en het kadaster: eerste stap in 3D eigendomsregistratie”, BR 2007, 239, 1020; M. 
SNOEP, “Kabels en leidingen: zakenrechtelijke aspecten”, BR 2003, 1020. 
Zoals een gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht of een sectoriële wet. Een 
gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht kan worden opgelegd als het gaat om een 
openbaar werk in de zin van artikel 1 van de Wet ten behoeve waarvan gebruik moet worden gemaakt van een 
onroerende zaak van een ander. 

1815  Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9. 
1816  Rb. 's Gravenhage 25 april 2012, LJN BW 5411. (Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te ’s Gravenhage 

dat het eigendomsrecht van een riolering aan de gemeente toekwam op grond van de overweging dat deze 
gemeente er wettelijk toe verplicht was deze riolering aan te leggen, om op deze manier het afvalwater binnen 
haar grondgebied te verzamelen en af te voeren. Het argument dat de gemeente samen met de Staat opdracht 
had gegeven om deze riolering aan te leggen, deed hieraan geen afbreuk.) 

1817  J.P. VAN LOON en H.D. PLOEGER, “Registratie van de eigendom van kabel- en leidingnetwerken”, in F.M.J. VERSTIJLEN, 
J.P. VAN LOON, H.D. PLOEGER en J.W. WITTER, (eds.), Preadvies Nederlandse vereniging voor energierecht. Energie en 
eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2011, 49. 

1818  B.A.M. JANSSEN, Wie heeft de leiding?, De eigendom van kabel- en leidingnetten, Universal Press, Veendaal, 2010, 
97; J.P. VAN LOON en H.M. ISRAËLS, “Eigendom en registratie van netwerken: de stand van zaken”, NTE 2008, 3, 
162. Artikel 155a Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek 17 mei 2012, Stb. 2010, 188. 

1819  A.J. VAN POORTVLIET, “Neteigenaar, let op uw zaak”, Gst. 2011, 40. 
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goederenrechtelijke aanspraken, maar behouden een recht op schadevergoeding. De wetgever 

beoogt hiermee een schending van artikel 1 EP EVRM te voorkomen.1820  

In de rechtsleer werd evenwel reeds gepleit om de eigendomsrechten ten aanzien van de huidige 
netwerken te laten vastleggen aan de hand van een claimmodel, waarbij huidige leidingbeheerders 
voor een bepaalde datum hun eigendomsclaims ten aanzien van een net moeten neerleggen. In de 
gevallen waarbij er geen conflicterende claims bestaan, kan het eigendomsrecht erkend worden. 
Indien er wel sprake zou zijn van tegenstrijdige aangiftes, zou het conflict aan een rechter voorgelegd 

kunnen worden.1821 

Deze erkenning van netten als zelfstandige onroerende goederen doet vragen rijzen naar de 

publiciteit met betrekking tot deze netten. Op grond van artikel 3:17 lid 1, k NBW kan “de aanleg 

en verwijdering van een net, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport 

van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie” ingeschreven worden in 

de openbare registers en het kadaster.  

De juridische doorknipbepaling was voor de Nederlandse Dienst van het kadaster dan ook de 

aanleiding om de inschrijving van netwerktekeningen in het kadaster mogelijk te maken.1822 
Coördinaten en lijnverbanden uit het digitale bestand van de netwerkeigenaar worden hierbij 

gecombineerd met gegevens van de bestaande kadastrale percelen.1823 Deze digitale 
netwerktekeningen krijgen een unieke kadastrale aanduiding, zonder dat hierbij wordt verwezen 

naar het verwijzingsperceel.1824  

Het kadaster verlaat hierbij het perceel als eenheid en erkent perceelsoverschrijdende objecten 

als voorwerp van eigendomsrechten. Hiermee wordt tevens de aanzet gegeven voor de uitbouw 

van een driedimensionaal kadaster (zie infra, nr. 407).1825  

De inschrijving van de netwerktekening kan gebeuren zonder de medewerking van de 
grondeigenaar. Het feit dat de aanlegger het net bevoegd aanlegt, volstaat immers om het 

eigendomsrecht van het netwerk af te scheiden van het grondeigendomsrecht.1826 Aangezien het 
eigendomsrecht van de bevoegde aanlegger berust op de doorknipbepaling van artikel 5:20 NBW, is 
de inschrijving overigens niet vereist om de bevoegde aanlegger een eigendomsrecht te verlenen. De 
inschrijving is met andere woorden niet verplicht, maar wel noodzakelijk indien de bevoegde 
aanlegger zijn eigendomsrecht tegenstelbaar wil maken aan derden.  

De overdracht van het eigendomsrecht ten aanzien van het net geschiedt door de inschrijving 

van de notariële akte van levering in de openbare registers (art. 3:89 NBW). De overdracht van 

                                                           

1820  J.P. VAN LOON en H.D. PLOEGER, “Registratie van de eigendom van kabel- en leidingnetwerken”, in F.M.J. VERSTIJLEN, 
J.P. VAN LOON, H.D. PLOEGER en J.W. WITTER, (eds.), Preadvies Nederlandse vereniging voor energierecht. Energie en 
eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2011, 54. 

1821  J.P. VAN LOON en H.D. PLOEGER, “Registratie van de eigendom van kabel- en leidingnetwerken”, in F.M.J. VERSTIJLEN, 
J.P. VAN LOON, H.D. PLOEGER en J.W. WITTER, (eds.), Preadvies Nederlandse vereniging voor energierecht. Energie en 
eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2011, 70. 

1822  P. DE HAAN, “Drie stappen op weg naar een leidingenkadaster”, BR 2005, 112, afl. 6, 490; W. LOUWMAN, “De 
inschrijving van netwerktekeningen”, WPNR 2003, 6547, 720. 

1823  A.A. VAN VELTEN, “Naar een civielrechtelijke oplossing van de eigendomsproblematiek inzake netwerken van 
kabels en leidingen (I en II)”, WPNR 2005, 6640, 814. 

1824  A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 558. 
1825  H.D. PLOEGER en J.E. STOTER, “Eigendom van netwerken en het kadaster: eerste stap in 3D eigendomsregistratie”, 

BR 2007, 239, 1021; H.D. PLOEGER, B. VAN LOENEN, A.P. KAP, en J.E. STOTER, “Kabels en leidingen: de chaos in de 
bodem”, NJB 2005, 1188; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 
2009, 541. 

1826  J.P. VAN LOON en H.D. PLOEGER, “Registratie van de eigendom van kabel- en leidingnetwerken”, in F.M.J. VERSTIJLEN, 
J.P. VAN LOON, H.D. PLOEGER en J.W. WITTER, (eds.), Preadvies Nederlandse vereniging voor energierecht. Energie en 
eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2011, 45. 
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een net, zou eveneens de overdracht van het recht vereisen waaraan de eigenaar zijn 

bevoegdheid ontleent om het net in andermans grond te hebben.1827 In de rechtsleer wordt deze 

opvatting echter niet unaniem verdedigd. Zoals hierboven reeds bleek, doet het feit dat de 

bevoegde aanlegger niet langer over deze bevoegdheid beschikt immers in eerste instantie geen 

afbreuk aan het feit dat hij eigenaar blijft van het net.1828 Hiernaast mag uit artikel 5:20, tweede 

lid NBW niet afgeleid worden dat de rechtsopvolger van de bevoegde aanlegger ook aan de 

bevoegdheidseis moet voldoen.1829 Uit het voorgaande volgt dat de bevoegde aanlegger een 

eigendomsrecht ontleent aan het feit dat hij bevoegd een netinfrastructuur aanbracht in 

andermans grond, zonder dat op blijvende wijze aan deze bevoegdheidseis moet voldaan 

worden en zonder dat rechtsopvolgers van de aanlegger eveneens aan deze bevoegdheidseis 

moeten voldoen.  

B. De eigendomstoebedeling van grafmonumenten 

 NEDERLANDSE ‘DOORKNIPBEPALING’ MET BETREKKING TOT GRAFMONUMENTEN – Dat 333.

grafmonumenten geacht worden eigendom te zijn van de grondeigenaar ten gevolge van het 

intreden van de natrekking, leidde in de praktijk tot onwenselijke resultaten (zie supra, nr. 92). 

Het eigendomsrecht van de gemeente – als eigenaar van de begraafplaats – strekte zich op grond 

van onroerende natrekking namelijk automatisch uit tot deze grafmonumenten.1830  

De Nederlandse wetgeving voorzag niet in een specifieke bepaling omtrent de 

eigendomstoebedeling van grafmonumenten. In reglementen die voor iedere begraafplaats 

opgesteld werden, werd in de meeste gevallen bepaald dat de eigendom van de grafstenen aan 

de rechthebbende van het graf toekwam. Maar deze voorschriften werden niet beschouwd als 

wetten in de formele zin, op grond waarvan de natrekkingsregel van artikel 5:20 NBW kon 

doorbroken worden. 

Recent kwam de Nederlandse wetgever tegemoet aan de behoefte om een eigendomssplitsing 

teweeg te brengen tussen de grondeigendom en de eigendom van de grafmonumenten. In de 

Wet op de Lijkbezorging werd een nieuwe bepaling toegevoegd, op grond waarvan de 

natrekking niet intreedt ten voordele van de gemeente als grondeigenaar voor de duur dat een 

persoon gerechtigd is een graf in de gemeentegrond te hebben.1831 Ook deze bepaling creëert 

hierdoor een horizontale eigendomssplitsing. 

Hoewel het Belgisch recht geen specifieke bepaling heeft die voorziet in een horizontale 

eigendomssplisting naar Belgisch recht, zal in de praktijk eveneens een horizontale 

eigendomssplitsing ontstaan. Van zodra een grafconcessie toegekend wordt, wordt hieraan 

                                                           

1827  A.A. VAN VELTEN, “Op welke wijze moet een kabelnet worden overgedragen?”, WPNR 2008, 6771, 759.  
1828  Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9. 
1829  B.A.M. JANSSEN, Wie heeft de leiding?, De eigendom van kabel- en leidingnetten, Universal Press, Veendaal, 2010, 

180. 
1830  HR 25 oktober 2002, NJ 2003, 241. 
1831  A.F. SALOMONS, “Regeren over het graf: natrekking van graftekens wordt opgeschort”, WPNR 2008, 6779, 963. 
 Art. 32a Wet op de Lijkbezorging luidt “gedurende de periode dat een graf niet geruimd mag worden, is artikel 20, 

eerste lid, aanhef en onder e en f, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op hetgeen op dat graf 
is geplaatst of op het gebouw of werk waarin het graf zich bevindt, dan wel, indien is begraven in een grafkelder, op 
hetgeen daarin of daarop is geplaatst”. 
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immers op grond van een accessoir opstalrecht automatisch een eigendomsrecht toegekend ten 

aanzien van het grafmonument dat op grond van deze concessie wordt aangebracht.1832 

AFDELING II. PUBLIEKRECHTELIJKE UITSLUITINGEN VAN DE NATREKKINGSREGEL 

§1. Onroerende natrekking m.b.t. openbare domeingoederen 

 PROBLEEMSTELLING – Zoals gezegd (zie supra, nr. 69) zijn openbare domeingoederen 334.

onderworpen aan een bijzonder statuut. Hieruit volgt dat wanneer een openbaar domeingoed 

het voorwerp uitmaakt van een opstalrecht, dit opstalrecht de dwingende termijnbeperking van 

vijftig jaar kan overschrijden (zie supra, nr. 255). Hieronder zal immers blijken dat traditioneel 

geoordeeld wordt dat het openbaar domein niet nagetrokken kan worden (zie infra, nr. 335). 

A. Onroerende natrekking van het openbaar domein 

 GEEN VERTICALE NATREKKING VAN OPENBARE DOMEINGOEDEREN DOOR PRIVATE EIGENDOM – De 335.

meerderheid van de rechtspraak en de rechtsleer oordeelt dat de natrekkingsregels er niet toe 

leiden dat een particulier eigendomsrechten kan verkrijgen ten aanzien van een openbaar 

domeingoed.1833  

Een stapeling van private en openbare volumes leidt aldus automatisch tot een horizontale 

eigendomssplitsing tussen het openbaar domein en de private eigendom.1834 Deze horizontale 

eigendomssplitsing is niet onderworpen aan een dwingende termijnbeperking (zie supra, nr. 

255).1835  

                                                           

1832  Artt. 6-10 van het Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, B.S. 10 februari 2004. 
1833  Brussel 2 april 1980, RNB 1981, 364, noot D.S; Luik 7 december 1923, B.J. 1924, 198; R. DEKKERS en E. DIRIX, 

Handboek Burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 157, nr. 392; H. 
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII, 67, nr. 78; F. GRIVEL, Des constructions 
élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans le droit français, Parijs, 
Donnaud, 1871, 258; J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 741, nr. 772; 
J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, “Zakenrecht, Overzicht van rechtspraak (1980-1988)”, TPR 1989, 1712; P. 
LECOCQ, “Superficie, emphytéose et constructions”, in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht – 
Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, 328, nr. 41; P. LECOCQ, S. BOUFFLETTE, en A. SALVÉ, “Les biens”, in X. (ed.) 
Chroniques notariales, 48, Luik, 2008, 122, nr. 102; D. MICHIELS, “Het accessoir opstalrecht”, T.Not. 2007, 214, nr. 
4; M. PÂQUES, “Présentation, champ d’application, nature et composition du domaine”, in M. PÂQUES (red.), 
Domaine public, domaine privé, biens des pouvoirs publics, Brussel, Larcier, 2008, 112, nr. 57; V. SAGAERT, 
“Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht”, in C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT (eds.), 
Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, 13, nr. 22; V. SAGAERT, “Opstal en openbaar 
domein: een doorbraak”, RW 2007-08, 739, noot onder Cass. 18 mei 2007; V. SAGAERT, “Verticale 
eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), 
Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 19, nr. 26; 
V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 80, nr. 69; C.G. VAN DER MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig van ons gemeenregtelike 
saak- en eiendomsbergip”, THRHR 1974, 118. 

1834  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 80, nr. 69; K. VANHOVE, “Het private gebruik van overheidsgoederen”, Themis 2008-2009, 
12, nr. 13. 

1835  J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 1246, nr. 1239. 
Contra: M. VON KUEGELGEN, “L'évolution de la domanialité publique à la lumière des divisions horizontales et 
verticales de la propriété - Constats et perspectives”, JP 2008, nr. 3, 81, nr. 13. 
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Dat het openbaar domein niet het voorwerp van onroerende natrekking kan uitmaken, doet 

geen afbreuk aan het feit dat de natrekking alsnog intreedt wanneer het goed door een 

desaffectatie zijn hoedanigheid van openbaar domein verliest.1836 Indien een opstalrecht 

gevestigd werd, wordt dit recht beëindigd en treedt de natrekking in van zodra de vijftigjarige 

maximumtermijn verstrijkt. Indien de vestigingsakte een kortere termijn voorschrijft, treedt de 

natrekking reeds in wanneer deze vroegere eindtermijn bereikt wordt.1837 

B. Onroerende natrekking door het openbaar domein 

 GEEN VERTICALE NATREKKING VAN PRIVATE OPSTALLEN DOOR OPENBAAR DOMEIN – Traditioneel 336.

wordt geoordeeld dat de natrekking wel intreedt ten gunste van het openbaar domein.1838 Het 

openbaar domein zou hierdoor als hoofdzaak uitgebreid kunnen worden met constructies die 

zich hiermee verenigen en niet noodzakelijk openbaar domein zijn. 

Recent wordt deze opvatting echter terecht steeds vaker bekritiseerd.1839 Dat de goederen die in 

het openbaar domein geïncorporeerd worden zonder enige beslissing van een bevoegde 

overheid tot het openbaar domein zouden behoren, zou niet aanvaard kunnen worden.1840  

Ook in de Franse rechtsleer groeit kritiek op de toepassing van de natrekking ten voordele van 

het openbaar domein.1841 De kwalificatie als openbaar domein kan niet uitgebreid worden tot 

opstallen die boven, op of onder het openbaar domein zijn gelegen en die op zichzelf niet aan de 

criteria voldoen om als openbaar domein aangemerkt te worden. De opstallen moeten 

daarenboven noodzakelijk zijn voor de openbare bestemming van het openbaar domein 

waarvan ze een accessorium uitmaken opdat ze eveneens deel zouden uitmaken van dit 

openbaar domein.1842  

We verwijzen hierbij naar het onderscheid dat in Deel I van dit proefschrift gemaakt werd 

tussen de verticale uitgestrektheid van de domanialiteit enerzijds en het openbaar domein 

anderzijds (zie supra, nr. 73). Dat de onroerende natrekkingsregels niet onverkort kunnen 

toegepast worden om de verticale uitgestrektheid van het openbaar domein te bepalen, belet 

niet dat het eigendomsrecht van een publieke persoon zich eveneens uitstrekt tot 

                                                           

1836  S. VAN GARSSE, “Ondergrondse constructies en openbaar domein in het Belgische recht”, in C. ADRIAANSENS en V. 
SAGAERT (eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, 140. 

1837  M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 323, nr. 457. 
1838  C.E. 20 januari 2005, nr. 276475; Brussel 21 december 1966, Pas. 1967, II, 184; Rb. Leuven 3 september 1971, 

Entr. et Droit 1973, 34, noot M. BOES; Vred. Waver 20 november 1997, JLMB 1998, 651; F. GRIVEL, Des 
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notariales, 48, Luik, 2008, 121, nr. 102; N. VERHEYDEN-JEANMART, Ph. COPPENS en C. MOSTIN, “Examen de 
jurisprudence (1989 à 1998). Les Biens”, R.C.J.B. 2000, 92, nr. 22. 

1839  M. PAQUES, “Présentation, champ d’application, nature et composition du domaine”, in M. PAQUES (red.), Domaine 
public, domaine privé, biens des pouvoirs publics, Brussel, Larcier, 2008, 111, nr. 56.  

1840  Brussel 8 september 2000, CD.P.K 2001, 493, noot D. LAGASSE; L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor 
nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 19, nr. 21; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de 
verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 77, nr. 66. 

1841  M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, RDI 1993, 313; E. FATOME, “A propos 
de l'incorporation au domaine public”, AJDA 2006, 297. 

1842  J.-M. ROUX, “Propriété foncière – Modes d'acquisition de la propriété. – Accessions naturelle et artificielle”, Jcl. 
Constr. 04, 2007, nr. 33. 
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geïncorporeerde goederen.1843 De uitsluiting van de natrekkingsregels blijft met andere 

woorden beperkt tot de uitgestrektheid van het openbaar domein, maar belet niet dat het 

grondeigendomsrecht van een publieke overheid zich uitstrekt tot goederen die in deze grond 

geïncorporeerd worden.  

C. Zakelijke rechten op het openbaar domein 

 CO-EXISTENTIE VAN OPENBARE DOMEINGOEDEREN EN PRIVATE EIGENDOM – Volgens de klassieke 337.

opvatting kunnen enkel precaire persoonlijke rechten gevestigd worden op het openbaar 

domein.1844 Aan de hand van een wettelijk gebruiksrecht, een domeinvergunning of 

domeinconcessie kunnen private constructies aangebracht worden op het openbaar domein (zie 

supra, nr. 291).1845 De overheid kan hierdoor de grond laten exploiteren door een particulier, 

zonder het eigendomsrecht ten aanzien van de grond te verliezen.1846 Bovendien waarborgen 

deze rechten, gelet op hun precair karakter, dat de overheid te allen tijde de continuïteit van de 

openbare dienst kan waarborgen. 

Zolang het goed deel uitmaakt van het openbaar domein, zou de onvervreemdbaarheid volgens 

de traditionele stelling beletten dat over het goed beschikt wordt in het voordeel van 

particulieren.1847 De toekenning van zakelijke rechten op het openbaar domein werd gedurende 

                                                           

1843  U. CHARLES, “Accessoire et domaine public en droit administratif français”, in X. (ed.) Mélanges en l'honneur du 
professeur Michel Stassinopoulos, Parijs, LGDJ 1974, 193, nr. 1. 

1844  C.E. 5 februari 2009, AJDA 2009, 704; R.v.St. 9 januari 1990, nr. 33.732, APM 1990, 15, Pas. 1992, IV, 167; P. 
DELVOVE, “L'utilisation privative des biens publics. Essai de synthèse”, RFDA 2009, 237, 27; L. DERIDDER en T. 
VERMEIR, Leidingen voor nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 15, nr. 17; J. FALYS, “Du droit de superficie 
des concessionnaires et permissionnaires sur les constructions élevées par eux sur le domaine public”, Ann. Dr. 
1960, 63; P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence de a domanialité publique: un obstacle au financement privé des 
équipements collectifs?”, JT 1991, 446, nr. 26; M.A. FLAMME, Le domaine et les contrats administratifs, Luik, 1971-
72, IV, 42, nr. 45; P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence de a domanialité publique: un obstacle au financement 
privé des équipements collectifs ?”, JT 1991, 441, nr. 1; F. LAURENT, Principes de droit civil français, V, Brussel, 
Bruylant, 1878, 523, nr. 418; M. PAQUES, “Présentation, champ d’application, nature et composition du domaine”, 
in M. PAQUES (red.), Domaine public, domaine privé, biens des pouvoirs publics, Brussel, Larcier, 2008, 121, nr. 64; 
P. SABLIERE, “Les servitudes sur le domaine public”, in X. (ed.), L’évolution contemporaine du droit des biens, Parijs, 
Presses Universitaires, 1991, 115; R. SAVATIER, Cours de droit civil, Parijs, Pichon, 1942, 325, nr. 615; K. VANHOVE, 
“Het private gebruik van overheidsgoederen”, Themis 2008-2009, 11, nr. 13. 

1845  J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 
217, nr. 209; M. PLANIOL, G. RIPERT en M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1926, 
147, nr. 138; S. VAN GARSSE, De concessie in het raam van de publiekprivate samenwerking. Een analyse van het 
openbaar en het privaat domein, van de domeinconcessies, de concessies van openbare werken, de concessies van 
hun diensten en hun aanbesteding, Brugge, die Keure, 2007, 129, nr. 128; S. VAN GARSSE, “De contractuele 
ingebruikname van het openbaar domein”, Huur 2004, afl. 4, 137, nr. 10; S. VAN GARSSE, “Ondergrondse 
constructies en openbaar domein in het Belgische recht”, in C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT (eds.), Ondergrondse 
constructies in het Belgische en Nederlandse recht, 141; K. VANHOVE, “Het private gebruik van overheidsgoederen”, 
Themis 2008-2009, 13, nr. 16. 

1846  M. DENOYER, L’exploitation du domaine public, Parijs, LGDJ, 1969, 142; RPDB, Brussel, Bruylant, 1929-1967, t. 
VII/2, 1129, nr. 52.  
Op grond van deze mogelijkheid werd bijvoorbeeld de Liefkenshoektunnel – uitgebaat door de nv 
Liefkenshoektunnel – geconstrueerd. 

1847  J. DE STAERCKE, “Onvervreemdbaarheid van het openbaar domein. Een rechtsvergelijkende studie”, TBP 2003, afl. 
2, 88, nr. 40; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel 
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lange tijd dan ook niet mogelijk geacht.1848 Opdat een zakelijk recht op het perceel gevestigd kon 

worden, moest dit perceel gedesaffecteerd worden.1849 Indien men een afwijkende regeling 

overeenkwam, was deze overeenkomst nietig aangezien het openbaar domein buiten de handel 

is.1850  

Zo oordeelde de Franse Conseil d’état dat geen enkel zakelijk recht mogelijk was op het openbaar 
domein, ongeacht of dit zakelijk recht al dan niet afbreuk deed aan de onbeschikbaarhied van het 
openbaar domein: “L'association, d'une part, se voyait conférer par cette convention un droit réel sur 
un terrain appartenant à une collectivité publique. […] Clauses de cette convention devant être 
regardées comme nulles en raison de leur incompatibilité avec les principes de la domanialité publique 

et avec les nécessités du fonctionnement d'un service public”.1851 

Het Franse Cour Constitutionelle oordeelde daarenboven dat het op blijvende wijze vestigen van 
zakelijke rechten op het openbaar domein, zonder dat hiervoor een tegenprestatie bedongen werd, 
strijdig is met het recht op eigendom, zoals dit wordt beschermd in artikel 17 van de Verklaring van 
de rechten van de mens en de burger van 1789: “qu'elles font obstacle à ce que le domaine public 
puisse être durablement grevé de droits réels sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de 

ce patrimoine comme aux missions de service public auxquelles il est affecté”.1852 

De onmogelijkheid om zakelijke rechten te vestigen op het openbaar domein, deed echter geen 

afbreuk aan het feit dat een particulier een eigendomsrecht kan verwerven ten aanzien van een 

onroerend goed dat hij op bevoegde wijze opricht op het openbaar domein. Wanneer de houder 

van een administratief recht (bv. concessie) een gebouw opricht op het openbaar domein, 

verkrijgt hij hierop een eigendomsrecht, dat in de traditionele leer gestoeld is op een accessoir 

opstalrecht (zie supra, nr. 291).1853 

 (BEPERKT) ZAKELIJKE RECHTEN OP HET OPENBAAR DOMEIN. JURISPRUDENTIE – Deze traditionele 338.

opvatting werd in de rechtspraak versoepeld.  
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en société”. 

1850  Brussel 2 april 1980, RNB 1981, 364, noot D.S; Luik 27 februari 1907, Pas. 1907, II, 223; J. DE STAERCKE, 
Domeingoederenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 85, nr. 87; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, 
“Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 1994-2000”, TPR 2001, 862, nr. 17. 

1851  C.E. 6 mei 1985, AJDA 1985, 620, RFDA 1986, 21.  
1852  C.C. 21 juli 1994, nr. 94-346-DC, JORF 23 juli 1994, 10635, Rec. Const. 96. 
1853  Ph. JUEN, “La compatibilité du principe d'inaliénabilité avec la constitution de droits réels”, RDI 2000, 124; V. 

SAGAERT, “Het openbaar domein: van dijkbreuk tot doorbraak”, in D. D’HOOGHE, K. DEKETELAERE en A. DRAYE (eds.), 
Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 440, nr. 13. 
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Zo erkende het Hof de mogelijkheid om een erfdienstbaarheid ten aanzien van het openbaar 

domein te vestigen en omschreef de grenzen die bij de vestiging van een erfdienstbaarheid op 

het openbaar domein van toepassing zijn.1854  

In latere rechtspraak werd dat uitgebreid tot eigendomssplitsingen.1855 Zo oordeelde het 

Belgische Hof van Cassatie dat een opstalrecht gevestigd kan worden op het openbaar domein 

op voorwaarde dat dit recht (1) niet onverenigbaar is met de openbare bestemming van dat 

domein en het geen beletsel vormt voor het openbare gebruik ervan en (2) het geen afbreuk 

doet aan het recht van het bestuur om het gebruik te regelen volgens de noden en het belang van 

de gemeenschap.1856 De vestiging van een recht van opstal – waarbij de opstalhouder een 

eigendomsrecht verwerft ten aanzien van de opstallen – vormt een goed alternatief voor het 

precair karakter van de rechten van een concessionaris (zie supra, nr. 291).1857 

Uit deze rechtspraak volgt dat, onder bepaalde voorwaarden, een opening wordt gelaten voor de 

vestiging van een zakelijk recht op het openbaar domein. Deze rechtspraak is op het eerste 

gezicht eigenaardig, aangezien de vestiging van een persoonlijk recht op het openbaar domein – 

zoals het sluiten van een huurovereenkomst – evenmin onbeperkt mogelijk is.1858  

Met het oog op de valorisatie van het openbaar domein, wordt ook naar Frans recht minder 

strikt vast gehouden aan het beginsel van onbeschikbaarheid. De abstracte uitsluiting die 

voorheen gold, ruimt hierdoor plaats voor een concrete beoordeling.1859 De onbeschikbaarheid 

van het openbaar domein beschermt enkel de bestemming van de geaffecteerde goederen, 

zonder dat dit statuut systematisch ieder zakelijk recht op het openbaar domein uitsluit.1860  

De Franse Cour de Cassation oordeelt bijgevolg dat zakelijke rechten op het openbaar domein 
geoorloofd zijn mits bepaalde waarborgen – waaronder de continuïteit van de openbare dienst en de 
bescherming van het openbaar domein – gegarandeerd worden: “Considérant que les règles et 
garanties ainsi énoncées sont de nature à assurer le fonctionnement des services publics et la protection 

                                                           

1854  Cass. 27 september 1990, Arr. Cass. 1990-91, 84, RW 1990-91, 852; Cass. 11 september 1964, Pas. 1965, I, 29, 
RW 1965-66, 494, JT 1965, 213, RJI 1965, 4137; Cass. 6 december 1957, Arr. Cass. 1958, 210; J. DE STAERCKE, 
“Onvervreemdbaarheid van het openbaar domein. Een rechtsvergelijkende studie”, TBP 2003, afl. 2, 89, nr. 46. 

1855  Mede gelet op het aanvullend karakter van de Belgische Opstalwet, waardoor bij de vestiging van het opstalrecht 
veel ruimte is voor partijautonomie, werd de toekenning van dit zakelijk recht op het openbaar domein in de 
rechtsleer reeds eerder mogelijk geacht. J. FALYS, “Du droit de superficie des concessionnaires et 
permissionnaires sur les constructions élevées par eux sur le domaine public”, Ann. Dr. 1960, 85. 

1856  Cass. 18 mei 2007, RW 2007-08, 736, noot V. SAGAERT, NjW 2007, 652, noot W. RASSCHAERT, RNB 2007, 631, noot 
D. LAGASSE, C.D.P.K 2008, afl. 1, 219, noot DE STAERCKE, RNB 2007, afl. 3013, 613, noot LAGASSE, T. Gem. 2008, afl. 1, 
71, noot BOEL, TBO 2008, afl. 1, 9, noot VAN HEUVEN, T.Not. 2009, 32. 

1857  L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 8, nr. 9; RPDB, Brussel, 
Bruylant, 1929-1967, t. VII/2, 1131, nr. 63bis; S. SNAET en P. TRUYEN, “Recht van opstal”, in X. (ed), Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde 
overeenkomsten, 7. 

1858  Cass. 25 september 2000, Arr. Cass. 2000, 491; Cass. 4 januari 1974, Arr. Cas. 1974, I, 486; Rb. Brussel 8 mei 
2009, Rev.dr.commun. 2010, afl. 2, 32; Rb. Brugge 4 juni 1992, TvBR 1992, 76.  
In gelijkaardige zin kwalificeerde het hof van beroep te Brussel een overeenkomst met betrekking tot de 
uitbating van een eetcafé als een handelshuurovereenkomst, omdat dit eetcafé niet tot het openbaar domein 
behoorde. Brussel 8 februari 2011, RABG 2012, afl. 4, 218, T.Not. 2012, afl. 5, 286, noot S. VAN GARSSE. 

1859  M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, RDI 1993, 313. 
1860  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2010, 351, nr. 

308; Ph. JUEN, “La compatibilité du principe d'inaliénabilité avec la constitution de droits réels”, RDI 2000, 128. 
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de la propriété publique en conformité avec les dispositions et principes à valeur constitutionnelle ci-

dessus rappelés”.1861  

Deze rechtspraak wordt positief onthaald.1862 Enkel indien de uitoefening van dit beperkt 

zakelijk recht onverzoenbaar is met de affectatie van het goed, kan geen beroep gedaan worden 

op een zakelijk recht.1863  

De Nederlandse Hoge Raad is dezelfde mening toegedaan. Zolang een zakelijk recht niet in strijd 

komt met het publieke karakter van een zaak, kan deze zaak bijvoorbeeld het voorwerp van een 

erfdienstbaarheid uitmaken.1864 

 (BEPERKT) ZAKELIJKE RECHTEN OP HET OPENBAAR DOMEIN. WETGEVING – De traditionele 339.

opvatting, op grond waarvan geen zakelijke rechten gevestigd kunnen worden ten aanzien van 

het openbaar domein, leidde tot economisch inefficiënte situaties. Om de valorisatie van het 

openbaar domein te vergemakkelijken, kwam de wetgever tussen.1865  

In bepaalde gevallen werd uitdrukkelijk de mogelijkheid verleend om zakelijke rechten te 

vestigen op het openbaar domein. Als voorbeeld kunnen artikel 10 van het PPS-Decreet1866, 

artikel 185 van het Provinciedecreet1867 en artikel 191 van het Gemeentedecreet1868 aangehaald 

worden.1869 Deze bepalingen laten de bevoegde overheden toe zakelijke rechten te vestigen op 

onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover deze niet kennelijk 

onverenigbaar zijn met de bestemming van de goederen en mits een bijzondere en omstandige 

motivering.1870 Aan de hand van deze regelgeving kan men bij de uitbouw van een infrastructuur 

op en onder het openbaar domein, beroep doen op privaatrechtelijke rechtsfiguren zoals 

erfpacht- en opstalrechten, voor zover de vestiging van een dergelijk recht verzoenbaar is met 

de opgelegde voorwaarden.1871  

                                                           

1861  C.C. 21 juli 1994, nr. 94-346-DC, JORF 23 juli 1994, 10635, Rec. Const. 96; Ph. JUEN, “La compatibilité du principe 
d'inaliénabilité avec la constitution de droits réels”, RDI 2000, 122. 

1862  Ph. JUEN, “La compatibilité du principe d'inaliénabilité avec la constitution de droits réels”, RDI 2000, 136. 
1863  Cass. fr. 19 mei 1926, S. 1926, I, 231; M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, 

RDI 1993, 313; Ph. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2010, 281, nr. 902; A. VERMUNT, Division en 
volumes et copropriété: confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 2005, 59, nr. 134. 

1864  HR 4 mei 1966, NJ 1967, 217. 
1865  V. SAGAERT, “Het openbaar domein: van dijkbreuk tot doorbraak”, in D. D’HOOGHE, K. DEKETELAERE en A. DRAYE 

(eds.), Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 434, nr. 3. 
1866  Decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking, B.S. 19 september 2003, 46497. 
1867  Artikel 185 van het Provinciedecreet van 9 december 2005, B.S. 29 december 2005, 56891. 
1868  Artikel 191 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, B.S. 31 augustus 2005, 38153. 
1869  D. DÉOM, “Le régime juridique du domaine public et du domaine privé”, in M. PÂQUES (red.), Domaine public, 

domaine privé, biens des pouvoirs publics, Brussel, Larcier, 2008, 199, nr. 137; D. D'HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, 
F., “Recente evoluties inzake publiek-private samenwerking en de overheidsondernemingen”, Themis 2002-
2003, 15, 92; S. VAN GARSSE, “De contractuele ingebruikname van het openbaar domein”, Huur 2004, afl. 4, 131, 
nr. 37; K. VANHOVE, “Het private gebruik van overheidsgoederen”, Themis 2008-2009, 16, nr. 23. 

1870  Decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking, B.S. 19 september 2003, 46497; 
Provinciedecreet van 9 december 2005, B.S. 29 december 2005, 56891; Gemeentedecreet van 15 juli 2005, B.S. 
31 augustus 2005, 38153. 

1871  S. VAN GARSSE, “Ondergrondse constructies en openbaar domein in het Belgische recht”, in C. ADRIAANSENS en V. 
SAGAERT (eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, 148; S. VERLINDEN, “Het vestigen 
van zakelijke rechten op openbaar domein bij PPS-projecten”, Notariaat 2010, afl. 4, 6. 
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Niettegenstaande deze wettelijke bepalingen een uitzondering maken op de principiële 

onbeschikbaarheid van het openbaar domein, wordt het uitzonderingsregime door deze strikte 

voorwaarden de facto enkel benadrukt. De vestiging van zakelijke rechten op grond van het PPS-

Decreet is overigens enkel voorbehouden aan erkende Vlaamse projecten, waardoor de federale 

overheid niet over gelijkaardige mogelijkheden beschikt.1872 Men kan zich de vraag stellen of 

deze verschillende benadering op voldoende wijze gerechtvaardigd kan worden om een 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te voorkomen.1873  

In andere onderzochte rechtsstelsels bestaat een gelijkaardige regelgeving.  

Zo kunnen naar Frans recht op grond van artikel L2122-4 van de Code général de la propriété des 

personnes publiques1874 en artikel 113-3 Code le la voirie routière1875 erfdienstbaarheden gevestigd 
worden op het openbaar domein voor zover deze niet onverenigbaar zijn met de openbare 
bestemming ervan. Hiernaast verleent de wet van rechtswege een zakelijk recht aan diegene die het 
recht verkrijgt constructies op te richten op het openbaar domein: “Le titulaire d'une autorisation 
d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit 
réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice 
d'une activité autorisée par ce titre. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation 
et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations 
du propriétaire. Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle 
des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-
dix ans”. (art. 2122-6).  

Hierdoor is het ook over de landsgrenzen – onder bepaalde voorwaarden en mits inachtname 

van belangrijke beperkingen – mogelijk zakelijke rechten toe te staan op het openbaar 

domein.1876  

 ZAKELIJKE RECHTEN VAN PRECAIRE AARD? – Uit het voorgaande bleek dat zakelijke rechten 340.

gevestigd op het openbaar domein vaak nog aan belangrijke beperkingen blijven 

onderworpen.1877 Deze beperkingen gelden niet enkel op het vlak van de vestiging van het 

zakelijk recht, maar ook voor het voortduren ervan.1878  

                                                           

1872  S. VERLINDEN, “Het vestigen van zakelijke rechten op openbaar domein bij PPS-projecten”, Notariaat 2010, afl. 4, 
4. 

1873  V. SAGAERT, Goederenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 141, nr. 163; V. 
SAGAERT, “Het openbaar domein: van dijkbreuk tot doorbraak”, in D. D’HOOGHE, K. DEKETELAERE en A. DRAYE (eds.), 
Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 437, nr. 7. 

1874  De voorlopers van deze regelgeving waren: Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la decentralisation; 
Loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits 
réels sur le domaine public, JORF 26 juillet 1994, 10749. Deze wet biedt derden meer rechtszekerheid door naast 
precaire ook zakelijke rechten op het openbaar domein toe te staan. Hierdoor wordt het mogelijk voor de 
overheid om het openbaar domein meer te valideren. Zie hiervoor M.-J. AGLAE, “La Loi du 25 juillet 1994 
complétant le code du domaine de l’état et relative à la constitution de droit réels sur le domaine public”, PA 28 
december 1994, 155; J. MORAND-DEVILLER, “Domaine public, affectation, copropriété”, RDI 1995, 461. Deze wet 
werd echter gedeeltelijk afgeschaft door Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 (art. 7), JORF 22 avril 2006. 

1875  Artikel 133-3 luidt “les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de 
transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des 
ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre”. 

1876  P. DELVOVE, “L'utilisation privative des biens publics. Essai de synthèse”, RFDA 2009, 242, 47; N. LE RUDULIER, La 
division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 173, nr. 317; H. PAULIAT, “Droit réel et propriété 
publique: une conciliation délicate”, AJDA 1995, 93, noot onder C.C. 21 juli 1994. 

1877  Dit precaire karakter kan een struikelblok uitmaken bij de toekenning van zekerheidsrechten met het oog op het 
verkrijgen van financiering. In de rechtsleer gaan dan ook steeds meer stemmen op om het onderscheid tussen 



 

375 

Naar Belgisch recht behoudt de overheid het recht om “het gebruik van het zakelijk recht te 

regelen overeenkomstig de noden en het belang van de gemeenschap”.1879 Hierdoor is er sprake 

van de toekenning van een zakelijk recht van precaire aard.1880 Dit precair karakter van het 

toegekende zakelijk recht maakt het recht immers verenigbaar met de wetten van de openbare 

dienst.1881  

De vraag rijst of (1) er überhaupt sprake kan zijn van een zakelijk recht wanneer de houder 

ervan op ieder moment dit recht kan verliezen1882 en (2) of dit precaire karakter een hinderpaal 

vormt wanneer een zakelijk zekerheidsrecht gevestigd wordt op dit recht.  

Deze eerste vraag wordt in de rechtsleer positief beantwoord. Het precaire karakter van de 

toegekende rechten zou in eerste instantie passen binnen de socialisering van het 

goederenrecht. Net zomin als de bevoegdheid van de overheid om een particulier te onteigenen, 

afbreuk doet aan het absolute karakter van het eigendomsrecht van deze particulier, doet de 

bevoegdheid van de overheid om het toegekende zakelijke recht eenzijdig te wijzigen of op te 

zeggen geen afbreuk aan het zakenrechtelijke karakter van het recht.1883 De socialisering blijft 

binnen deze opvatting niet beperkt tot eigendomsrechten, maar beïnvloedt ook beperkt 

zakelijke rechten.1884  

                                                                                                                                                                                     

private en openbare domeingoederen op functionele wijze in te vullen. Zie hiervoor V. SAGAERT, Goederenrecht, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 142, nr. 164. 

1878  Zo kunnen de goederen volgens artikel L. 2122-8 Code général de la propriété des personnes publiques niet 
onbeperkt worden gehypothekeerd. Deze bepaling luidt “Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, 
constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le 
titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, 
constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée”. 
Het zakelijk recht wordt daarenboven slechts toegekend voor de duur van de vergunning, zonder dat deze 
periode 70 jaar mag overschrijden. Art. L. 2122-6 Code général de la propriété des personnes publiques bepaalt 
namelijk “Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages 
autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans”. 
Deze beperkingen vormen een aanzienlijke economische rem op de valorisatie van het openbaar domein. R. 
REZENTHEL, “le droit de propriété de l’occupant du domaine public”, D. TOMASIN, (ed.), Qu’en est-il de la propriété? 
L’appropriation en débat, Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2005, Presses de l’Université des Sciences 
Sociales de Toulouse, Toulouse, 2006, 108. 

1879  Cass. 18 mei 2007, RW 2007-08, 736, noot V. SAGAERT, NjW 2007, 652, noot W. RASSCHAERT, RNB 2007, 631, noot 
D. LAGASSE, C.D.P.K 2008, afl. 1, 219, noot DE STAERCKE, RNB 2007, afl. 3013, 613, noot LAGASSE, T. Gem. 2008, afl. 1, 
71, noot BOEL, TBO 2008, afl. 1, 9, noot VAN HEUVEN, T.Not. 2009, 32; Cass. 27 september 1990, Arr. Cass. 1990-91, 
84, RW 1990-91, 852. 

1880  In dezelfde zin: J. DE STAERCKE, “Opstalrechten op het openbaar domein”, C.D.P.K 2008, afl. 1, 224, nr. 10, noot 
onder Cass. 18 mei 2007; D. VAN HEUVEN, “Zakelijke rechten op openbaar domein zijn mogelijk!”, TBO 2008, afl. 1, 
9, noot onder Cass. 18 mei 2007; S. VERLINDEN, “Het vestigen van zakelijke rechten op openbaar domein bij PPS-
projecten”, Notariaat 2010, afl. 4, 6; M. VON KUEGELGEN, “L'évolution de la domanialité publique à la lumière des 
divisions horizontales et verticales de la propriété - Constats et perspectives”, JP 2008, nr. 3, 88, nr. 18. 

1881  Luik 7 juni 1989, Fisc.Koer. 1990, 214; Y. GAUDEMET, “Les construction en volumes sur le domaine public”, in X. 
(ed.), L’évolution contemporaine du droit des biens. Troisièmes journées René Savatier, Parijs, 1991, 138.  

1882  “On peut cependant se demander si une telle prérogative, ainsi énervée, mérite encore le nom de droit réel” J. 
HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de Liège, Faculté de droit, 1996, 143, nr. 124. 

1883  J. FALYS, “Du droit de superficie des concessionnaires et permissionnaires sur les constructions élevées par eux 
sur le domaine public”, Ann. Dr. 1960, 65; Y. GAUDEMET, “Actualité de la dissociation des droits sur le sol en droit 
public”, RDI 2009, 12. 

1884  H. PAULIAT, “Droit réel et propriété publique: une conciliation délicate”, AJDA 1995, 93, noot onder C.C. 21 juli 
1994. 
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Het precair karakter van het zakelijk recht op het openbaar domein wordt in de tweede plaats 

getemperd door administratiefrechtelijke beperkingen. De beoordeling van de verenigbaarheid 

van het zakelijk recht met de openbare bestemming van een goed gebeurt in eerste instantie 

door de domaniale overheid zelf. Deze is hierbij gebonden aan administratiefrechtelijke 

voorschriften, waardoor er geen sprake mag zijn van machtsafwending of misbruik van 

bevoegdheid. Daarnaast dienen bij de toekenning van bijvoorbeeld het opstalrecht ook de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur – zoals het gelijkheidsbeginsel, 

evenredigheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel –nageleefd te worden.1885  

Uit het voorgaande volgt dat het precair karakter geen afbreuk doet aan het zakelijk karakter 

van het toegestane recht.1886 Hierdoor is het mogelijk om een hypotheek te vestigen op het 

zakelijk recht en de constructies die in het kader van dit recht opgericht worden. In de praktijk 

stelt dat precaire karakter problemen, omdat het de financiering bemoeilijkt: dat het toegekende 

recht steeds door de overheid beëindigd kan worden, waardoor ook de toegekende zakelijke 

zekerheidsrechten een einde nemen, blijft echter een hinderpaal uitmaken. Dat de hypothecaire 

schuldeiser bij wijze van zakelijke subrogatie aanspraak zou kunnen maken op de door de 

overheid verschuldigde vergoeding, biedt slechts in bepaalde gevallen een oplossing. Hieronder 

zal immers nog blijken dat de overheid niet noodzakelijk een vergoeding verschuldigd is voor de 

werken die door de beperkt zakelijk gerechtigde opgericht werden (zie infra, nr. 341), al kan 

hieromtrent uiteraard contractueel een andersluidende regeling getroffen worden.1887 

 VERGOEDINGSREGELING BIJ DE BEËINDIGING VAN DE EIGENDOMSSPLITSING – Indien het 341.

(accessoir) opstalrecht beëindigd wordt, dient een onderscheid gemaakt te worden al 

naargelang de afwijking van de natrekking betrekking had op het privaat of openbaar 

domein.1888 In het eerste geval is de grondeigenaar de (accessoir) opstalhouder een vergoeding 

verschuldigd op grond van artikel 6 van de Belgische Opstalwet (zie supra, nr. 261), een andere 

specifieke vergoedingsregeling (zie supra, nr. 129) of op grond van het verbod van 

ongerechtvaardigde verrijking. Hier gelden dus dezelfde regels als bij de natrekking op privé-

grond. 

Met betrekking tot het openbaar domein moet de vergunninghouder daarentegen het goed 

teruggeven in de staat waarin hij het heeft ontvangen.1889 Hieruit volgt dat de overheid in 

                                                           

1885  GwH nr. 32/2003, 12 maart 2003, A.A. 2003, afl. 2, 317, A.P.M. 2003, afl. 4, 51, B.S. 16 juli 2003 (uittreksel), 
38.224; R.v.St. 30 oktober 1991, APM 1991, 130; V. SAGAERT, “Erfdienstbaarheden en openbaar domein. Een recht 
van uitweg over een jaagpad”, T.Vred. 2009, afl. 9-10, 489, nr. 3, noot onder Rb. Marche-en-Famenne 16 februari 
2006 en Rb. Marche-en-Famenne 15 november 2007. 

1886  F. BOUYSSOU, “Les autorisations administratives, sources de propriété privée ?”, D. Tomasin, (ed.), Qu’en est-il de la 
propriété? L’appropriation en débat, Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2005, Presses de l’Université des 
Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse, 2006, 128; V. SAGAERT, “Opstal en openbaar domein: een doorbraak”, 
RW 2007-08, 739, noot onder Cass. 18 mei 2007. 

1887  M. VON KUEGELGEN, “L'évolution de la domanialité publique à la lumière des divisions horizontales et verticales de 
la propriété - Constats et perspectives”, JP 2008, nr. 3, 86, nr. 17 

1888  V. SAGAERT, “Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht”, in C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT (eds.), 
Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, 18, nr. 33. 

1889  Cass. 27 mei 1983, Arr.Cass. 1982-83, 1185, Bull. 1983, 1080, Pas. 1983, I, 1080; J. FALYS, “Du droit de superficie 
des concessionnaires et permissionnaires sur les constructions élevées par eux sur le domaine public”, Ann. Dr. 
1960, 86. 
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beginsel niet alleen geen vergoeding verschuldigd is, maar dat deze daarenboven eveneens de 

verwijdering van de opstallen kan vorderen.1890 

§2. Verticaal beperkte onteigeningen 

 BEGRIP – Een onteigening is de gedwongen, onherroepelijke en volledige 342.

eigendomsverwerving van onroerende goederen door de overheid zonder instemming van de 

betrokken eigenaar.1891 Onteigeningen moeten onderscheiden worden van erfdienstbaarheden 

van openbaar nut (zie supra, nr. 286)1892 en tijdelijke inbezitnemingen door de overheid. Ook via 

een onteigening kan een horizontale eigendomssplitsing tot stand gebracht worden. Hieronder 

zal blijken dat de mogelijkheden daartoe de laatste decennia gevoelig zijn uitgebreid. 

Voor een bespreking van de grondwettelijke bescherming waaraan het eigendomsrecht is 
onderworpen – toegepast op de natrekkingsleer – verwijzen we naar supra, nr. 50. 

A. Voorwerp van de onteigening 

 VOORWERP VAN DE ONTEIGENING – Ieder – roerend, onroerend, lichamelijk of onlichamelijk 343.

– goed dat in de handel is kan het voorwerp uitmaken van een onteigening.1893  

Aanvankelijk achtte de rechtsleer een onteigening van een  bepaald volume (zonder de rest van 

de eigendomsruimte) niet mogelijk. Uit het feit dat slechts enkele specifieke wettelijke 

bepalingen voorzien in de afzonderlijke onteigening van opstallen, werd a contrario afgeleid dat 

de onteigening in beginsel niet beperkt kan blijven tot een volume.1894 De onteigening van 

constructies op of onder de grond had hierdoor noodzakelijkerwijze betrekking op het 

grondperceel zelf.1895 

                                                                                                                                                                                     

 Bepaalde auteurs oordelen dat – bij gebreke of onvolledige contractuele regeling hieromtrent – artikel 555 BW 
van toepassing is om de verschuldigde vergoeding te bepalen. S. VAN GARSSE, De concessie in het raam van de 
publiekprivate samenwerking. Een analyse van het openbaar en het privaat domein, van de domeinconcessies, de 
concessies van openbare werken, de concessies van hun diensten en hun aanbesteding, Brugge, die Keure, 2007, 
280, nr. 523. Gelet op het beperkte toepassingsgebied ratione personae (zie supra, nr. 114) kan deze opvatting 
niet worden aanvaard. 

1890  Deze afwijkende regeling is voor kritiek vatbaar. Zie eveneens: V. SAGAERT, “Zakenrechtelijke constructies in de 
ondergrond”, X. (ed.), Jaarboek bouwrecht 2007-2008, 135, nr. 33. 

1891  A. DRAYE en I. MARTENS, “Recente ontwikkelingen inzake onteigening”, Themis 2001-2002, 8, 31; P. LECOCQ en P. 
LEWALLE, Contrainte, limitation et atteinte à la propriété, C.U.P., Brussel, Larcier, 2005, 15; I. MARTENS, “Bouwen en 
administratief recht. Onteigening”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2004, 216, nr. II.51; G. VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Mortsel, 
Intersentia, 2006,  30, nr. 26; F. WASTIELS, Administratief Goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 231, nr. 341. 

1892  V. SAGAERT, “Zakenrechtelijke constructies in de ondergrond”, X. (ed.), Jaarboek bouwrecht 2007-2008, 135, nr. 
33. 

1893  L. ANSPACH en J. DELVAUX, Des expropriations pour cause d’utilité publique: principes, législation et jurisprudence 
décennale, Brussel, Bruylant, 1902, XXIII, nr. 1; C. DEL MARMOL, De l’expropriation pour cause de l’utilité publique 
en Belgique: exposé de la législation et de la jurisprudence en cette matière spécialement en ce qui concerne la 
procédure judiciaire, le règlement, l’évaluation et le payement de l’indemnité, Luik, 1858, I, 49. 

 Contra : Bepaalde auteurs menen dat enkel onroerende goederen onteigend kunnen worden. M. HILBERT, Traité 
théorique et pratique de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Brussel, Tamines, 1956, 53, nr. 22. 

1894  Zo voorziet artikel 48 van de Wet van 16-26 september 1807 betreffende het droogleggen van moerassen, enz. 
bijvoorbeeld in de onteigening van fabrieken en molens. Wet van 16-26 september 1807 betreffende het 
droogleggen van moerassen, enz, B.S. 10 september 1807, 1807091650.  

1895  L. ANSPACH en J. DELVAUX, Des expropriations pour cause d’utilité publique: principes, législation et jurisprudence 
décennale, Brussel, Bruylant, 1902, XXIV, nr. 4; C. DEL MARMOL, De l’expropriation pour cause de l’utilité publique 
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 HORIZONTAAL BEGRENSDE ONTEIGENING – Het voorgaande doet geen afbreuk aan het feit dat 344.

algemeen aanvaard wordt dat een onteigening tot een deel van een perceel beperkt kan 

worden.1896 

Dit blijkt eveneens impliciet uit een arrest van het Hof van Cassatie waarin het Hof stelt dat de 
onteigeningsvergoeding eveneens de indirecte schade aan het niet onteigende deel moet 

vergoeden.1897 

 VERTICAAL BEGRENSDE ONTEIGENING – Het Belgische Hof van Cassatie oordeelde echter 345.

reeds in 1914 dat een onteigening ook in de derde dimensie beperkt kan zijn: “L’action en 

expropriation pour cause d’utilité publique ne visant que l’emprise du sous-sol d’une propriété 

bâtie, n’est pas entachée d’illégalité, aucune loi ne faisant obstacle à ce qu’une expropriation soit 

limitée au tréfonds”.1898  

Ook de Franse Cour de cassation oordeelt dat een onteigening beperkt kan blijven tot de 

ondergrond.1899  

Naar Frans recht werden deze gedeeltelijke onteigeningen officieel gereglementeerd.1900 De Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique bepaalt nu expliciet “L’expropriation d’immeubles, en tout 
ou partie, […]” (art. L-11-1). Het Franse recht bevat eveneens bepalingen omtrent de onteigening van 
appartementskavels en/of gemeenschappelijke delen (art. 16-2 Franse Appartementswet en artt. L. 
11-5-1, L. 12-2-1 en L. 13-7-1 Code de l’expropriation).1901  

Dit is eveneens het geval naar Nederlands (art. 38 Onteigeningswet1902) en Zuid-Afrikaans recht.1903 

De erkenning dat een onteigening beperkt kan blijven tot een volume boven of onder de grond, 

verleent het onteigeningsbegrip een “gelaagd” karakter.1904 Een verticaal beperkte onteigening, 

                                                                                                                                                                                     

en Belgique: exposé de la législation et de la jurisprudence en cette matière spécialement en ce qui concerne la 
procédure judiciaire, le règlement, l’évaluation et le payement de l’indemnité, Luik, 1858, I, 51. 

1896  Rb. Brussel 19 oktober 2012, RJ 2014, 1, 47; E. PICARD, Traité de l’indemnité due à l’exproprié, Brussel, Larcier, 
1875, 37.  
Contra: A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 471. 

1897  Cass. 12 januari 1844, BJ 1844, II, 609. 
1898  Cass. 4 juni 1914, Pand. pér. 1914, nr. 1363, adv. Proc. Gen. TERLINDEN. 
1899  Cass. fr. 20 november 1996, Bull. Civ. 1996, III, nr. 222; Cass. fr. 11 juni 1975, Bull. Civ. 1975, III, nr. 199; Cass. fr. 

1 augustus 1866, I, 305; Rb. Luik 12 december 1913, Pand. pér. 1914, 558; J.-M. AUBY, P. BON, J.-B. AUBY, en Ph. 
TERNEYRE, Droit administratif des biens: domaine public et privé, travaux et ouvrages publics, expropriation, Parijs, 
Dalloz, 2008, 482, nr. 615; J.-L. BERGEL, “Divisibilité du tréfonds et du droit de superficie”, RDI 1998, 65. 

1900  Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant reforme des règles relatives à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, JORF 24 oktober 1958, 9694. 

1901  F. MORELON, “L'expropriation des parties communes et des lots de copropriété”, AJDI 2007, 721. 
1902  Wet van 28 augustus 1851, regelende de onteigening ten algemeenen nutte, Stb. 1851, 125. 
1903  HR 5 november 2010, RvdW 2010, 1336; HR 30 september 2005, JOL 2005, 531; A. GILDENHUYS, Onteieningsreg, 

Durban, LexisNexis, 2001, 210. 
1904  Brussel 21 februari 1974, R.J.I. 1974, 299; J.-P. COPPEE, “L’expropriation”, JT 1979, 116, nr. 106; M. DENYS, 

Onteigening en planschade: Onteigeningsvergoedingen, Antwerpen, Kluwer, 2001, 29, nr. 4; C. DEL MARMOL, De 
l’expropriation pour cause de l’utilité publique en Belgique: exposé de la législation et de la jurisprudence en cette 
matière spécialement en ce qui concerne la procédure judiciaire, le règlement, l’évaluation et le payement de 
l’indemnité, Luik, 1858, I, 49; J.P. GENON, “La propriété spéléologique”, JT 1959, 558; J. HANSENNE, “L’évolution 
contemporaine de la propriété immobilière et du régime foncier”, in KFBN. (ed.), Le notariat, source de droit et de 
sécurité juridique, 1973, 69, nr. 7; J. HANSENNE-PLUMIER, “L’expropriation pour cause d’utilité publique de l’espace 
aérien surplombant les propriétés privées”, Ann. Fac. Dr. Lg. 1960, 488, nr. 8; M. HILBERT, Traité théorique et 
pratique de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Brussel, Tamines, 1956, 22, nr. 11; V. SAGAERT, “De 
onteigening op nieuwe paden”, in X. (ed.), Vigilantibus ius scriptum. Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, 
Die Keure, 2007, 268; V. SAGAERT, “Verticale eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. 
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leidt automatisch tot een stapeling van eigendomsrechten, waarin privaatrechtelijke en 

publiekrechtelijke eigendommen betrokken zijn.1905 

Op grond van deze moderne opvatting kan de onteigening bij de bouw van een brug boven (of 

tunnel onder) een privé-eigendom beperkt blijven tot een volume boven (of onder) de grond.1906 

De onteigening kan eveneens beperkt blijven tot een gedeelte van een gebouw, zoals een 

bepaalde verdieping.1907 

Een bekend voorbeeld was de gedeeltelijke onteigening van grondeigenaars met het oog op de aanleg 

van een kabelbaan boven hun perceel.1908 

Een gedeeltelijke onteigening is echter slechts mogelijk wanneer het (potentiële) gebruik van de 

grond niet volledig uitgehold wordt. Indien dit wel het geval is, kan er sprake zijn van een de 

facto onteigening van de niet formeel onteigende ruimte.1909  

Indien de overheid een volume in een bestaand gebouw onteigent en eventueel afbreekt, 

waardoor schade berokkend wordt aan het niet-onteigende gedeelte, kan de eigenaar van dit 

gedeelte vorderen dat de overheid het gehele gebouw en de grond aankoopt.1910 In andere 

onderzochte rechtsstelsels beschikt de onteigende over een gelijkaardig recht.1911 Met 

betrekking tot het deel dat oorspronkelijk geen voorwerp uitmaakt van de onteigening, is er 

geen sprake van een onteigening, maar van een gemeenrechtelijke koop. De vergoeding die 

uitgekeerd wordt betreft dan ook een koopprijs in plaats van een onteigeningsvergoeding.1912  

Deze mogelijkheid heeft naar Belgisch recht enkel betrekking op een gedeeltelijke onteigening van 

een gebouw.1913 Wanneer de onteigening slechts betrekking heeft op een deel van een perceel, heeft 

de grondeigenaar niet de mogelijkheid de onteigening van het gehele perceel te vorderen.1914 Dit in 
tegenstelling tot het Franse recht, waar deze bepaling onder bepaalde voorwaarden eveneens van 
toepassing is ten aanzien van gedeeltelijke onteigeningen van percelen. 

                                                                                                                                                                                     

GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, 14, nr. 20; P. WALET en P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 
1989, 90, nr. 178. 

1905  C.A. Parijs 25 september 1997, D. 1998, 343; J. FERBOS, “Expropriation de l’espace aérien”, AJDI 1975, 944; V. 
SAGAERT, “De onteigening op nieuwe paden”, in X. (ed.), Vigilantibus ius scriptum. Liber amicorum Hugo 
Vandenberghe, Brugge, Die Keure, 2007, 270. 

1906  Rb. Hoei 14 december 1959, JT 1960, 190 en JLT 1959-60, 115 (In casu werden grondeigenaars vergoed op 
grond van artikel 16 GW voor de aanleg van een kabelbaan over hun perceel); A. ROBERT, “Indemnisation de 
l’expropriation du sous-sol à Paris”, D. 1998, 343. 

1907  Cass. 4 juni 1914, Pand. pér. 1914, nr. 1363, adv. Poc. Gen. TERLINDEN; M. HILBERT, Traité théorique et pratique de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, Brussel, Tamines, 1956, 23, nr. 11; V. SAGAERT, “De onteigening op 
nieuwe paden”, in X. (ed.), Vigilantibus ius scriptum. Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, Die Keure, 
2007, 270. 

1908  Rb. Hoei 14 december 1959, JT 1960, 190 en JLT 1959-60, 115. 
1909  Het betreft namelijk een zware eigendomsbeperking die de facto het eigendomsrecht van de particulier uitholt. 

EHRM nr. 14556/89, 24 juni 1993, Papamichalopoulos t. Griekenland, Publ. Cour eur. D.H., serie A, vol. 260-B. 
1910  Artikel 51 van de Wet van 16-26 september 1807 betreffende het droogleggen van moerassen, B.S. 10 

september 1807; A. GILDENHUYS, Onteieningsreg, Durban, LexisNexis, 2001, 74; F. WASTIELS, Administratief 
Goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 279, nr. 439. 

1911  Art. 50 Loi du 3 mai 1841 de l’expropriation pour cause d’utilité publique; artikel 38 van de Onteigeningswet.  
1912  M. HILBERT, Traité théorique et pratique de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Brussel, Tamines, 1956, 

330, nr. 171. 
1913  Vred. Oudenaarde 14 februari 1966, RW 1965-66, 1560; J.-P. COPPEE, “L’expropriation”, JT 1979, 122, nr. 138. 
1914  E. PICARD, Traité de l’indemnité due à l’exproprié, Brussel, Larcier, 1875, 300 en 329. 
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 BEOORDELING VAN HET VOORWERP VAN DE ONTEIGENING – In beginsel bepaalt de overheid 346.

soeverein of ze een goed volledig of gedeeltelijk onteigent.1915 Het evenredigheidsbeginsel 

vereist echter dat de onteigening zich niet verder uitstrekt dan nodig voor de realisatie van de 

doelstelling van openbaar nut.1916  

De gedeeltelijke onteigening moet steeds voldoende gespecificeerd zijn in het 

onteigeningsbesluit.1917 Bij gebreke aan uitdrukkelijke beperking wordt de onteigening immers 

geacht verticaal onbeperkt te zijn waardoor deze eveneens betrekking heeft op de constructies 

boven en onder de grond.1918  

 ONTEIGENING VAN BEPERKT ZAKELIJKE RECHTEN – Naast een opstal, kan ook het opstalrecht 347.

zelf – en meer algemeen alle zakelijke rechten die het voorwerp kunnen uitmaken van een 

afzonderlijke overdracht – het voorwerp uitmaken van een onteigening.1919 Het opstalrecht 

maakt immers een vermogensbestanddeel uit, waardoor het eveneens aan de bescherming van 

artikel 1 EP EVRM is onderworpen.1920  

Net zoals de onteigende grondeigenaar, heeft de opstalhouder recht op een 

onteigeningsvergoeding wanneer hij onteigend wordt van zijn recht (art. 19 Wet 17 april 

1835).1921 Hoewel de wet van 26 juli 1962 geen melding maakt van houders van andere beperkt 

zakelijke rechten, wordt algemeen aanvaard dat ook zij aanspraak kunnen maken op een 

afzonderlijke onteigeningsvergoeding.1922 

                                                           

1915  V. SAGAERT, “Verticale eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. 
PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 
2008, 14, nr. 20. 

1916  H.D. PLOEGER en J.J.M. STOLKER, “De ondertunneling van de HSL Boortunnels en de rechten van de 
grondeigenaren”, WPNR 1997, 6286, 658; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale 
eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 82, nr. 71. 

1917  Brussel 28 november 1911, Pas. 1912, 73, conclusie Adv. Gen. LECLERQ; V. SAGAERT, “Verticale eigendomsgrenzen 
en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en 
eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 14, nr. 20. 

1918  M. HILBERT, Traité théorique et pratique de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Brussel, Tamines, 1956, 
54, nr. 23; V. SAGAERT, “Verticale eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT 
en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 15, nr. 22. 

1919  V. SAGAERT, “Verticale eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. 
PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 
2008, 21, nr. 29; F. WASTIELS, Administratief Goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 236, nr. 349. 

1920  EHRM 23 februari 1995 (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH / Nederland), Publ. Eur. Court H.R. 1995, Serie 
A, nr. 306-B, NJB 1995, 265: “The Court recalls that the notion "possessions" (in French: biens) in Article 1 of 
Protocol No. 1 (P1-1) has an autonomous meaning which is certainly not limited to ownership of physical goods: 
certain other rights and interests constituting assets can also be regarded as "property rights", and thus as 
"possessions", for the purposes of this provision (P1-1).” 

1921  Wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, B.S. 17 april 1935, 1835041750; M. HILBERT, Traité 
théorique et pratique de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Brussel, Tamines, 1956, 436, nr. 242; G. VAN 

HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Mortsel, Intersentia, 2006, 36, nr. 35. 
1922  Cass. 7 december 1995, Arr.Cass. 1995, 1088, Bull. 1995, 1122, Pas. 1995, I, 1122, RW 1996-97 (verkort), 198, 

T.Not. 1997, 233; F. WASTIELS, Administratief Goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 276, nr. 435. 
Zie voor een bespreking hieromtrent: V. SAGAERT, “Het lot van zakelijke en persoonlijke gebruiks- en 
genotsrechten bij onteigening”, X. (ed.), De onteigeningsvergoeding - De positie van derden bij onteigening, 81-
112. 
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B. Onteigeningsvergoeding bij verticaal beperkte onteigeningen 

 ONTEIGENINGSVERGOEDING – De verticale beperking van de onteigening heeft ook zijn 348.

weerslag voor de onteigeningsvergoeding. Bij het zoeken naar een berekeningsbasis voor de 

onteigeningsvergoeding bij een gedeeltelijke onteigening, moet de prijs niet per vierkante meter 

onteigende grond, maar per kubieke meter “volume” begroot worden.1923  

De onteigeningsvergoeding die aan opstalhouders toekomt bij de onteigening van opstallen kan 

hierbij volgens bepaalde auteurs als leidraad dienen.1924 De waarde van het opstalrecht wordt 

hierbij omgezet in een kapitaal door de waarde van het jaarlijkse gebruik en genot te berekenen 

en te vermenigvuldigen met de resterende duur van het opstalrecht, dit geheel wordt ten slotte 

gekapitaliseerd.1925 

Andere auteurs oordelen dat bij de bepaling van de waarde van het onteigende deel, dezelfde 

parameters moeten gelden die bij de bepaling van de vergoeding van een volledige onteigening 

als uitgangspunt genomen moet worden.1926 Doorgaans onderscheidt men drie categorieën van 

vergoeding, namelijk de schade wegens verlies van het eigendomsrecht, het genotsverlies en de 

schadevergoeding voor zakelijke rechten.1927 Van zodra de onteigening een gedeeltelijk karakter 

heeft, bedraagt de vergoeding een evenredig aandeel van deze waarde.1928 

Indien de gedeeltelijke onteigening leidt tot een waardevermindering van het resterende deel, 

kan ook hiervoor een vergoeding toegekend worden indien de waardevermindering objectief is 

en een rechtstreeks gevolg is van de gedeeltelijke onteigening.1929 

                                                           

1923  CA Toulouse  30 oktober 2013, nr. 12/00014; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale 
eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, afl. 1, 84, nr. 74. 

1924  M. DENYS, Onteigening en planschade: Onteigeningsvergoedingen, Antwerpen, Kluwer, 2001, 283, nr. 1015. 
1925  J.-P. COPPEE, “L’expropriation”, JT 1979, 133, nr. 195; F. WASTIELS, Administratief Goederenrecht, Gent, Story-

Scientia, 1983, 276, nr. 435. 
1926  V. SAGAERT, “De onteigening op nieuwe paden”, in X. (ed.), Vigilantibus ius scriptum. Liber amicorum Hugo 

Vandenberghe, Brugge, Die Keure, 2007, 270; V. Sagaert, “Verticale eigendomsgrenzen en verticaal beperkte 
onteigeningen”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de 
grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 19, nr. 27. Zie hiervoor eveneens: S. VERBIST, Onteigening als 
instrument van ruimtelijke planning, 431 e.v. 

1927  F. WASTIELS, Administratief Goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 271, nr. 424. 
 De actuele handelswaarde of venale waarde is bij het bepalen van de vergoeding het uitgangspunt. Zie hiervoor 

Brussel 17 mei 2011, RW 2013-14, nr. 31, 1235; Rb. Brussel 6 juli 1899, Pas. 1899, III, 278; J.-P. COPPEE, 
“L’expropriation”, JT 1979, 113, nr. 94; G. VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Mortsel, Intersentia, 
2006, 37, nr. 36. Bij de raming van de handelswaarde van gebouwen, hanteert men meestal de methode van 
vergelijkingspunten. Naast de actuele handelswaarde, wordt in bepaalde gevallen eveneens een vergoeding 
toegekend voor de toekomstwaarde, dit is de meerwaarde waarvan er in de toekomst naar alle 
waarschijnlijkheid sprake zal zijn. Zie hiervoor G. VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Mortsel, 
Intersentia, 2006, 38, nr. 37. Ook met de geschiktheids- en de affectiewaarde wordt in bepaalde gevallen 
rekening gehouden. De onteigeningsvergoeding bestaat ten slotte eveneens uit een forfaitaire 
wederbeleggingsvergoeding en een wachtintrest. 

1928  Zie voor een voorbeeld: Rb. Dendermonde 14 februari 1974, RW 1975-76, 1824, noot G. SUETENS-BOURGEOIS; Vred. 
Anderlecht 19 november 1979, Res et Iur. Imm. 1981, 53. 

1929  Gent 19 september 2002, NJW 2003, afl. 32, 598, noot W. RASSCHAERT; Rb. Leuven 29 juni 2000, A.J.T. 2001-02, 
293; J.-P. COPPEE, “L’expropriation”, JT 1979, 121, nr. 135; J. HANSENNE-PLUMIER, “L’expropriation pour cause 
d’utilité publique de l’espace aérien surplombant les propriétés privées”, Ann. Fac. Dr. Lg. 1960, 493, nr. 12; G. 
VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Mortsel, Intersentia, 2006, 38, nr. 38. 
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Naar Frans recht biedt het Lassalle barema een belangrijke leidraad bij het bepalen van de 

waarde van een volume onder de grond.1930 Men gaat hierbij uit van het feit dat de waarde van 

de ondergrond proportioneel berekend moet worden in functie van de waarde van het perceel 

en de diepte van het onteigende volume.  

Dit barema berekent de waarde van de ondergrond aan de hand van de formule T = K/H, waarbij T 
de waarde van het onteigende volume vertegenwoordigt, H de diepte van het onteigende volume en 
K gelijk is aan 90. Deze formule zou er bijvoorbeeld toe leiden dat de waarde van de grond tussen 0 
en 3 meter gelijk is aan 30% van de grondwaarde en tussen 15 en 18 meter nog slechts 5% van de 

grondwaarde vertegenwoordigt.1931  

Hoewel dit barema nog steeds een belangrijk uitgangspunt vormt bij het bepalen van de waarde 

van de ondergrond, wordt het vandaag de dag aangevuld met andere juridische, economische en 

technische factoren. Hierdoor komen ook elementen zoals de aard van de grond, het 

waterniveau en de reeds aanwezige gebouwen in aanmerking. Ook de effectieve 

gebruiksmogelijkheden van de grondeigenaar ten aanzien van het onteigende gedeelte zijn 

relevant bij de waardebepaling (Art. L13-15 Code de l’expropriation).1932  

In een arrest van het hof van beroep te Parijs, naar aanleiding van een gedeeltelijke onteigening met 
oog op de aanleg van een ondergrondse spoorlijn, werd het barema Lassalle in deze zin als 
uitgangspunt genomen, maar werd de uitkomst ervan gecorrigeerd aan de hand van bijkomende 
factoren: “on ne peut exclure les données économiques d'exploitation, de rentabilité, notions 
déterminantes dans les estimations immobilières et donc dans la fixation des indemnités 
d'expropriation”. Het hof kwam in casu tot de conclusie dat de waarde van de ondergrond tot een 
diepte van 3,5 meter gelijkgesteld moet worden aan de waarde van het grondoppervlak zelf. De 
huidige technische mogelijkheden maken het de grondeigenaar immers mogelijk om zelf gebruik te 
maken van dit deel van de ondergrond, waardoor “le sous-sol jusqu'à cette profondeur minimale est 
donc partie intégrante de la structure d'un immeuble bâti ou à bâtir […] Considérant qu'il faut dès lors 
admettre que, de 0 m à 3,50 m de profondeur, le propriétaire d'un immeuble construit conserve 100 % 

de la valeur de son terrain”.1933 

                                                           

1930  H. HEUGAS-DARRASPEN en P. PETOLAT, “La méthode d'estimation du tréfonds. Vers une rationalisation de 
l'évaluation”, AJDI 1996, 15. 

1931  B. DE POLIGNAC, J.-P. MONCEAU en X. DE CUSSAC, Expertise immobilière: Guide pratique, Parijs, ed. Eyrolles, 2010, 202. 
1932  H. HEUGAS-DARRASPEN en P. PETOLAT, “La méthode d'estimation du tréfonds. Vers une rationalisation de 

l'évaluation”, AJDI 1996, 18; A. ROBERT, “Indemnisation de l’expropriation du sous-sol à Paris”, D. 1998, 343. 
1933  C.A. Paris 7 december 1995, AJDI 1996, 216. 
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HOOFDSTUK V. TUSSENTIJDS BESLUIT OMTRENT HET HUIDIGE JURIDISCHE 
KADER VOOR HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN 

 HET HUIDIGE JURIDISCHE KADER VOOR HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN – Het Belgische 349.

recht wordt gekenmerkt door een dualistisch stelsel inzake horizontale eigendomssplitsingen. 

Indien eigendomsrechten boven en onder elkaar gestapeld worden, kan hiervoor beroep gedaan 

worden op een opstalrecht of appartementsrecht. Met betrekking tot de verzaking aan de 

natrekking is het Belgische recht echter monistisch van aard. Iedere verzaking aan de natrekking 

wordt immers gelijkgesteld aan een vestiging van een opstalrecht. 

Dat deze situatie geen constante is, maar in belangrijke mate wijzigde doorheen de jaren, bleek uit 
het rechtshistorisch onderzoek (zie supra, nr. 161). Het superficies solo cedit-beginsel loopt als een 
rode draad doorheen de geschiedenis van de verhouding tussen de opstallen en de grond. De rol die 
het beginsel hierbij innam maakte echter een duidelijke evolutie door. Terwijl het beginsel in het 
Romeinse recht een absoluut karakter had – waardoor horizontale eigendomssplitsingen uitgesloten 
waren – verdween het gedurende de Middeleeuwen naar de achtergrond. Meervoudig grondgebruik 
werd hierdoor mogelijk geacht. De herontdekking van het Romeinse recht in de 12de eeuw, bracht 
hier verandering in. Het superficies solo cedit-beginsel won weer aan draagkracht, maar kon niet 
verhinderen dat bepaalde vormen van meervoudig grondgebruik behouden bleven. Dit was eveneens 
het geval toen de Franse revolutie uitbrak en de eenheid van het eigendomsrecht benadrukt werd bij 
de codificatie van de Code civil. Dat het Burgerlijk Wetboek slechts één bepaling (art. 664 C.c.) 
besteedde aan horizontale eigendomssplitsingen, belette niet dat veelvuldig beroep gedaan werd op 
het weerlegbaar karakter van de onroerende natrekkingsregels (artt. 552 en 553 C.c.) en dat reeds in 
1824 een opstal- en erfpachtwet ingevoerd werden. Het superficies solo cedit-beginsel behield met 
andere woorden haar relatief karakter. 

Naar huidig recht kunnen dan ook horizontale eigendomssplitsingen teweeg gebracht worden. 

Het juridisch instrument bij uitstek om de natrekking ten voordele van de grondeigenaar buiten 

werking te stellen is het opstalrecht.  

In eerste instantie kan een zelfstandig opstalrecht gevestigd worden, om grond waarvan de 

opstalhouder een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien opstallen op andermans grond (zie 

supra, nr. 186). 

De draagkracht van een opstalrecht deint steeds verder uit. In de eerste plaats breidt de recente 

herziening van de Opstalwet door de Wet van 25 april 2014 het opstalrecht expliciet uit naar 

opstallen die zich onder of boven andermans grond bevinden (zie supra, nr. 233). Daarenboven 

wordt erkend dat iedere titularis van een onroerend zakelijk recht een opstalrecht kan toestaan 

(zie supra, nr. 222). Hierdoor kan zowel een grondeigenaar, opstalhouder, erfpachter of 

vruchtgebruiker een opstalrecht vestigen (op zijn recht, de grond of de opstallen die het 

voorwerp uitmaken van zijn recht), voor zover hij hiermee binnen de inhoudelijke en temporele 

grenzen van zijn eigen recht blijft. In de tweede plaats breidt de draagkracht van het opstalrecht 

uit door de jurisprudentiële erkenning van de stilzwijgende vestiging van een opstalrecht (zie 

supra, nr. 228). Hiervoor is vereist dat uit extrinsieke elementen blijkt dat partijen 

ondubbelzinnig een opstalrecht hebben willen vestigen. Ook de verkrijgende verjaring van een 

opstalrecht is mogelijk en creëert volgens sommige rechtspraak zelfs een eeuwigdurende 

eigendomssplitsing (zie supra, nr. 251). Ten slotte werd verdedigd dat het opstalrecht zowel een 

lichamelijk als onlichamelijk voorwerp kan hebben (zie supra, nr. 192). Dat ook (nog) niet 
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gerealiseerde volumes het voorwerp van een opstalrecht kunnen uitmaken, strookt met de 

dualistische zienswijze van het opstalrecht en past bovendien binnen de dematerialisering van 

het goederenrecht. 

Deze dualistische visie onderscheidt het beperkt zakelijk recht om te bouwen op andermans 

grond, van het eigendomsrecht ten aanzien van de opstallen die opgericht worden in de 

uitoefening van dit recht. Hiertegenover staat de monistische visie, op grond waarvan het 

opstalrecht een eigendomsrecht verleent ten aanzien van gerealiseerde of overgekochte 

opstallen. De materialisering van de opstal is binnen deze opvatting vereist voor het ontstaan 

van het opstalrecht. Hoger werd de dematerialisering van het opstalrecht bepleit (zie supra, nr. 

199). 

Een opstalrecht kan zowel een zelfstandig als accessoir karakter hebben. Van een accessoir 

opstalrecht is sprake wanneer een derde impliciet of expliciet, de wettelijke of conventionele 

bevoegdheid verkrijgt om te bouwen op andermans grond (zie supra, nr. 262). De verzaking aan 

de natrekking is met andere woorden ingebed in de rechtsverhouding die de bevoegdheid 

verleent om te bouwen. Naar Belgisch en Frans recht ontstaat dit accessoir opstalrecht 

automatisch, naar Nederlands recht kan een afhankelijk opstalrecht facultatief aan een 

hoofdrecht gekoppeld worden. 

Omwille van het afhankelijk karakter van dit opstalrecht kan dit recht niet afzonderlijk het 

voorwerp uitmaken van beschikkingshandelingen. Het accessoir opstalrecht is met andere 

woorden inherent verbonden met het hoofdrecht waaruit het voortvloeit. Het eigendomsrecht 

van de opstalhouder verleent hem echter de bevoegdheid om over het voorwerp van dit recht – 

d.w.z. het opgerichte gebouw – te beschikken, op voorwaarde dat hij hierbij binnen de grenzen 

van zijn recht blijft (zie supra, nr. 274). 

Een tweede piste om horizontale eigendomssplitsingen te creëren is het appartementsrecht (zie 

supra, nr. 295). Het appartementsrecht kan een monistisch of dualistisch karakter hebben (zie 

supra, nr. 300). In het eerste geval verleent het appartementsrecht één nieuw zakelijk recht dat 

een exclusief gebruiksrecht verleent ten aanzien van een private kavel en een 

gemeenschappelijk gebruiksrecht ten aanzien van de gemeenschappelijke delen. In het tweede 

geval bestaat het appartementsrecht uit een exclusief eigendomsrecht ten aanzien van een 

private kavel en een mede-eigendomsrecht ten aanzien van de gemeenschappelijke delen. Uit 

het voorgaande blijkt dat het monistische stelsel geen horizontale eigendomssplitsing sensu 

strictu teweeg brengt. Ook van een omkering van de natrekking is enkel sprake bij een 

dualistisch appartementsrecht. Enkel in dit laatste geval wordt de grond nagetrokken tot de 

private kavels, terwijl het monistisch appartementsrecht een gebruiksrecht toekent ten aanzien 

van de gehele constructie (zie supra, nr. 303). 

Omtrent de afbakening tussen het appartementsrecht en een autonome stapeling van volumes, 

bestaat verdeeldheid in de rechtspraak (zie supra, nr. 310). Aangezien de toepassingsvereisten 

van de Appartementswet noodzakelijk, maar voldoende zijn, wordt deze wetgeving eveneens 

toegepast zonder dat partijen hiertoe de wil hebben geuit. Wanneer geen gemeenschappelijke 

delen aangeduid werden, worden de delen die voor een gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn 
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immers van rechtswege vermoed gemeenschappelijk te zijn. Een dergelijke dwingende 

toepassing van de Appartementswet is echter voor kritiek vatbaar. Indien partijen 

eigendomsrechten willen stapelen buiten het kader van de Appartementswet, moet deze wil 

gerespecteerd worden. Een dwingende toepassing van de Appartementswet leidt namelijk tot 

verregaande gevolgen: de grond komt automatisch in onverdeeldheid toe aan de mede-

eigenaars, dewelke eveneens lid worden van een vereniging van mede-eigenaars. 

In dit deel kwamen eveneens enkele bijzondere uitsluitingen van de natrekkingsregels aan bod 

(zie supra, nr. 325). Zo creëert de wet horizontale eigendomssplitsingen ten aanzien van 

minerale rijkdommen en nutsleidingen. Ook op publiekrechtelijk vlak wordt afgeweken van de 

natrekkingsregels. Het openbaar domein kan bijvoorbeeld niet nagetrokken worden door 

private eigendom en de overheid beschikt over de mogelijkheid om het voorwerp van een 

onteigening verticaal te beperken. 

 HET VERLIES AAN DRAAGKRACHT VAN HET VERMOEDEN DAT DE ONROERENDE NATREKKING 350.

INTREEDT TEN VOORDELE VAN DE GRONDEIGENAAR – Uit de bespreking van de 

splitsingsmogelijkheden volgt dat de draagwijdte van de (goederenrechtelijke en 

verbintenisrechtelijke) onroerende natrekkingsregels beperkt wordt. Dit is in eerste instantie 

een gevolg van de uitdeining van het voorwerp en de vestigingswijzen van het opstalrecht (zie 

supra, nr. 184). Voor het accessoir opstalrecht – waardoor een persoon die bevoegd is 

constructies op te richten op andermans grond, hier naar Belgisch en Frans recht automatisch 

eigenaar van blijft (voor zover partijen geen andersluidende regeling troffen) – is eveneens een 

belangrijke rol weggelegd (zie supra, nr. 262). 

Deze accessoire opstalrechten passen niet binnen de traditionele uitgangspunten van de 

natrekkingsleer. Als belangrijke uitzondering op de natrekkingsregels ontberen ze bovendien 

een duidelijke juridische grondslag. Om die reden zal hieronder een herijking van de 

natrekkingsleer voorgesteld worden, ten gevolge waarvan de accessoire opstalrechten geen 

uitzondering op maar een toepassing van de natrekking kunnen vormen. 

De hierboven besproken horizontale eigendomssplitsingen tonen aan dat het uitgangspunt dat 

al hetgeen onder en op de grond aan de grondeigenaar toebehoort, steeds verder afbrokkelt. In 

al deze gevallen wordt afgeweken van de goederenrechtelijke natrekkingsregels (artt. 552 en 

553 BW). Ook de verbintenisrechtelijke natrekkingsregels (artt. 554 en 555 BW) zijn in dit geval 

niet langer van toepassing. De vergoedingsregeling bij het einde van de horizontale 

eigendomssplitsing wordt immers bepaald door artikel 6 van de Opstalwet of de specifieke 

wettelijke of contractuele regeling waarin het hoofdrecht – waar het accessoir opstalrecht uit 

voortvloeit – voorziet. 

 DE TEKORTKOMINGEN VAN HET BESTAANDE JURIDISCHE INSTRUMENTARIUM – De vaststelling dat 351.

eigendomsrechten steeds vaker horizontaal gestapeld worden, doet de tweede sub 

onderzoeksvraagvraag rijzen:  

“Volstaat het huidige juridische kader om eigendomsrechten op horizontale wijze te stapelen?” 
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Gelet op de tekortkomingen van het huidige juridische kader om eigendomsrechten te stapelen, 

moet deze vraag negatief beantwoord worden. Hierboven bleek in eerste instantie dat een 

horizontale splitsing van eigendomsrechten aan de hand van een opstalrecht slechts voor vijftig 

jaar kan standhouden (zie supra, nr. 246). Aangezien de meeste vastgoedprojecten een 

langdurige eigendomssplitsing beogen, wordt deze termijnbeperking in de praktijk vaak als 

hinderlijk ervaren. 

Om niet met een dwingende termijnbeperking geconfronteerd te worden, kunnen partijen 

beroep doen op het appartementsrecht, op grond waarvan op eeuwigdurende wijze afgeweken 

kan worden van de natrekking ten voordele van de grondeigenaar. Toch biedt ook het 

appartementsrecht echter niet in alle gevallen een pasklaar antwoord. Bovendien gaat de 

toepassing van de Appartementswet niet alleen gepaard met een eigendomssplitsing, maar met 

een zeer rigoureus en dwingend beheerskader dat niet altijd aan de behoeften van partijen is 

aangepast (zie supra, nr. 311). 

Zoals gezegd is een belangrijke rol weggelegd voor het accessoir opstalrecht bij de stapeling van 

eigendomsrechten. Naar Belgisch en Frans recht wordt immers algemeen aanvaard dat een 

persoon die bevoegd bouwt op andermans grond, een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van 

de constructies die hij opricht. Het eigendomsrecht van de bevoegde bouwer wordt hierdoor 

beschermd, waardoor de grondeigenaar niet langer automatisch een eigendomsrecht verkrijgt 

ten aanzien van de constructies die op of onder zijn grond aangebracht worden. Deze erkenning 

komt toe aan de behoefte vanuit de praktijk om eigendomsrechten te stapelen en beantwoordt 

hiermee voor een stuk aan de tekortkomingen van het opstalrecht en appartementsrecht (zie 

supra, nr. 293). Een theoretische inkadering van dit accessoir opstalrecht is echter noodzakelijk, 

en wordt in het volgende deel betracht (zie infra, nr. 352).  
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 TERUGKOPPELING EN VOORUITBLIK – Uit Deel I van dit proefschrift blijkt dat de ordenings- 352.

en vergoedingsregels met betrekking tot de onroerende natrekking (met uitzondering van het 

Zuid-Afrikaanse recht) van aanvullende aard zijn (zie supra, nr. 31 en 109). Dat veelvuldig 

gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om van deze regels af te wijken, blijkt uit de huidige 

splitsingsmogelijkheden die in Deel II van dit proefschrift aan bod kwamen (zie supra, nr. 184). 

Hierbij kwamen enkele pijnpunten aan de oppervlakte, waardoor het huidige juridische 

instrumentarium niet langer lijkt te voldoen aan de behoefte vanuit de praktijk om 

eigendomsrechten horizontaal te kunnen stapelen. Naar Belgisch recht komt het accessoir 

opstalrecht grotendeels tegemoet aan deze behoefte. Op grond van een accessoir opstalrecht 

verkrijgt de persoon die bevoegd is om op andermans grond een constructie op te richten 

immers automatisch een eigendomsrecht ten aanzien van deze constructie (zie supra, nr. 262). 

In dit deel zal blijken dat een herijking van de traditionele uitgangspunten omtrent onroerende 

natrekking zich opdringt. Nieuwe perspectieven met betrekking tot grondeigendom leiden ertoe 

dat de positie van de bevoegde bouwer aan draagkracht wint, ten koste van de grondeigenaar 

die deze laatste de bevoegdheid verleende om te bouwen op zijn grond. De algemene erkenning 

van het accessoir opstalrecht naar Belgisch en Frans recht, past in deze evolutie. Dit accessoir 

opstalrecht moet zijn plaats krijgen binnen de algemene uitgangspunten van de natrekkingsleer, 

in plaats van een uitzondering op de natrekking te vormen. 
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HOOFDSTUK I. AANVULLEND KARAKTER VAN DE ORDENINGSREGELS VAN DE 
ONROERENDE NATREKKING 

 NATREKKING TEN GUNSTE VAN DE GRONDEIGENAAR ALS KLASSIEK UITGANGSPUNT – Bij de 353.

codificatie van de natrekkingsregels, is de Napoleontische wetgever van het Romeinsrechtelijke 

superficies solo cedit-beginsel vertrokken (zie supra, nr. 180).  

De wetgever heeft hiermee echter geenszins een absolute draagwijdte willen toekennen aan 

deze bepalingen.1934 Bij de uitvaardiging ervan relativeerde de wetgever immers onmiddellijk de 

draagwijdte van het uitgangspunt dat de natrekking intreedt ten voordele van de grondeigenaar 

(zie ook supra, nr. 182): “les règles qui viennent d’être tracées ne sauraient convenir à toutes les 

hypothèses. Tout ce que peut le législateur en pareille occurrence, c’est de diriger le juge. C’est à la 

sagesse du juge, dans une matière aussi arbitraire, à résoudre les différents cas qui peuvent se 

présenter, et qui n’ont pu être l’objet d’une prévoyance particulière”.1935 De natrekking ten gunste 

van de grondeigenaar werd door de wetgever met andere woorden louter als logisch 

uitgangspunt genomen.1936  

De wetgever benadrukt overigens het aanvullende karakter van dit uitgangspunt door expliciet 

te voorzien in de mogelijkheid om het vermoeden van artikel 553 BW te weerleggen, waardoor 

de opstallen juridisch gescheiden kunnen worden van de grond (zie supra, nr. 32). Indien een 

derde met toestemming van de grondeigenaar constructies opricht op andermans grond, moet 

hij volgens de Napoleontische wetgever eigenaar kunnen worden van het resultaat. 

  

                                                           

1934  W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse Nancy, 2000, 
381, nr. 384; P. LEVIE, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d’autrui, Leuven, 
Publications universitaires de Louvain, 1951, 107, nr. 38. 

1935  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 84, nr. 34. 

1936  J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, t. IV, 
Brussel, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 80, nr. 17. Ook naar Nederlands recht wordt geoordeeld 
dat de natrekking ten gunste van de grondeigenaar een louter praktisch uitgangspunt is. Zie hiervoor G. DIEPHUIS, 
Het Nederlandsch burgerlijk regt, Groningen, Wolters, 1886, XI, 36; H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van 
eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 119, nr. 113. 
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HOOFDSTUK II. NIEUWE PERSPECTIEVEN OMTRENT GRONDEIGENDOM 

 DE HERIJKING VAN HET CUIUS EST SOLUM EIUS EST USQUE AD COELUM HET PLENA IN RE POTESTAS 354.

BEGINSEL – Hierboven (zie supra, nr. 67) bleek dat Romeinse beginselen met betrekking tot 

grondeigendom doorheen de jaren herdacht werden en geëvolueerd zijn. Terwijl het 

grondeigendomsrecht aanvankelijk betrekking had op een verticale zuil, wordt het object van 

grondeigendom vandaag de dag op een functionele of relatieve manier ingevuld. De hoogte en 

diepte van grondeigendom wordt thans beperkt tot afstanden die de grondeigenaar op nuttige 

manier kan gebruiken. 

Ook de opvatting dat het eigendomsrecht een absoluut en onbeperkt recht uitmaakt wordt 

momenteel – als gevolg van de socialisering van het eigendomsrecht – niet langer verdedigd (zie 

supra, nr. 5).  

 DE HERIJKING VAN HET SUPERFICIES SOLO CEDIT-BEGINSEL – De vraag rijst of ook de traditionele 355.

invulling van de natrekkingsregels als attribuut van het grondeigendomsrecht herdacht moeten 

worden.  

In eerste instantie zijn de economische pijlers van de verhouding tussen de opstallen en de grond 

over de decennia verschoven. Terwijl de grond gedurende het Romeinse tijdperk het enige 

waardevolle en duurzame goed was, ontleent de grond thans zijn waarde vaak aan de opstallen 

die erop (kunnen) worden opgericht.1937 De rol van de grond wijzigde in belangrijke mate 

gedurende de industriële revolutie. Terwijl de grond oorspronkelijk de bron van alle rijkdom 

was, maakt deze sinds de toenemende industrialisatie slechts een steunpunt uit voor 

gebouwen.1938 Het grondperceel werd met andere woorden gedegradeerd tot draagvlak voor de 

exploitatie van de ruimte boven en onder dit perceel.1939 

Recente evoluties (zie supra, nr. 2 e.v.) hebben ertoe geleid dat steeds meer – en op meer 

gevarieerde wijze – gebruik gemaakt wordt van deze ruimte boven, op en onder de grond. 

Meervoudig grondgebruik wijzigt de perceptie van het bestaande eigendomsconcept.1940 Aan de 

positie van de economische exploitant van deze ruimte wordt dan ook steeds meer belang 

gehecht.1941 Deze erkenning poogt tegemoet te komen aan de economische noodzaak om de 

                                                           

1937  M. PROUDHON, Traité du domaine de la propriété ou de la distinction des biens considérés principalement par 
rapport au domaine privé, Brussel, Wahlen, 1841, 265, nr. 703; R. SAVATIER, Les métamorphoses économiques et 
sociales du droit civil d’aujourd’hui. Panorama des mutations, Parijs, Dalloz-Sirey, 1964, 274, nr. 228.  

1938  J.R.L. MILTON, “Ownership”, in R. ZIMMERMAN and D. VISSER (eds.), Civil Law and Common Law in South Africa, 
Kenwyn, Juta, 1996, 671. 

1939  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 232, nr. 228. 
1940  Ph. SIMLER, “Création de l'ouvrage immobilier complexe et droit de propriété”, RDI 1999, 489. 
1941  M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 187, nr. 165; R. SAVATIER, Les métamorphoses économiques et 

sociales du droit civil d’aujourd’hui. Panorama des mutations, Parijs, Dalloz-Sirey, 1964, 277, nr. 231bis; A.J. VAN 

DER WALT, “Property, social justice and citizenship: property law in Post-apartheid South Africa”, Stell LR 2008, 
19, 3, 340; F. WERDEFROY, “Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van 
opstal en het verlof tot bouwen”, TPR 1983, 293, nr. 1. 
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valorisatie van de beschikbare percelen te optimaliseren door de exploitatie ervan te 

vergemakkelijken.1942  

Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de erkenning van een accessoir opstalrecht (zie infra, nr. 

262), op grond waarvan de gerechtigde gebruiker een eigendomsrecht kan laten gelden ten 

aanzien van de constructies die hij opricht. Deze situatie vertoont gelijkenissen met de 

eigendomssituatie gedurende de feodaliteit: “le domaine utile a été comme à l’époque féodale, 

transféré à l’utilisateur, le domaine éminent seul restant au propriétaire”.1943 Dit accessoir 

opstalrecht vormt in de klassieke leer een uitzondering op het natrekkingsprincipe, waardoor er 

moeilijk een theoretische grondslag aan gegeven kan worden. 

In tweede instantie blijkt uit het rechtshistorisch onderzoek met betrekking tot meervoudig 

grondgebruik (zie supra, nr. 161) dat het concept grondeigendom geen vaststaand gegeven is, 

maar doorheen de eeuwen wijzigt.1944  

Dat het Romeinse eigendomsbegrip, het eigendomsbegrip gedurende de Franse Revolutie en het 
huidige eigendomsconcept, niet gelijkgesteld kunnen worden, toont aan dat het eigendomsconcept 
een relatief concept is. De eenheid van het eigendomsconcept dat gedurende de laatste tweehonderd 
jaar het bestaande eigendomsconcept heeft gekenmerkt, blijkt in de loop van de geschiedenis eerder 

de uitzondering dat de regel te zijn geweest.1945 Dat er gedurende de jaren meer sprake was van 
discontinuïteit dan continuïteit met betrekking tot het eigendomsconcept, maakt dat historische 
argumenten met betrekking tot grondeigendom genuanceerd moeten worden. 

Meestal liggen economische of sociale ontwikkelingen ten grondslag aan wijzigingen van het 

eigendomsconcept.1946 De invulling van het concept met betrekking tot grondeigendom wijzigt 

hierbij in functie van gewijzigde omstandigheden en behoeften.  

Ook de relatie tussen de grond en de opstallen kan hierdoor wijzigen. Een voorbeeld van een 

wetswijziging die tegemoet komt aan gewijzigde sociale en economische omstandigheden is de 

Zuid-Afrikaanse Sectional Title Act (zie infra, nr. 296), waarin fundamenteel afgeweken wordt 

van bestaande beginselen met betrekking tot de relatie tussen de grond en de opstallen: “to cater 

                                                           

1942  “les nécessités économiques allaient bouleverser cet ordonnancement juridique traditionnel. L'intérêt bien compris 
de chacun allait en effet conduire à des dissociations de droits sur le sol” H. Périnet-Marquet, “Actualité de la 
dissociation des droits sur le sol en droit privé”, RDI 2009, 16. 

1943  M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 187, nr. 165; M.-O. GAIN, “La dissociation de la propriété du sol et 
des plantations ou constructions”, JCP N. 48, 30 november 2001, 1755; D. HEIRBAUT, “Feudal law: the real Ius 
Commune of property in Europe, or: should we reintroduce duplex dominium?”, ERPL 2003, 11, 3, 319. 

1944  J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 86; “Property rights 
can change and evolve when the laws do not”, R. CONGOST, “Property Rights and Historical Analysis: What Rights? 
What History?”, Past & present 2003, 181, 1, 74; D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, 
University of the Witwatersrand, 1984, 8; G.J. PIENAAR, “Ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse eiendomsbegrip in 
perspektief”, TSAR 1986, 299; C.G. VAN DER MERWE, “The doctrinal clog on the historical development of 
condominium by the maxim superficies solo cedit”, in Fundamina: A Journal of Legal History: Libellus ad 
Thomasium: Essays in Roman Law, Roman-Dutch Law and Legal History in Honour of Philip J Thomas, 2010, 471; 
A.J.  VAN DER WALT, “The fragmentation of land rights”, SAJHR 1992, 8, 3, 448. 

1945  G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom, grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, 1979, 18 en 38. 
1946  D.V. COWEN, “The South African Sectional Titles Act in historical perspective: an analysis and evolution”, CILSA 

1973, 17; C. LEWIS, “The modern concept of the ownership of land”, Acta Juridica 1985, 259 en 262; J.P. POWELSON, 
The story of land, a world history of land tenure and agrarian reform, The Lincoln Institute of Land Policy, 
Cambridge, 1988, 95; G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom, grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, 
Deventer, 1979, 35; A.J. VAN DER WALT, “Roman law, fundamental rights and land reform in South Africa”, THRHR 
1998, 61, 419; D.P. VISSER, “The “absoluteness” of ownership: the South African common-law in perspective”, 
Acta Juridica 1985, 39. 
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for the economic and social need for adequate accomodation of the South African community, the 

legislature has ignored traditional legal dogmas and historical maxims and created a brand new 

independent legal object”.1947 Ook in Europa werd de appartementswetgeving ingevoerd en 

gemoderniseerd na de eerste, respectievelijk tweede wereldoorlog. De grote vernielingen na 

deze oorlogen deden immers de behoefte ontstaan om eigendomsrechten te stapelen in 

appartementsgebouwen (zie supra, nr. 180). 

De gewijzigde economische, sociale en technische realiteit maakt dat de traditionele invulling 

van het bestaande juridische kader met betrekking tot grondeigendom, niet langer zonder meer 

de interpretatie van het superficies solo cedit-beginsel kan ondersteunen. De historische 

oorsprong van het beginsel, en het wegvallen van de historische grondslagen ervan, leiden ertoe 

dat het superficies solo cedit-beginsel anno 2014 op kritische wijze tegen het licht gehouden 

moet worden.1948  

Een herijking van de onroerende natrekkingsregels, waardoor deze ook de rechten van de 

gerechtigde gebruiker van de grond erkennen1949, maakt dat deze regels toegepast kunnen 

worden op een manier waarop de toenemende uitzonderingen op de natrekkingsleer binnen de 

structuur van de natrekking opgenomen kunnen worden.1950 Op deze manier kan binnen de 

grenzen van hetgeen dogmatisch aanvaardbaar is, een antwoord geboden worden op de door 

het maatschappelijk verkeer geformuleerde nood aan meervoudig grondgebruik.1951 

  

                                                           

1947  “In the context of property aw, sectional titles encouraged the much-needed revision of some of the traditional 
principles of classic Roman-Dutch law as applied in South Africa” P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR, en H. MOSTERT, 
Silberberg & Schoeman’s The law of property, Durban, LexisNexis, 2006, 491; G.J. PIENAAR, “Ontwikkeling in die 
Suid-Afrikaanse eiendomsbegrip in perspektief”, TSAR 1986, 307; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share 
blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 2-8. 

1948  “Quel sort réserver au vieil adage superficies solo cedit, répété de génération en génération, peut-être, il est vrai, 
moins par conviction que par habitude ?” G. GOUBEAUX, “Abstraction et réalisme dans la détermination de l’objet de 
la propriété immobilière (à propos du découpage de l’espace en volumes cessibles)”, in X. (ed.), Etudes dédiées à 
Alex Weill, Parijs, Dalloz-Litec, 1983, 281, nr. 3; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-
sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 2-5; F. ZENATI, “Le droit des biens dans l’œuvre de 
Doyen Savatier”, in X. (ed.), L’évolution contemporaine du droit des biens, Parijs, Presses Universitaires, 1991, 20. 

1949  J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 88; “Utilité 
économique. La boucle est bouclée, c’est la résurrection du domaine utile. En effet, le monopole d’exploitation qui 
peut être cédé au même titre que les trois prérogatives traditionnellement dégagées, réalise un transfert de 
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Poitiers, 1998, 56. 

1950  G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 311, nr. 227. 
1951  D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 4. 
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HOOFDSTUK III. NATREKKING TEN VOORDELE VAN DE BEVOEGDE BOUWER 

AFDELING I. HUIDIGE ERKENNING VAN HET EIGENDOMSRECHT VAN DE 
GERECHTIGDE GEBRUIKER VAN DE RUIMTE 

 HET ACCESSOIR OPSTALRECHT ALS GRONDSLAG VAN HET EIGENDOMSRECHT VAN DE BEVOEGDE 356.

BOUWER – Dat een persoon die bevoegd is om op andermans grond te bouwen, een 

eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van de constructies die hij opricht (behoudens 

andersluidend beding), wordt naar Belgisch en Frans recht algemeen aanvaard. Vandaag steunt 

deze erkenning op een zelfstandig of accessoir opstalrecht (zie supra, nr. 262). 

Het accessoir opstalrecht kan een ruimere draagwijdte hebben dan traditioneel voorgesteld 

wordt. Zo wordt een erfpachter bijvoorbeeld gedurende de erfpachtovereenkomst niet enkel 

eigenaar van de constructies die hij opricht in het kader van deze overeenkomst, maar wordt hij 

tevens eigenaar van verbeteringen of constructies die door derden aangebracht worden. Met 

andere woorden: door het toekennen van een gebruiksrecht, met inbegrip van het recht om 

gebouwen op te richten en te exploiteren, wordt automatisch de begunstigde van de natrekking 

gewijzigd. 

Het accessoir opstalrecht is binnen deze opvatting geen uitzondering op de natrekkingsregels, 

maar behoort tot de natrekkingsregels. Dit wordt in de volgende paragraaf nader uitgewerkt (zie 

infra, nr. 357). 

Deze opvatting betekent geen ommekeer van de bestaande uitgangspunten. In het huidige recht 

wordt immers reeds geoordeeld dat de natrekking intreedt ten voordele van de erfpachter.1952 

Ook in de rechtspraak zijn voorbeelden terug te vinden waarin expliciet gesteld wordt dat de 

natrekking gedurende de erfpachtovereenkomst intreedt ten voordele van de erfpachter. Zo 

lezen we in een arrest van de Franse Cour de cassation dat “l’accession opère de plein droit, sauf 

convention contraire, et, au cas d’emphytéose, profite à l’emphytéote pendant la durée du bail”.1953 

In de Franse regelgeving met betrekking tot het erfpachtrecht (bail emphythéotique) lezen we in 

dezelfde zin dat “L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose” (art. 

L451-10 Code rural). Eenzelfde redenering zou ook geldig zijn voor een titularis van een ander 

gebruiks- of genotsrecht (huur, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, enz.). 

Op die manier is het eigendomsrecht van de titularis van een gebruiksrecht op de door hem 

opgerichte constructies op veel natuurlijkere wijze te verklaren: in plaats van hem de gunst van 

een uitzondering op de natrekking ten voordele van de grondeigenaar te verlenen, wordt hij 

tijdens de duur van zijn gebruiksrecht de rechtstreekse begunstigde van de natrekking. Met 

andere woorden: het zogenaamde accessoir opstalrecht is niet langer een uitzondering, maar 

                                                           

1952  “[De erfpachter] geniet van het recht van natrekking tijdens de duur van zijn recht”, R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 
VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel II, Antwerpen, Standaard, 1984, 865, nr. 
1004; “[…] c’est l’emphytéote qui profite de l’accession pendant la durée de l’emphytéose”, G. MARTY en P. RAYNAUD, 
Droit civil, Les Biens, Parijs, Sirey, 1978, 231, nr. 175; M. PLANIOL, G. RIPERT EN M. PICARD, Traité pratique de droit 
civil français, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 987, nr. 1001. 

1953  Cass. fr. 12 maart 1970, D. 1970, 562. 
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een toepassing van de natrekkingsleer. Enkel het dogma dat de natrekking steeds intreedt ten 

voordele van de grondeigenaar moet daarvoor sneuvelen. 

AFDELING II. NATREKKING IS INHERENT AAN DE BEVOEGDHEID TOT BOUWEN 

 NATREKKING IS INHERENT AAN DE BEVOEGDHEID OM TE BOUWEN – Zolang de grondeigenaar 357.

geen bevoegdheid verleent aan een derde om constructies op te richten op of onder zijn perceel, 

wordt hij geacht de gerechtigde gebruiker van deze ruimte te zijn, waardoor de natrekking in 

zijn voordeel intreedt. Zijn grondeigendomsrecht breidt zich uit tot de geïncorporeerde 

goederen (zie supra, nr. 36).  

Van zodra een derde de bevoegdheid verkrijgt om te bouwen boven of onder andermans grond, 

treedt de natrekking niet langer in ten gunste van de grondeigenaar. Door de bevoegdheid om de 

ruimte te exploiteren aan een derde over te dragen, moduleert de grondeigenaar – geheel of 

gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd – de werking van de natrekking (behoudens 

andersluidend beding). Samen met de bevoegdheid om constructies op te richten op en/of onder 

zijn grond, draagt de grondeigenaar de hoedanigheid van begunstigde van de natrekking 

over.1954 

Een derde kan op verschillende wijzen de bevoegdheid verkrijgen om de ruimte boven, op of onder 
andermans grond te exploiteren. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet elke toelating van een 
grondeigenaar om op zijn grond te bouwen impliceert dat de natrekking intreedt ten gunste van de 

persoon die op andermans grond bouwt.1955 Deze toelating of ‘verlof tot bouwen’ kan een louter 
gedogen uitmaken, zoals bedoeld in artikel 2232 BW. In dit geval is er geen sprake van een 

rechtscheppende handeling, noch in de verbintenisrechtelijke noch in de zakenrechtelijke sfeer.1956 

Het moet overigens benadrukt worden dat de natrekking enkel intreedt ten voordele van de titularis 
van het gebruiksrecht, op voorwaarde dat hij bij de oprichting van het gebouw binnen de 
bevoegdheid blijft die het gebruiksrecht aan hem verleent (zie supra, nr. 263). 

Wanneer het recht waaraan de derde de bevoegdheid ontleent om te bouwen op andermans 

grond eindigt, komt deze bevoegdheid weer toe aan de grondeigenaar, waardoor deze zijn 

gebruiksmonopolie ten aanzien van de grond herwint. Samen met het gebruiksrecht, gaat ook 

het eigendomsrecht op de constructies terug over naar de grondeigenaar. De natrekking maakt 

in deze opvatting een ordeningsregel uit die het eigendomsrecht ten aanzien van een goed 

toebedeelt en die meerdere malen kan spelen ten aanzien van eenzelfde goed maar ten voordele 

van een andere begunstigde.1957 

                                                           

1954  J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière - contribution à la définition de la nature juridique du droit de 
superficie”, RTD Civ 1994, 754. 

1955  P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les biens, Parijs, Dalloz, 1995, 186, nr. 135; F. WERDEFROY, “Verlof tot bouwen 
met afstand van het recht van natrekking”, T.Not. 1981, 66. 
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het verlof tot bouwen”, TPR 1983, 331, nr. 19. 
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Deze opvatting wordt overigens expliciet verdedigd in de Duitse Opstalwet, waarin bepaald wordt 
dat de opstallen gedurende het opstalrecht nagetrokken worden tot het opstalrecht. Pas wanneer dit 

opstalrecht eindigt, worden de opstallen weer nagetrokken tot het grondeigendomsrecht.1958 

 “DE AFSTAND VAN DE NATREKKING” REVISITED – Hierboven is meermaals gebleken dat de 358.

grondeigenaar “afstand kan doen van de natrekking” (zie voornamelijk supra, nr. 209). De 

afstand van een recht is een eenzijdige rechtshandeling, die niet door de wederpartij moet 

aanvaard worden, op grond waarvan (uitdrukkelijk of stilzwijgend) vrijwillig de wil geuit wordt 

om afstand te doen van het recht.1959   

Indien de grondeigenaar eenvoudig en eenzijdig afstand doet van een recht, verleent hij een 

derde geen zakelijk recht op de grond.1960 De loutere afstand van een recht maakt immers dat 

het recht uit het vermogen van de grondeigenaar verdwijnt, zonder dat dit recht aan een derde 

toekomt.1961 

Binnen de niet-overdragende verzakingen aan een recht, onderscheidt men de abdicatieve van de 
extensieve afstand van recht. Terwijl men in het eerste geval enkel afstand doet van de mogelijkheid 
zich op een recht te beroepen, doet men in het tweede geval afstand van het recht zelf. 

Tegenover deze niet-overdragende verzakingen aan een recht staan de translatieve of constitutieve 
verzakingen. Opdat de grondeigenaar niet enkel afstand zou doen van de natrekking, maar eveneens 
het attribuut van de natrekking aan een derde zou toekennen, is vereist dat deze rechtshandeling 
constitutief van aard is in plaats van louter uitdovend. 

De opvatting dat de grondeigenaar “afstand doet van de natrekking” kan hierdoor niet onverkort 
bijgetreden worden. 

Indien de grondeigenaar “afstand doet van de natrekking” met betrekking tot een (te bouwen) 

constructie, doet hij dit veelal vanuit het oogmerk om het eigendomsrecht ten aanzien van deze 

constructie toe te kennen aan een derde. Een constitutieve “afstand van de natrekking” vereist in 

de eerste plaats dat de verzaking aan de natrekking in favorem geschiedt, door een derde als 

begunstigde van de natrekking aan te wijzen.1962 Daarenboven is een aanvaarding door de derde 

vereist.1963 De “afstand van de natrekking” maakt in dit geval geen eenzijdige handeling uit, maar 

berust op een wilsovereenstemming tussen de grondeigenaar en de gerechtigde gebruiker van 

de ruimte. 

Uit het voorgaande volgt dat de grondeigenaar niet louter “afstand doet van de natrekking”, 

maar het voordeel van de natrekking aan een derde toekent. De omschrijving “afstand van 

                                                           

1958  § 12 Gesetz über das Erbbaurecht luidt “Das auf Grund des Erbbaurechts errichtete Bauwerk gilt als wesentlicher 
Bestandteil des Erbbaurechts. Das gleiche gilt für ein Bauwerk, das bei der Bestellung des Erbbaurechts schon 
vorhanden ist. […]Erlischt das Erbbaurecht, so werden die Bestandteile des Erbbaurechts Bestandteile des 
Grundstücks”. 

1959  Cass. 24 december 2009, Pas. 2009, afl. 12, 3246, RW 2011-12, afl. 13, 606, TBBR 2011, afl. 7, 332, noot S. JANSEN, 
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1961  S. JANSEN, “Afstand van recht: een eenzijdige rechtshandeling”, TBBR 2011, afl. 7, 335, nr. 7, noot onder Cass. 24 

december 2009. 
1962  C. RENARD, “La renonciation à l’accession”, RCJB 1980, 23, noot onder Cass. 13 mei 1970. 
1963  A. VAN MUYLDER en J. VERSTAPPEN, “Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en 

het recht van opstal”, T.Not. 1992, 284, nr. 6; F. VAN NESTE en S. SNAET, “Natrekking”, in X. (ed.), Het onroerend 
goed in de praktijk, I.G.3-15; X., “Recht van opstal – Verzaking aan het recht van natrekking – bepaling en 
omschrijving – art. 553 BW – Wet van 10 januari 1824”, Verslagen en debatten van het C.S.W., 1981, 379. 
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natrekking” wijst daarentegen eerder op een uitdovende in plaats van een translatieve 

rechtshandeling, en lijkt in casu dan ook geen adequaat concept te zijn.1964 

Hierboven bleek daarenboven dat de natrekking een rechtsfeit uitmaakt (zie supra, nr. 49). Als 

rechtsfeit treedt de natrekking in ten voordele van de persoon die bevoegd is constructies op te 

richten binnen het kader van zijn gebruiksrecht. In beginsel is dit de grondeigenaar (zie supra, 

nr. 31), maar zoals gezegd kan de grondeigenaar deze bevoegdheid toekennen aan een derde 

(zie supra, nr. 357). De natrekking wordt als rechtsfeit met andere woorden niet zelf 

overgedragen, maar de overdracht van de bevoegdheid om te bouwen – waarvan de natrekking 

inherent deel uitmaakt – leidt ertoe dat ook het voordeel van de natrekking toekomt aan de 

persoon die bevoegd bouwt op andermans grond. 

AFDELING III. HET EIGENDOMSRECHT VAN DE BEVOEGDE BOUWER 

 NATREKKING TREEDT IN TEN VOORDELE VAN DE BEVOEGDE BOUWER – Uit het voorgaande volgt 359.

dat de natrekkingsregels niet uitgeschakeld worden wanneer een derde de bevoegdheid 

verkrijgt om te bouwen op andermans grond, maar dat de natrekking intreedt ten voordele van 

deze derde (zie supra, nr. 357).  

Deze stelling betekent geen ommekeer in de rechtspraak en rechtsleer. Hierboven (zie supra, nr. 

356) bleek bijvoorbeeld reeds dat traditioneel wordt geoordeeld dat de natrekking intreedt ten 

gunste van de erfpachter gedurende zijn recht. 

Ook de algemene erkenning dat een persoon die bevoegd bouwt op andermans grond een 

eigendomsrecht verkrijgt op grond van een accessoir opstalrecht (zie supra, nrs. 262 en 356), 

past binnen deze opvatting. Het moet nogmaals benadrukt worden dat het accessoir opstalrecht 

binnen de herijkte natrekkingsregels geen uitzondering op de onroerende natrekking uitmaakt, 

maar er een toepassingsgeval van is. 

De toepassing van deze herijkte onroerende natrekkingsregels verleent de bevoegde bouwer 

immers onmiddellijk een eigendomsrecht, zonder dat dit eigendomsrecht voortvloeit uit een 

accessoir opstalrecht. Het eigendomsrecht van de bevoegde bouwer wordt vandaag de dag 

gesteund op het accessoire opstalrecht, als uitzondering op de regel dat de natrekking intreedt 

ten gunste van de grondeigenaar. De herijkte natrekkingsregels leiden echter – als algemene 

regel – tot hetzelfde resultaat. In deze zin verklaren de herijkte natrekkingsregels waarom naar 

huidig recht iemand eigenaar wordt van de constructies die hij op grond van een bevoegdheid 

opricht op andermans grond (zie supra, nr. 262). 

Deze modulering van de werking van de natrekking zou de logische regel “wie bevoegd bouwt op 

onroerend goed is eigenaar van het gebouwde”1965 bewaarheid maken.1966 Hierdoor worden het 

                                                           

1964  M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 317, nr. 450. 
1965  L.A.G. WILSCHUT, “Kabels en leidingen Verslag van de tweede kwartaalvergadering van de Vereniging voor 

Bouwrecht gehouden op 11 juni 2004 in Amsterdam”, BR 2005, 1, 13. 
1966  In een gelijkaardige – maar veel verregaandere en hierdoor moeilijk bij te treden – zin pleit THÉRY ervoor om het 

eigendomsrecht meer te laten afhangen van het gebruik dat een persoon reeds maakt van een zaak. Indien een 
persoon persoonlijk en effectief gebruik maakt van een zaak, zou hier in bepaalde gevallen een eigendomsrecht 
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gebruiksrecht van onroerende constructies en het eigendomsrecht ervan nader tot elkaar 

gebracht. De angst voor een feodale versnippering van eigendomsrechten is anno 2014 niet 

langer gerechtvaardigd en miskent overigens de noodzaak aan een theoretische inbedding van 

de accessoire opstalrechten.1967 Het toenemende meervoudig grondgebruik vereist daarentegen 

dat ook naar Belgisch recht “l’idée d’une propriété d’exploitation fait peu à peu son chemin dans 

les esprits”.1968 

 GRONDSLAG EN BEWIJS VAN HET EIGENDOMSRECHT – De bevoegdheid om de ruimte te 360.

exploiteren kan voortvloeien uit een gebruiksrecht van administratieve, persoonlijke of 

zakenrechtelijke aard. Hierboven (zie supra, nr. 264) bleek reeds dat de scheiding tussen 

persoonlijke en zakelijke rechten niet belet dat een eigendomsrecht voortvloeit uit een 

persoonlijk recht. 

Wanneer een derde gebruik maakt van zijn persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht ten aanzien van 

de ruimte en zijn eigendomsrecht ten aanzien van de gerealiseerde constructies wil laten gelden, 

moet hij aantonen dat hij voor eigen rekening bouwde en hiertoe het recht had. Het 

eigendomsvermoeden ten voordele van de grondeigenaar wordt hierdoor weerlegd.1969 Omdat 

het eigendomsvermoeden ten voordele van de grondeigenaar betrekking heeft op een rechtsfeit, 

moet deze weerlegging gebeuren aan de hand van een titel of door verjaring (zie supra, nr. 

32).1970 

 RECHTSVERGELIJKENDE ONDERSTEUNING IN DE TOEKENNING VAN EEN EIGENDOMSRECHT AAN DE 361.

GERECHTIGDE GEBRUIKER VAN DE RUIMTE – Rechtsvergelijkend onderzoek ondersteunt de opvatting 

dat de natrekking inherent is aan de bevoegdheid om te bouwen (op eigen of andermans grond) 

en  niet noodzakelijk aan de grondeigendom.1971 

In Frankrijk werkt men bijvoorbeeld aan een herziening van de Code civil, waarbij men oog heeft 

voor de evoluties op het vlak van meervoudig grondgebruik. Klassieke uitgangspunten met 

betrekking tot de onroerende natrekking worden in het Voorontwerp geheroriënteerd. Het oude 

artikel 552 C.c. blijft behouden (art. 561 Voorontwerp), maar wordt in de eerste plaats 

aangevuld met een bepaling waarin volume-eigendom (zie hiervoor uitgebreid infra, nr. 382) 

expliciet erkend wordt als een volwaardig, ruimtelijk begrensd eigendomsrecht (art. 562 

Voorontwerp).  

                                                                                                                                                                                     

uit moeten voortvloeien. De grondslag hiervoor is de meerwaarde die deze persoon heeft gecreëerd en de 
sociale functie van eigendom. Zie hiervoor R. THERY, “De l'utilisation à la propriété des choses”, in X. (ed.), Le 
droit privé français au milieu du XXe siècle, Etudes offertes à G. Ripert, Parijs, LGDJ, 1950, 17-32. 

1967  “Les conceptions du Code civil, quant à la primauté du sol et aux dangers de démembrements perpétuels de la 
propriété immobilière ne sont plus toutes de mise aujourd’hui” J. HANSENNE, Les biens: précis, Luik, Université de 
Liège, Faculté de droit, 1996, 741, nr. 771. 

1968  M.-C. FAYARD, Les impenses, Parijs, LGDJ, 1969, 188, nr. 165. 
1969  F. GRIVEL, Des constructions élevées sur le terrain d'autrui et des droits qui en naissent dans le droit romain et dans 

le droit français, Parijs, Donnaud, 1871, 109. 
1970  W. DROSS, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur, thèse, Nancy, 

2000, 243, nr. 240. 
1971  “Attribut traditionnel du droit de propriété, le droit de construire s’en sépare pour conquérir une certaine 

autonomie. Heureux les constructeurs, ils sont les maîtres…!”, X (ed.), La maîtrise du sol, Travaux de l’Association 
Henri Capitant des amis de la culture juridique Française, Parijs, Economica, 1992, 505. 



 

398 

Naast deze ‘division spaciale de propriété’ aan de hand van volume-eigendom, voorziet het 

Voorontwerp eveneens in een horizontale stapeling van eigendomsrechten, gebaseerd op 

accessoire opstalrechten. Volgens het Voorontwerp verlenen rechten die op zichzelf geen 

eigendomsrecht inhouden – maar die de rechthebbende de bevoegdheid verschaffen te bouwen 

op andermans grond – een tijdelijk eigendomsrecht ten aanzien van deze constructies.  

Artikel 607 van het Voorontwerp bepaalt in die zin: “des droits réels sur le sol peuvent être conférés 
par certains contrats, tels les baux emphytéotiques ou à construction. Ces droits, cessibles et 
susceptibles d’hypothèque, confèrent à leurs titulaires, pendant la durée du contrat, la propriété des 
constructions ou plantations ou installations dont ils autorisent la réalisation. Ils sont régis par les 
lois qui les instituent”.  

Het tijdelijke eigendomsrecht dat accessoir is aan de bevoegdheid om te bouwen op andermans 

grond, wordt hierdoor wettelijk verankerd en in de natrekkingsleer geïntegreerd. 

Het Nederlandse recht houdt – meer dan het Franse recht – vast aan het gesloten systeem van 

zakelijke rechten. Bijgevolg is een wettelijke basis vereist om af te wijken van het superficies solo 

cedit-beginsel (zie infra, nr. 219).  

In een Ontwerp voor een hercodificatie uit 1898 werd echter voorgesteld een eigendomsrecht toe te 
kennen aan de bevoegde bouwer. Artikel 54 van dit Ontwerp luidde: “niettemin is hij, die den grond 
van een andere krachtens zakelijk of persoonlijk recht onder zich heeft, eigenaar van de met dien grond 
verbonden zaken, indien en zoolang hij het recht heeft om ze weg te nemen”. Dit ontwerp werd echer 
nooit gecodificeerd. 

Ook vandaag de dag gaan in de Nederlandse rechtsleer stemmen op om de huidige 

natrekkingsregels te herevalueren waardoor iedereen die bevoegd bouwt op andermans grond 

eigenaar blijft van de constructie. Aldus schrijft PLOEGER treffend: “Het kader waarin de gebruiker 

de eigendom op eens anders onroerende zaak heeft (dus de bevoegdheid die hem is verleend om te 

bouwen en dus de basis is voor de eigendom) moet hier de doorslag geven en niet een vage formele 

‘oppereigendom’ die tegenover de gebruikseigendom van de beperkt gerechtigde staat”.1972  

Ook deze auteur wijst op het feit dat een dergelijke herijking zou sporen met economische 

belangen: “Erfpachter, houder van een erfdienstbaarheid, de bevoegde houder van een leidingnet. 

Wie bevoegd bouwt op de onroerende zaak is eigenaar van het gebouwde. De inhoud van zijn 

eigendom, in het bijzonder in de relatie tot de grondeigenaar wordt nader ingevuld door de aard 

van de bevoegdheid die men heeft op de grond waarop of waarin is gebouwd”.1973 

Het Duitse recht vertrekt eveneens van de superficies solo cedit-regel (§ 94 BGB), maar maakt 

een belangrijke uitzondering op deze regel door Scheinbestandteile op grond van § 95 BGB uit te 

sluiten van de verticale natrekking tot de grond:1974  

                                                           

1972  H.D. PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte 
rechten, Deventer, Kluwer, 2005, 50; S.J.M. VERHOEVEN, “City in a building”, TvHB nr. 1, 2008, 13, nr. 9. 

1973  H.D. PLOEGER, “De grenzen van superficies solo credit”, in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte 
rechten, Deventer, Kluwer, 2005, 51. 

1974  Op grond van deze paragraaf wordt bijvoorbeeld eveneens vermeden dat het eigendomsrecht ten aanzien van 
leidingen die rechtmatig in andermans grond worden geplaatst, versnipperd wordt en zou toekomen aan iedere 
grondeigenaar door wiens perceel deze leidingen lopen (zie hierover eveneens supra, nr. 332), C. STRESEMANN, 
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“(1) Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu einem 
vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem 
Gebäude oder anderen Werk, das in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem 
Berechtigten mit dem Grundstück verbunden worden ist. 

(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zwecke in ein Gebäude eingefügt sind, gehören nicht 
zu den Bestandteilen des Gebäudes.” 

Scheinbestanddteile zijn in de eerste plaats goederen die bestemd zijn om slechts tijdelijk met de 

grond of een constructie verbonden te worden.1975 Ten aanzien van de constructies die een 

huurder of pachter aanbrengt, geldt een weerlegbaar vermoeden dat deze slechts voor de duur 

van de huur- of pachtovereenkomst aangebracht worden.1976 De persoonlijk gerechtigde wordt 

geacht de constructies slechts in zijn eigen belang te hebben opgericht. Dit vermoeden wordt 

weerlegd wanneer blijkt dat partijen de bedoeling hadden de constructies ook na afloop van de 

overeenkomst in de grond geïncorporeerd te laten.1977 

Ook constructies die opgericht worden “in de uitoefening van een recht ten aanzien van de grond” 

worden niet als bestanddeel nagetrokken tot de grond. Het betreft bijvoorbeeld constructies die 

in de uitoefening van een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik, opstalrecht en publieke 

gebruiksrechten opgericht worden.1978 Ook perceelsoverschrijdende constructies worden als 

Scheinbestandteil niet nagetrokken tot het overbouwde perceel, maar worden (onweerlegbaar) 

vermoed een bestanddeel te zijn van het Stammgründstück (zie voor andere voorbeelden van 

een dergelijke horizontale natrekking supra, nr. 147).1979 Zoals naar Nederlands recht het geval 

is (zie supra, nr. 332) worden ook nutsleidingen geacht Scheinbestandteile te zijn, waardoor ze 

niet door natrekking eigendom worden van de grondeigenaar.1980 

                                                                                                                                                                                     

“BGB § 95 Nur vorübergehender Zweck”, in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch, 2012, nr. 26-30. 

1975  Er is sprake van een tijdelijke verbinding indien van bij de aanvang vaststaat dat deze verbinding niet bestemd is 
om behouden te blijven. Voornamelijk de wil van de persoon die de verbinding creëert is van belang, maar deze 
wil moet naar buiten blijken en in overeenstemming zijn met objectieve elementen, C. STRESEMANN, “BGB § 95 
Nur vorübergehender Zweck”, in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch, 2012, nr. 3. 

1976  FRITZSCHE, “§95 Nur vorübergehender Zweck”, in Beck'scher Online-Kommentar BGB, 2013, nr. 6; J. JICKELI en M. 
STIEPER, “BGB § 95”, in J. VON STAUDINGERS, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und 
Nebengesetzen. EGBGB: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Berlin, de Gruyter, 2004, 101, nr. 8; 
MANSEL, “§ 95 Nur vorübergehender Zweck”, in Jauernig, Kommentar zum BGB, 2014, nr. 2; C. STRESEMANN, “BGB § 
95 Nur vorübergehender Zweck”, in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch, 2012, nr. 4 en 8. 

1977  BGH 31 oktober 1952, BGHZ 8, 1. 
1978  J. JICKELI en M. STIEPER, “BGB § 95”, in J. VON STAUDINGERS, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. EGBGB: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Berlin, de 
Gruyter, 106, nr. 18; MANSEL, “§ 95 Nur vorübergehender Zweck”, in Jauernig, Kommentar zum BGB, 2014, nr. 3; 
C. STRESEMANN, “BGB § 95 Nur vorübergehender Zweck”, in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2012, nr. 22. 

1979  FRITZSCHE, “§95 Nur vorübergehender Zweck”, in Beck'scher Online-Kommentar BGB, 2013, nr. 13. 
1980  FRITZSCHE, “§95 Nur vorübergehender Zweck”, in Beck'scher Online-Kommentar BGB, 2013, nr. 14. 
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Opdat de constructies niet als bestanddeel van de grond zouden nagetrokken worden, is vereist 

dat deze door de titularis van het recht of op zijn opdracht opgericht worden.1981 Constructies 

die in het kader van een persoonlijk gebruiksrecht opgericht worden vallen hier niet 

automatisch onder (m.u.v. de huurder en pachter), maar maken zoals gezegd eveneens 

Scheinbestandteile uit indien ze slechts tijdelijk in de grond zijn geïncorporeerd. Opdat de 

constructies zouden toekomen aan de gerechtigde exploitant is overigens niet vereist dat de 

overeenkomst waaraan hij zijn recht ontleent erop gericht is om constructies op te richten op 

het perceel. Dat het oprichten van constructies is toegestaan onder die overeenkomst, 

volstaat.1982  

Indien een goed als Scheinbestandteil wordt gekwalificeerd, maakt het naar Duits recht een 

zelfstandig roerend goed uit.1983 Deze opvatting toont aan dat ook naar Duits recht sprake is van een 
nauwe verwantschap tussen de onroerendmaking en onroerende natrekking. Zoals hierboven werd 
aangetoond (zie supra, nr. 94) lopen deze twee naar Belgisch recht echter niet noodzakelijkerwijs 

samen.1984 

Uit het voorgaande volgt dat de constructies die in de uitoefening van een recht op andermans 

grond opgericht worden, naar Duits recht niet als bestanddeel nagetrokken worden tot de 

grond, maar bestanddelen uitmaken van het recht op grond waarvan deze constructies 

opgericht werden.1985  

  

                                                           

1981  FRITZSCHE, “§95 Nur vorübergehender Zweck”, in Beck'scher Online-Kommentar BGB, 2013, nr. 15; J. JICKELI en M. 
STIEPER, “BGB § 95”, in J. VON STAUDINGERS, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und 
Nebengesetzen. EGBGB: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Berlin, de Gruyter, 108, nr. 22. 

1982  C. STRESEMANN, “BGB § 95 Nur vorübergehender Zweck”, in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2012, nr. 33. 

 Indien de gebouwen werden opgericht door een persoon, die op een later tijdstip het recht verkrijgt om de 
constructie op andermans grond te hebben, wordt het gebouw als wesentlicher Bestandteil omgevormd tot een 
Scheinbestandteil. 

1983  J. JICKELI en M. STIEPER, “BGB § 95”, in J. VON STAUDINGERS, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. EGBGB: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Berlin, de 
Gruyter, 110, nr. 28. 

1984  C. STRESEMANN, “BGB § 95 Nur vorübergehender Zweck”, in F.J. SÄCKER en R. RIXECKER (eds.), Münchener 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2012, nr. 37. 

1985  „Die Werke, die aufgrund eines dingliches Rechts errichtet werde, nicht dem Grundstück, sondern dem Recht als 
dessn Bestandteil zuzuordnen sind“, J. JICKELI en M. STIEPER, “BGB § 95”, in J. VON STAUDINGERS, Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. EGBGB: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche, Berlin, de Gruyter, 99, nr. 1. 
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HOOFDSTUK IV. DE HERIJKTE NATREKKINGSREGELS GETOETST AAN DE 
TRADITIONELE UITGANGSPUNTEN MET BETREKKING TOT ONROERENDE 
NATREKKING 

 PLAN VAN BEHANDELING – In het eerste deel van dit proefschrift werden de traditionele 362.

uitgangspunten met betrekking tot onroerende natrekking uiteengezet (zie supra, nr. 11). In 

hetgeen volgt zal blijken dat een herijking van de natrekkingsregels geen afbreuk doet aan 

hetgeen hierboven uiteengezet werd.  

AFDELING I. FUNCTIONELE ANALYSE 

 NATREKKING ALS EIGENDOMSTOEBEDELING – Wanneer twee goederen zich met elkaar 363.

verbinden, worden de eigendomsrechten ten aanzien van het nagetrokken goed toebedeeld aan 

de hand van de onroerende natrekkingsregels, wanneer aan de toepassingsvereisten ervan is 

voldaan (zie supra, nr. 74). 

In beginsel breidt het grondeigendomsrecht zich op grond van de natrekkingsregel uit tot het 

eigendomsrecht ten aanzien van de goederen die zich met de grond verenigen (zie supra, nr. 57). 

Dit uitgangspunt dat de natrekking het grondeigendomsrecht uitbreidt, blijft na de herijking van 

de natrekkingsregels onverkort van kracht (zie supra, nr. 36). 

Het toenemend aantal uitzonderingen op dit uitgangspunt (zie supra, nr. 158), hebben de 

draagkracht van dit beginsel afgezwakt. Het eigendomsrecht van constructies komt hierdoor 

steeds vaker toe aan de persoon die gerechtigd was deze constructies op andermans grond op te 

richten, in plaats van aan de grondeigenaar zelf (zie supra, nr. 355). In dit geval maakt de 

natrekking een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging uit (zie supra, nr. 30). 

Terwijl de onroerende natrekking voor de herijking een oorspronkelijke wijze van 

eigendomsuitbreiding uitmaakt – op grond waarvan het grondeigendomsrecht zich uitstrekt tot 

de constructies die in de grond geïncorporeerd worden – maakt de natrekking die intreedt ten 

voordele van de persoon die bevoegd bouwt op andermans grond een oorspronkelijke wijze van 

eigendomsverkrijging uit. In het eerste geval is de eigendomsuitbreiding op grond van de 

natrekking een gevolg van het grondeigendomsrecht, in het tweede geval is de 

eigendomsverkrijging een oorzaak van het eigendomsrecht. 

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Indien een grondeigenaar bouwt op zijn grond, breidt zijn 
grondeigendomsrecht zich uit tot de constructie die hij opricht. Het eigendomsrecht dat de 
grondeigenaar kan laten gelden ten aanzien van deze constructie is een gevolg van zijn 
grondeigendomsrecht.  

Indien deze grondeigenaar zijn perceel verhuurt aan een derde en hierbij de bevoegdheid toekent om 
te bouwen op zijn perceel, verkrijgt deze derde een eigendomsrecht ten aanzien van de constructies 
die hij opricht. Zijn huurrecht dat hem de bevoegdheid verleent om te bouwen op andermans grond 
is de oorzaak van zijn eigendomsrecht. 

 NATREKKING ALS VERVOLMAKING VAN DE EXPLOITATIEBEVOEGDHEID – De opvatting dat de 364.

natrekking inherent is aan de bevoegdheid tot bouwen, past in de ratio legis van de natrekking, 

zoals deze hierboven uiteengezet werd (zie supra, nr. 25). De onroerende natrekking 
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vervolmaakt hierdoor de exploitatiebevoegdheid door het eigendomsrecht ten aanzien van 

gebouwen toe te kennen aan diegene die bevoegd is deze op te richten.1986 

In deze zin geeft artikel 552 BW invulling aan het grondeigendomsrecht door de grondeigenaar 

de bevoegdheid te verlenen om boven, op of onder zijn grond constructies op te richten (zie 

supra, nr. 57). Krachtens artikel 553 BW worden deze constructies vervolgens vermoed toe te 

komen aan de grondeigenaar.  

Reeds uit de parlementaire voorbereidingen van deze bepaling bleek echter dat deze 

ordeningsregel niet meer dan een weerlegbaar vermoeden is (zie supra, nr. 31). Wanneer een 

grondeigenaar aan een derde de bevoegdheid verleent om constructies op te richten op zijn 

grond, draagt hij hierdoor eveneens het voordeel van de natrekking over, waardoor deze derde 

een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van de constructies die hij opricht in de uitoefening 

van zijn recht (zie supra, nr. 357). Door een eigendomsrecht toe te kennen aan de bevoegde 

bouwer, beschermt de natrekking ook in dit geval diens exploitatiebevoegdheid. 

AFDELING II. TRADITIONELE UITGANGSPUNTEN MET BETREKKING TOT 
ONROERENDE NATREKKING 

§1. Goederenrechtelijke dimensie van onroerende natrekking 

A. Toepassingsvereisten van de ordeningsregels 

 TOEPASSINGSVEREISTEN VAN DE ORDENINGSREGELS BLIJVEN ONGEWIJZIGD VAN TOEPASSING – De 365.

potentieel verregaande gevolgen waartoe de natrekking kan leiden (zie supra, nr. 50), hebben 

ons ertoe genoopt het toepassingsdomein van de onroerende natrekkingsregels restrictief af te 

bakenen (zie supra, nr. 74). 

Ook deze toepassingsvereisten zoals ze hierboven uiteengezet werden blijven ongewijzigd 

behouden na de herijking van de natrekkingsregels. 

Opdat de onroerende natrekking kan intreden (ten voordele van de bevoegde bouwer) is 

immers nog steeds vereist dat twee of meer (zie supra, nr. 75) goederen zich met elkaar 

verenigen (zie supra, nr. 77) en dat één van deze goederen als natrekkend goed aangeduid kan 

worden (zie supra, nr. 100). Indien een van deze vereisten niet is voldaan, treedt er geen 

natrekking in. Wanneer er bijvoorbeeld geen sprake is van een verbinding van een opstal met de 

grond, zijn de regels met betrekking tot de onroerende natrekking niet van toepassing. 

Zoals gezegd (zie supra, nr. 357) is de natrekking inherent verbonden aan de bevoegdheid om 

constructies op andermans grond op te richten. Aangezien het eigendomsrecht voortvloeit uit 

het recht waaraan de bouwer deze bevoegdheid ontleent, maakt dit gebruiks- of genotsrecht het 

natrekkende goed uit. Deze vaststelling toont nogmaals aan dat het niveau waarop de vereniging 

zich voordoet (de opstallen en de grond) niet overeenkomt met het niveau waarop de 

onroerende natrekking intreedt (het eigendomsrecht ten aanzien van de opstal en de 

                                                           

1986  J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière - contribution à la définition de la nature juridique du droit de 
superficie”, RTD Civ 1994, 754. 
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grondeigendom of het recht waaraan een derde de bevoegdheid ontleent om opstallen op 

andermans grond op te richten) (zie supra, nr. 153). 

B. Kenmerken van de ordeningsregels 

 KENMERKEN VAN DE ORDENINGSREGELS BLIJVEN ONGEWIJZIGD – De kenmerken van de 366.

ordeningsregels met betrekking tot de onroerende natrekking worden evenmin beïnvloed door 

de herijking van de natrekkingsregels. Wanneer de natrekking intreedt ten gunste van de 

bevoegde bouwer, gebeurt dit nog steeds op objectieve (zie supra, nr. 105), onmiddellijke (zie 

supra, nr. 106) en definitieve wijze (zie supra, nr. 107). 

 OBJECTIEF KARAKTER VAN DE NATREKKING (TEN VOORDELE VAN DE BEVOEGDE BOUWER) – De 367.

opvatting dat de natrekking een objectief karakter heeft en intreedt buiten de wil (en het weten) 

van de betrokken partijen, blijft gelden ten aanzien van de natrekking die intreedt ten voordele 

van de bevoegde bouwer. De wilsovereenstemming tussen de grondeigenaar en de gerechtigde 

gebruiker speelt enkel een rol bij de toekenning van de bevoegdheid om constructies op te 

richten op andermans grond. Opdat de natrekking intreedt ten gunste van de persoon die deze 

bevoegdheid uitoefent door constructies op te richten, is geen wilsuiting vereist van de 

betrokken partijen (zie supra, nr. 106). De natrekking is immers inherent aan de bevoegdheid 

om (op andermans grond) te bouwen, waardoor een wilsovereenstemming ten aanzien van deze 

bevoegdheidsoverdracht zich eveneens uitstrekt ten aanzien van de natrekking. De wilsuiting 

speelt met andere woorden een rol bij de toekenning van de bevoegdheid om constructies op te 

richten, maar is niet vereist bij het intreden van de natrekking ten gunste van de persoon die 

bevoegd constructies opricht op andermans grond. Dit verschilt niet fundamenteel van de 

klassieke gedachte: ook grondeigenaar wordt men immers slechts als men daartoe de wil heeft 

geuit, maar het intreden van de natrekking ten voordele van de grondeigenaar is een daaraan 

inherente bevoegdheid. 

Uit het voorgaande volgt dat ook de natrekking ten voordele van de bevoegde bouwer een niet-

conventionele wijze van eigendomsverkrijging uitmaakt (zie supra, nr. 30). Het eigendomsrecht 

van de gerechtigde gebruiker ten aanzien van de constructies die hij opricht is hierdoor zowel 

inter partes als ten aanzien van derden niet aan onroerende publiciteit onderworpen (zie supra, 

nr. 104). Aangezien het eigendomsrecht van de gebruiker voortvloeit uit zijn bevoegdheid om de 

constructies op te richten, is de publiciteit met betrekking tot dit eigendomsrecht afhankelijk 

van de publiciteit die wordt gegeven aan het recht waaraan deze bevoegdheid ontleend wordt.  

Indien een erfpachthouder bijvoorbeeld een constructie opricht op de grond die het voorwerp 
uitmaakt van zijn erfpachtrecht, doet de erfpachter er goed aan zijn erfpachtrecht te laten 
overschrijven in de hypothecaire registers. Samen met dit erfpachtrecht, is het eigendomsrecht ten 
aanzien van de door hem opgerichte constructie hierdoor eveneens tegenstelbaar aan derden. 

 ONMIDDELLIJK KARAKTER VAN DE NATREKKING (TEN VOORDELE VAN DE GERECHTIGDE EXPLOITANT) 368.

– Uit het voorgaande vloeit voort dat de natrekking – als niet-conventionele wijze van 

eigendomsverkrijging – in tweede instantie op onmiddellijke wijze intreedt van zodra aan de 

toepassingsvereisten hiertoe is voldaan, zonder dat hiervoor een wilsuiting is vereist van de 

betrokken partijen.  
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Vaak wordt verdedigd dat de natrekking wordt uitgesteld gedurende het gebruiksrecht op grond 

waarvan een derde constructies opricht op andermans grond (zie supra, nr. 106). Het accessoir 

opstalrecht zou aldus ontsnappen aan de natrekkingsregels.  

De nieuwe voorstelling van de natrekkingsregels doet de natrekkingsleer sporen met het 

onmiddellijke karakter van de natrekking. De natrekking wordt immers niet uitgesteld wanneer 

een grondeigenaar aan een derde het recht verleent om te bouwen op zijn grond, maar treedt 

voor de duurtijd van dit recht in ten voordele van de titularis ervan (zie infra, nr. 368).1987 Voor 

deze opvatting is steun te vinden in het Franse recht: “Il suffit de dire que l’accession […] a pour 

but de protéger non pas la chose, mais l’activité de celui qui l’exploite, intervient immédiatement et 

obligatoirement au bénéfice du monopole d’exploitation, dont le titulaire est, ici, un autre que le 

propriétaire foncier”.1988 

In deze zin oordeelde het Franse Cour de cassation dat een gebruiksrecht (en dus niet de 
grondeigendom) zich op grond van de natrekking uitstrekt tot de constructie die opgericht wordt in 
de uitoefening van dit recht: “le droit réel immobilier s’étend, par accession, au monument construit sur 

la concession par un tiers”.1989 

 DEFINITIEF KARAKTER VAN DE NATREKKING (TEN VOORDELE VAN DE GERECHTIGDE EXPLOITANT) – 369.

De natrekking ten voordele van de gerechtigde gebruiker treedt ten slotte op definitieve wijze in 

(zie supra, nr. 107). Indien na verloop van tijd niet langer is voldaan aan de toepassingsvereisten 

voor natrekking (zie supra, nr. 74), doet dit geen afbreuk aan de eigendomsuitbreiding die intrad 

ten voordele van de bevoegde bouwer.  

Dat ook het definitief karakter van de eigendomsuitbreiding ongewijzigd blijft na de herijking van de 
natrekkingsregels, belet evenwel niet dat de bevoegde bouwer slechts een eigendomsrecht kan laten 
gelden ten aanzien van de constructie voor zolang hij bevoegd is om de opstal op andermans grond te 
hebben. Het definitieve karakter van de onroerende natrekking belet met andere woorden niet dat 
het eigendomsrecht ten aanzien van de nog bestaande opstallen, overgaat naar de grondeigenaar van 
zodra de bevoegdheid om constructies te plaatsen op andermans grond eindigt. 

 AANVULLEND KARAKTER VAN DE GOEDERENRECHTELIJKE DIMENSIE VAN DE NATREKKING – Het 370.

voorgaande doet uiteraard geen afbreuk aan het feit dat de natrekking ten gunste van de 

gerechtigde gebruiker eveneens van aanvullende aard is.  

Hieruit volgt enerzijds dat de grondeigenaar aan een derde de bevoegdheid kan toekennen om 

constructies op te richten op zijn grond, maar hierbij kan stipuleren dat deze bevoegdheid er 

niet toe leidt dat de begunstigde eigenaar wordt van de constructies die hij opricht. De 

grondeigenaar wordt hierdoor onmiddellijk eigenaar van de constructies die deze derde op zijn 

grond opricht. Ook de titularis van de bevoegdheid kan bij de toekenning van de bevoegdheid 

om te bouwen, de wil uiten om geen eigendomsrecht te verwerven ten aanzien van de 

constructies die hij kan oprichten. 

                                                           

1987  J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 1981, 185; P. 
CHAMBELLAND, Y. ROUSSEAU en A. HALOCHE, “La construction en volumes: Aspects juridique et technique”, AJDI 
1981, 695. 

1988  PLANIOL, geciteerd door J.-P. BERTREL, Le bail à construction, titre constitutif d’un droit de superficie, thèse Tours, 
1981, 176. 

1989  Cass. fr. 13 mei 1980, JCP G 1980, II, 19439, concl. P. GULPHE. 
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In tweede instantie staat het de bouwer vrij om op een later tijdstip afstand te doen van zijn 

eigendomsrecht ten aanzien van de constructies die hij opricht. Indien de grondeigenaar deze 

afstand aanvaardt, verkrijgt de grondeigenaar een eigendomsrecht ten aanzien van deze 

constructies (zie supra, nr. 358). 

§2. Verbintenisrechtelijke dimensie van onroerende natrekking 

 TOEPASSINGSVEREISTEN VAN DE VERGOEDINGSREGELS BLIJVEN ONGEWIJZIGD VAN TOEPASSING – De 371.

herijking van de natrekkingsregels hebben evenmin een invloed op het toepassingsdomein van 

de vergoedingsregels met betrekking tot de onroerende natrekking (zie supra voor het 

toepassingsgebied ratione materiae, nr. 111 en ratione peronae, nr. 113). De artikelen 554 en 

555 BW zijn met ander woorden niet enkel van toepassing ten aanzien van de verhouding tussen 

de grondeigenaar en een derde die onbevoegd constructies aanbracht op diens grond. Ze kunnen 

eveneens toegepast worden op de verhouding tussen de bevoegde bouwer en een derde die 

onbevoegd constructies oprichtte. 

Stel dat grondeigenaar (A) aan een derde (B) een recht verleent op grond waarvan hij constructies 
kan oprichten op de grond van A en waardoor B een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van deze 
constructies. Indien een andere persoon (C) constructies opricht op de grond van A, strekt het 
eigendomsrecht van B – als gerechtigde exploitant van de grond – zich uit tot de constructies die C 
opricht (zie supra, nr. 356). Het eigendomsconflict tussen B en C, wordt hierbij eveneens beslecht aan 
de hand van de artikelen 554 en 555 BW. 

Het recht van de vruchtgebruiker strekt zich bijvoorbeeld uit tot gebouwen die op het in 

vruchtgebruik gegeven perceel opgericht worden door de vruchtgebruiker zelf of een derde.  

Bepaalde auteurs betwijfelen of het keuzerecht waarin de vergoedingsregels van de artikelen 

554 en 555 BW voorzien, aan de beperkt zakelijk gerechtigde toekomt. In het kader van een 

vruchtgebruik, zou de uitoefening van het keuzerecht niet beschouwd kunnen worden als een 

bevoegdheid die binnen de grenzen van artikel 582 BW valt.1990   

De Franse Cour de Cassation oordeelt in deze zin dat artikel 555 C.c. enkel toegepast kan worden ten 
aanzien van de verhouding tussen de bouwer en de grondeigenaar: “l'article 555 du Code civil n'est 
applicable que dans les rapports du propriétaire du sol et du possesseur des travaux; qu'aussi bien, en 
faisant application de ce texte dans le cadre des relations du propriétaire des travaux quant à la 
construction et le locataire installé dans les lieux, l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 555 du Code civil, 

ensemble l'article 552 de ce même Code”.1991  

Desalniettemin werd in de Nederlandse rechtsleer (naar oud recht) verdedigd dat een beperkt 

zakelijk gerechtigde beroep kan doen op de (oude) artikelen 658 en 659 BW. Indien de beperkt 

zakelijk gerechtigde besluit de constructie te behouden, is hij hiervoor een vergoeding 

verschuldigd aan de bouwer. Deze vergoeding kan eventueel aanleiding geven tot een 

verrekening met de grondeigenaar, wanneer een einde komt aan het beperkte zakelijk recht en 

de grondeigenaar door natrekking eigenaar wordt van de constructie.1992  

                                                           

1990  Deze opvatting vindt men eveneens bij WERDEFROY. Zijn inziens valt dit keuzerecht niet binnen de rechten van de 
vruchtgebruiker zoals toegekend bij artikel 582 BW. Zie hiervoor  F. WERDEFROY, “Bedenkingen bij oprichting van 
een gebouw door een blote eigenaar zonder instemming van de vruchtgebruiker”, T.Not. 1996, 109. 

1991  Cass. fr. 22 november 2011, nr. 10-24.919, 1389. 
1992  J.H. BEEKHUIS, “Het bouwen, planten en zaaien op eens anders grond”, R.M. Themis 1960, 483, nr. 7. 
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Gelet op het feit dat de natrekking inherent is aan de bevoegdheid om (op andermans grond) te 

bouwen, moet de opvatting dat ook het keuzerecht en de vergoedingsregels met betrekking tot 

de onroerende natrekking van toepassing zijn ten aanzien van een vruchtgebruiker (en meer in 

het algemeen: iedere houder van een recht waaraan de bevoegdheid ontleend wordt om te 

bouwen op andermans grond) bijgetreden worden.1993 

  

                                                           

1993  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 207, nr. 
195; V.A. WEILL, F. TERRE en M. SIMLER, Droit civil, t. II, Les biens, D., 1985, 220, nr. 250. 
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HOOFDSTUK V. TUSSENTIJDS BESLUIT OMTRENT DE HERIJKING VAN DE 
ONROERENDE NATREKKING 

 NIEUWE PERSPECTIEVEN MET BETREKKING TOT GRONDEIGENDOM – Het toenemende 372.

meervoudig grondgebruik, wijzigde de perceptie van het grondeigendomsrecht. In de 

verhouding tussen de opstallen en de grond, nemen de opstallen een steeds belangrijke 

economische waarde in. De waarde van een perceel wordt immers bepaald door het beschikbare 

bouwvolume boven en onder dit perceel. Deze evolutie leidde er eveneens toe dat de positie van 

de exploitant van deze ruimte steeds meer aan draagkracht wint (zie supra, nr. 359). Een 

belangrijk voorbeeld hiervan is de algemene erkenning van het accessoir opstalrecht (zie supra, 

nr. 262). 

Doorheen de jaren vond een dergelijke wijziging van de perceptie van het grondeigendomsrecht 

meermaals plaats. De verhouding tussen opstallen en de grond wijzigde hierbij in functie van 

gewijzigde economische en sociale verhoudingen (zie supra, nr. 355). Een voorbeeld hiervan is 

de uitvaardiging van de appartementswetgeving ten gevolge van de toenemende verticale 

verstedelijking. 

De oorzaken van meervoudig grondgebruik zoals ze hierboven werden beschreven (zie supra, 

nr. 2), maken dat het superficies solo cedit-beginsel er vandaag de dag niet langer toe kan leiden 

dat de grondeigenaar een centrale plaats inneemt in de verhouding tussen de opstallen en de 

grond.  

 VERSTERKTE POSITIE VAN DE EXPLOITANT VAN DE RUIMTE BOVEN EN ONDER EEN PERCEEL – 373.

Aangezien de grondeigenaar in beginsel zelf bevoegd is om zijn grondeigendomsrecht te 

exploiteren door te bouwen op zijn perceel, wordt de grondeigenaar vermoed eigenaar te zijn 

van de constructies boven en onder zijn grond (zie supra, nr. 57). Dit vermoeden is echter niet 

meer dan een logisch uitgangspunt. Van zodra de grondeigenaar een derde de bevoegdheid 

verleent om te bouwen op zijn grond, verkrijgt deze derde een eigendomsrecht ten aanzien van 

de constructies die hij op grond van dit recht opricht. Samen met de bevoegdheid om 

constructies op te richten, draagt de grondeigenaar eveneens het voordeel van de natrekking 

over. Deze natrekking is met andere woorden inherent aan de bevoegdheid om te bouwen (zie 

supra, nr. 357).  

Een dergelijke herijking van de onroerende natrekkingsregels maakt een theoretische 

vereenvoudiging uit. De persoon die gerechtigd is om een constructie op te richten verkrijgt naar 

huidig Belgisch en Frans recht een eigendomsrecht op grond van een accessoir opstalrecht (zie 

supra, nr. 262). Een herijking van de natrekkingsregels maakt deze omweg via een accessoir 

opstalrecht overbodig en toont overigens aan dat dit accessoir opstalrecht past binnen de 

algemene natrekkingsleer, in plaats van ervan af te wijken. 

De herijkte natrekkingsregels komen tegemoet aan de tekortkomingen van het huidige juridisch 

kader om eigendomsrechten te stapelen en maken dan ook een aanvulling op, in plaats van een 

afwijking van, de bestaande splitsingsmogelijkheden uit. 
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Uit bovenstaande analyse blijkt dat de derde sub onderzoeksvraag “Kan de huidige invulling van 

de onroerende natrekkingsregels herijkt worden om tegemoet te komen aan het toenemende 

belang van de derde dimensie van het grondeigendomsrecht?” positief moet beantwoord worden.  

De herijkte natrekkingsregels verruimen de splitsingsmogeijkheden binnen het kader van deze 

natrekkingsregels. Horizontale eigendomssplitsingen vinden hierdoor niet noodzakelijk plaats 

door af te wijken van de onroerende natrekkingsregels, maar door deze regels te 

herinterpreteren. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de monistische visie van het Belgische Hof van Cassatie niet 

in het vizier komt: van een afwijking van de natrekkingsregels is geen sprake wanneer een 

eigendomssplitsing voortvloeit uit een toepassing de herijkte natrekkingsregels. De splitsing van 

eigendomsrechten ligt immers vervat in deze natrekkingsregels. 

Het voorgaande leidt ertoe dat de herijking van de natrekkingsregels het Belgische dualistische 

stelsel inzake eigendomssplitsingen open breekt, waardoor het opstalrecht en 

appartementsrecht niet langer de enige pistes zijn om horizontale eigendomssplitsingen tot 

stand te brengen.  
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DEEL IV: EEN MODEL VOOR VOLUME-
EIGENDOM 
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HOOFDSTUK I. EEN JURIDISCH KADER VOOR MEERVOUDIG GRONDGEBRUIK 

AFDELING I. MEERVOUDIG GRONDGEBRUIK NA DE HERIJKING VAN DE 
NATREKKINGSREGELS 

 HERIJKING VAN DE NATREKKINGSREGELS OPENT DE DEUR VOOR VOLUME-EIGENDOM – Hierboven is 374.

gebleken dat de huidige invulling van natrekkingsregels vaak moeilijk verenigbaar is met de 

hedendaagse noden en mogelijkheden met betrekking tot meervoudig grondgebruik (zie supra, 

nr. 349).  

Een herijking van deze regels laat het recht mee evolueren met deze ontwikkelingen door een 

eigendomsrecht toe te kennen aan diegene die bevoegd constructies opricht op (eigen of 

andermans) grond (zie supra, nr. 352). Deze herijking faciliteert hierdoor de uitbouw van 

volume-eigendom (zie voor een omschrijving van dit begrip infra, nr. 382) wanneer op blijvende 

wijze de bevoegdheid toegekend wordt om een geïndividualiseerd deel van de ruimte boven 

en/of onder de grond in te nemen met oog op de realisatie van constructies. 

 VOLUME-EIGENDOM OP GROND VAN DE HERIJKING VAN DE NATREKKINGSREGELS BLIJFT AAN 375.

BEPERKINGEN ONDERWORPEN – De uitbouw van volume-eigendom aan de hand van de herijking 

van de natrekkingsregels, is echter aan beperkingen onderworpen. Opdat een horizontale 

eigendomssplitsing kan ontstaan ten gevolge van het intreden van de herijkte natrekkingsregels, 

is immers vereist dat de begunstigde ervan (1) op bevoegde wijze (2) een constructie bouwt 

onder, op of boven andermans grond (zie supra, nr. 357). De herijking van de natrekkingsregels 

biedt hierdoor geen oplossing voor de autonome stapeling van eigendomsrechten ten aanzien 

van bestaande constructies. Hieronder pleiten we dan ook voor een veralgemeniseerde 

erkenning van volume-eigendom (zie infra, nr. 379). 

AFDELING II. AFBAKENING VAN VOLUME-EIGENDOM 

§1. Volume-eigendom versus de dwingende Appartementswet  

 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN ALS CONDITIO SINE QUA NON VOOR DE TOEPASSING VAN DE 376.

APPARTEMENTSWET – Hierboven zagen we dat de Appartementswet naar Belgisch recht slechts 

toepassing kan vinden van zodra het eigendomsrecht ten aanzien van het appartementsgebouw 

is opgesplitst tussen meerdere personen en iedere appartementseigenaar een aandeel heeft in 

de gemeenschappelijke delen van het gebouw (zie supra, nr. 297). Zonder dat er 

gemeenschappelijke delen aan de diverse kavels zijn verbonden, blijft de Appartementswet 

buiten toepassing. Hierin schuilt het belangrijkste onderscheidingscriterium tussen 

appartementsmede-eigendom en volume-eigendom (zie supra, nr. 304).  

Van zodra er geen gemeenschappelijke delen zijn, kunnen eigendomsrechten buiten het kader 

van de Appartementswet gestapeld worden en rijst er geen probleem wat het dwingend 

karakter van het appartementsrecht betreft. 

Een dergelijke situatie kan bewerkstelligd worden door de eigendomstoebedeling anders te 

structureren. Zo kan men gemeenschappelijke infrastructuur van een constructie in eigendom 
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laten toekomen aan een beheersorgaan, waarna de verschillende volume-eigenaars 

gebruiksrechten kunnen verwerven ten aanzien van deze infrastructuur aan de hand van 

(wederzijdse) erfdienstbaarheden.1994 Indien de gemeenschappelijke delen echter kunstmatig 

‘geprivatiseerd’ worden, moet uiteraard een voorbehoud gemaakt worden voor het verbod op 

wetsontduiking (zie supra, nr. 285). 

Ook indien er gemeenschappelijke delen aanwezig zijn bij de stapeling van eigendomsrechten, 

kan de Appartementswet in bepaalde gevallen buiten toepassing blijven. Zo blijkt uit de 

parlementaire voorbereiding van de Appartementswet van 1994 dat een zekere 

gemeenschappelijke infrastructuur, zoals een binnenkoer of leidingen, niet noodzakelijk leidt tot 

de toepassing van de Appartementswet.1995 In een dergelijk geval zal de aard van de goederen 

overigens veelal een afwijking van de Appartementswet rechtvaardigen (zie supra, nr. 307 en 

infra, nr. 377). Het feit dat er gemeenschappelijke muren zijn, leidt evenmin tot een dwingende 

toepassing van de Appartementswet. 

 AARD VAN DE GOEDEREN RECHTVAARDIGT EEN AFWIJKING VAN DE APPARTEMENTSWET – Veel 377.

situaties waarin eigendomsrechten op blijvende wijze gestapeld moeten worden, beantwoorden 

niet aan het beoogde toepassingsdomein van de Appartementswet. De appartementswetgeving 

kan bijvoorbeeld niet dienen om een spoortunnel aan te leggen onder een luchthaven of een 

ringweg te overkappen.  

Uit de Appartementswet zelf blijkt dat de wet er niet op gericht is om van toepassing te zijn op 

dergelijke situaties. De wet is immers slechts van toepassing op ieder gebouw of groep van 

gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens 

kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende 

bestanddelen bevatten (art. 577-3, lid 1 BW). Hieruit blijkt dat de wetgever in eerste instantie 

een regeling heeft willen voorschrijven met betrekking tot de stapeling van eigendomsrechten 

binnen gebouwen, en niet op de stapeling van alle bouwwerken. Bouwwerken zijn, zoals gezegd, 

ruimer dan gebouwen (zie supra, nr. 80).   

Sterker nog, zelfs in situaties die wel voldoen aan het standaardbeeld dat de wetgever voor ogen 

had bij de uitvaardiging van de Appartementswet, wordt ruimte gelaten om te ontsnappen aan 

de toepassing ervan wanneer de aard van het goed dit rechtvaardigt (zie supra, nr. 307).  

Gelet op de moeilijke verhouding tussen het statuut van openbaar domein en de appartementsmede-
eigendom (zie supra, nr. 320), kan de aanwezigheid van het openbaar domein in de splitsing een 
rechtvaardiging uitmaken om de Appartementswet buiten toepassing te verklaren. Hieronder zal 
immers nog blijken dat het openbaar domein wel betrokken kan worden in een stapeling van 
eigendomsrechten in het kader van volume-eigendom (zie infra, nr. 386). 

                                                           

1994  CA Chambéry 14 mei 2013, nr. 12/02231; CA Paris 10 april 2013, nr. 12/01067; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La 
construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 1976, 637; C. DESTAME en R. 
BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 28; N. LE RUDULIER, La division en volumes, 
Nantes, Université de Nantes, 2010, 309, nr. 579; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution 
à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 315, nr. 330; R. SAVATIER, “La propriété des volumes dans 
l’espace et la technique juridique des grands ensembles immobiliers”, D. chron. 1976, 108, nr. 15; P. WALET en P. 
CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 72, nr. 132. 

1995  Parl. St. Senaat 1992-93, 712/2, 68. 
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Hierboven wezen we tevens op andere tekortkomingen van de appartementswetgeving, waardoor de 
reikwijdte ervan genuanceerd moet worden (zie supra, nr. 311). 

Uit het voorgaande blijkt dat de Appartementswet naar Belgisch recht geen monopolie heeft op 

de stapeling van eigendomsrechten. 

§2. Volume-eigendom versus de monistische visie van het Belgische Hof van 
Cassatie 

 Monistische visie m.b.t. opstalrecht doet geen afbreuk aan de eigendomssplitsing ten 378.

gevolge van de herijking van de natrekkingsregels – Naast het dwingende toepassingsdomein 

van de Appartementswet, rijst nog een ander probleem dat naar Belgisch recht de ruimte lijkt de 

ontnemen aan volume-eigendom. Iedere verzaking aan de natrekking wordt door het Belgische 

Hof van Cassatie immers gelijkgesteld met de vestiging van een opstalrecht (zie supra, nr. 216), 

waardoor ook de dwingende termijnbeperking van de Opstalwet van toepassing is (art. 4 

Opstalwet). Wanneer de grondeigenaar afstand doet van de natrekking, wordt hij geacht een 

opstalrecht te willen vestigen (zie evenwel voor kritiek op het concept ‘afstand van natrekking’ 

supra, nr. 358), en dus slechts een tijdelijk recht te hebben toegestaan.  

Deze rechtspraak doet echter geen afbreuk aan de andere juridische kaders om een horizontale 

eigendomssplitsing te creëren.  

Zo werd de Appartementswet door de rechter toegepast in een geval waarin twee aanpalende 
onroerende goederen – waarbij de bovenverdieping van één van deze panden zich uitstrekte over het 
aangrenzende pand – in volle eigendom aan twee verschillende personen overgedragen werd, zonder 
dat partijen de wil hadden geuit om een appartementsmede-eigendom in het leven te roepen (zie 
supra, nr. 310).  

De monistische visie van het Belgische Hof van Cassatie doet evenmin afbreuk aan de algemene 

erkenning van het accessoir opstalrecht (zie supra, nr. 262), op grond waarvan diegene die 

bevoegd bouwt op andermans grond, eigenaar wordt van het resultaat van de uitoefening van 

deze bevoegdheid. Zoals gezegd is dit eigendomsrecht niet onderworpen aan de vijftigjarige 

termijnbeperking, maar blijft het eigendomsrecht standhouden zolang de bevoegdheid bestaat 

waaruit het eigendomsrecht voortvloeit.  

Hetzelfde geldt voor de herijkte natrekkingsregels. De monistische visie van het Hof van Cassatie 

doet met andere woorden geen afbreuk aan het feit dat de natrekking intreedt ten aanzien van 

de persoon die bevoegd bouwt op (eigen of andermans) grond.  

Deze opvatting steunt eveneens op de aard van de natrekking. Zoals gezegd, maakt natrekking 

geen recht uit, maar is natrekking een rechtsfeit (zie supra, nr. 49): de natrekking is geen 

attribuut van het eigendomsrecht dat overgedragen wordt (zie supra, nr.358), maar is een 

rechtsfeit dat zich voordoet van zodra aan de toepassingsvereisten van de natrekking (zie supra, 

nrs. 74 en 365) is voldaan. Van zodra de facto aan deze toepassingsvereisten is voldaan, treedt 

de natrekking de iure in ten voordele van de persoon die bevoegd een constructie incorporeerde 

in de grond (zie supra, nr.357). In beginsel is dit de grondeigenaar, maar door aan een derde een 

gebruiksrecht toe te staan op grond waarvan hij een constructie mag oprichten onder, op of 
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boven zijn grond, wijzigt de begunstigde van de natrekking, zonder dat er sprake is van een 

verzaking aan de natrekking (zie supra, nr. 357). De herijking van de natrekkingsregels toont 

aan dat de toekenning van de bevoegdheid om te bouwen op andermans grond, gepaard gaat 

met een eigendomstoebedeling ten aanzien van het resultaat van de uitoefening van deze 

bevoegdheid, zonder dat hierbij een zakelijk recht toegekend wordt. Dat de natrekking intreedt 

ten gunste van een andere persoon dan de grondeigenaar, breekt bijgevolg niet in op het 

numerus clausus-beginsel. 

AFDELING III. PLEIDOOI VOOR EEN VERALGEMENISEERDE ERKENNING VAN VOLUME-
EIGENDOM 

 ALGEMENE ERKENNING VAN VOLUME-EIGENDOM – Uit het voorgaande blijkt dat meervoudig 379.

grondgebruik gefaciliteerd wordt door de natrekkingsregels te herijken. Opdat volume-

eigendom een algemene draagwijdte zou kunnen hebben – en ook zou kunnen toegepast worden 

op bestaande constructies (zie supra, nr. 375) – is echter materieelrechtelijk een bijkomende 

stap vereist.  

In dit deel wordt de lege ferenda een model van volume-eigendom uitgewerkt, op grond waarvan 

eigendomsrechten op rechtszekere en blijvende wijze horizontaal gestapeld kunnen worden.1996 

De opening die de herijking van de natrekkingsregels maakte – en die de lege late in lijn is met de 

natrekkingsregels (zie infra, nr. 374) – wordt hierdoor de lege ferenda aangevuld door 

eigendomsrechten ten aanzien van autonome volumes boven en onder de grond te erkennen.  

Gelet op de huidige stand van het Belgische recht, kan deze bespreking niet als een analyse de 

lege lata beschouwd worden. De bespreking sluit echter aan bij het hoger verdedigde 

verklaringsmodel met betrekking tot onroerende natrekking, waarin de bestaande regels 

worden herijkt, en biedt voor de praktijk perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van 

meervoudig grondgebruik. 

De voortrekkersrol die België speelde met betrekking tot het appartementsrecht, door als eerste 

Europese land een volwaardige Appartementswet uit te vaardigen (zie supra, nr. 180), staat in 

schril contrast met het huidige Belgische juridisch kader, waarin een eeuwigdurende en 

autonome stapeling van eigendomsrechten niet mogelijk is. Door enerzijds de natrekkingsregels 

te herijken (zie supra, nr. 352), en anderzijds materieelrechtelijk nog een stap verder te gaan 

door volume-eigendom algemeen te erkennen, wordt voorkomen dat het Belgische recht op dit 

vlak de trein mist en achterblijft met een verouderd rechtssysteem met betrekking tot 

meervoudig grondgebruik. 

De inspiratie voor een model voor volume-eigendom wordt voornamelijk uit het Franse recht 

gehaald, waarvan het basisuitgangspunt van de natrekking analoog is aan het Belgische recht. 

Volume-eigendom ontstond naar Frans recht vanuit te praktijk om een antwoord te bieden aan 

                                                           

1996  Bij de uitwerking van dit model is de Franse rechtspraktijk – die op dit punt reeds aanzienlijk is uitgebouwd – 
een belangrijke bron van inspiratie. Volume-eigendom is in Frankrijk vanuit de praktijk ontstaan om tegemoet te 
komen aan de behoefte om eigendomsrechten horizontaal te stapelen. Een concreet voorbeeld hiervan is de 
uitbouw van de Parijse zakenwijk La Défense. 
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de noodzaak om eigendomsrecht horizontaal op autonome wijze te kunnen stapelen. Hieronder 

zal blijken dat deze ontwikkeling verankerd wordt in het Avant projet du réforme du Code civil, 

waarin volume-eigendom wettelijk erkend wordt en volumes als onroerende goederen uit de 

aard bestempeld worden (art. 562 Voorontwerp, zie infra, nr. 382).   
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HOOFDSTUK I. ALGEMENE INLEIDING TOT VOLUME-EIGENDOM  

 DE DERDE DIMENSIE VAN HET EIGENDOMSRECHT – Het toenemende meervoudig grondgebruik 380.

(zie supra, nr. 2) leidt vaak tot een stapeling van eigendomsrechten. Hierbij worden 

eigendomsrechten toegekend ten aanzien van onroerende goederen die zich boven en onder 

elkaar op eenzelfde perceel bevinden. Men spreekt van een horizontale splitsing van 

eigendomsrechten, waarbij elke gestapelde eigenaar een recht verkrijgt op een volume.  

Eigendomsrechten hebben hierdoor niet langer enkel betrekking op een oppervlakte die in de 

lengte en de breedte, en dus op tweedimensionale wijze, begrensd wordt.1997 Aangezien ook de 

hoogte van het voorwerp van het grondeigendomsrecht relevant is, moet de tweedimensionale 

begrenzing plaats ruimen voor een driedimensionale begrenzing.1998 Het voorwerp van het 

eigendomsrecht wordt hierbij uitgedrukt in kubieke meters in plaats van in vierkante meters.1999 

De erkenning van deze derde dimensie (volumétrie) van het eigendomsrecht maakt het mogelijk 

om de beschikbare ruimte optimaal te benutten, zowel in de hoogte als in de diepte.2000 

Deze erkenning van de derde dimensie van het eigendomsrecht is niet nieuw en staat niet haaks op 
het Belgische recht. Door uitdrukkelijk te bepalen dat het eigendomsrecht van de grondeigenaar zich 
uitstrekt tot de ruimte boven en onder dit perceel (zie supra, nr. 67), erkende de wetgever bij de 

codificatie van het Burgerlijk wetboek de derde dimensie van het eigendomsrecht.2001 Ook 
opstalrechten kunnen in de hoogte of diepte beperkt worden, en voor private kavels in een 
splitsingsakte is dat sowieso het geval. De individualisering van deze volumes (zie infra, nr. 384) 

maakt dat deze dimensie ook daadwerkelijk benoemd wordt.2002 

 PLAN VAN BEHANDELING – In de bespreking van een model voor volume-eigendom wordt in 381.

eerste instantie het concept volume-eigendom verklaard (zie infra, nr. 382). Vervolgens wordt 

de splitsing van de ruimte in volumes behandeld, waarbij we stilstaan bij aspecten van 

ruimtelijke ordening en stedenbouw (zie infra, nr. 393). We bespreken eveneens de impact van 

                                                           

1997  “Il faut abandonner […] le principe de géométrie plane […] alors que le droit de propriété foncière est celui d’un 
espace, inséparable de la technique des volumes et de la géométrie à trois dimensions” Conclusie advocaat-generaal 
WEBER onder Cass. fr. 20 november 1996, Bull. Civ. 1996, III, nr. 222. 

1998  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2010, 191, nr. 
156; J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. 
Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 448, nr. 2254; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès 
des notaires de France, Strasbourg, 1976, 606; M. KORF, “3D description of sectional title unit”, De Rebus 2008, 44; 
V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 24, nr. 2; R. SAVATIER, “Communication sur la propriété de l’espace”, in X. (ed.), La 
croissance des villes et son influence sur le régime juridique de la propriété, Travaux de l’Association H. Capitant, 
Luik, 1966, 381 ; Ph. SIMLER, “Création de l'ouvrage immobilier complexe et droit de propriété”, RDI 1999, 490. 

1999  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 
2007, 355, nr. 2016. 

2000  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 448, nr. 2255; D.V. COWEN, “From sectional to airspace”, Acta Juridica 1985, 345. 

2001  R. SAVATIER, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui. Approfondissement d’un droit 
renouvelé, Parijs, Dalloz-Sirey, 1959, 116, nr. 444. 

2002  C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 7; A. SERIAUX, “Propriété”, 
Rép. civ. Dalloz 2009, 11, nr. 37. 
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volume-eigendom op de hypothecaire en kadastrale registratie (zie infra, nr. 401). De 

identificatie van volumes vereist immers een driedimensionale in plaats van tweedimensionale 

vormgeving van het kadaster.  

Bij gebreke aan wettelijke regeling omtrent volume-eigendom, steunt de organisatie ervan 

volledig op een conventionele regeling, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de specifieke 

noden van ieder project.2003 De erkenning van volume-eigendom impliceert de uitwerking van 

een juritectuur2004, waarin eigendomsrechten aan de hand van rechtszekere instrumenten 

gestapeld worden en waardoor een permanente situatie van volume-eigendom gecreëerd wordt. 

Onder andere de notaris, projectontwikkelaar, landmeter, architect, verzekeraar en jurist 

moeten in onderling overleg zorgen voor een rechtszekere, efficiënte en coherente juridische 

structuur.2005 In hetgeen volgt beperking we ons tot de taak van de jurist, namelijk de juridische 

vormgeving.2006 

Dit model voor de uitwerking van volume-eigendom gaat uit van een goederenrechtelijke 

benadering. Hierdoor wordt geen aandacht besteed aan andere aspecten, zoals fiscaliteit of 

consumentenbescherming. Een gedetailleerde bespreking van de contractuele uitwerking van 

dit model valt eveneens buiten het bestek van dit proefschrift. 

 VOLUME-EIGENDOM – De notie volume-eigendom (la division en volumes, la construction en 382.

volumes2007) kan omschreven worden als de opsplitsing van het eigendomsrecht van een 

onroerend goed in verschillende zelfstandige volumes, die zich zowel boven als onder de 

grondoppervlakte kunnen bevinden en die zowel verticaal als horizontaal begrensd zijn.2008  

In het Franse recht wordt volume-eigendom algemeen erkend. Volume-eigendom wordt hierbij 
omschreven als “une technique juridique consistant à diviser la propriété d’un immeuble en fractions 
distinctes, sur le plan horizontal comme sur le plan vertical, à des niveaux différents, qui peuvent se 
situer au-dessus comme en dessous du sol naturel, chaque fraction s’inscrivant, respectivement, dans 
‘emprise de volumes définis géométriquement, en trois dimensions, par référence à des plans, des coupes 

et des côtes, sans qu’il existe de parties communes entre ces différentes fractions”2009 of “la division, par 
rapport au sol, d’une propriété en lots, autonomes les uns des autres, définis suivant des côtes 

                                                           

2003  D.A. GROETELAERS en H.D. PLOEGER, “Juritecture of the built environment: a different view on legal design for 
multiple use of land”, Structural survey, 2007, 25(3/4), 295; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, 
Université de Nantes, 2010, 349, nr. 679; F. MORELON, “Les ouvrages immobiliers complexes (volumes et 
superpositions) – Création de l’ouvrage immobilier: Aspects technique et pratiques de la division en volumes”, 
RDI 1999, 504. 

2004  Dit begrip is ontleent aan D.A. GROETELAERS en H.D. PLOEGER, “Juritecture of the built environment: a different 
view on legal design for multiple use of land”, Structural survey, 2007, 25(3/4), 295. Zie ook www.juritecture.net. 

2005  D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 50; P. WALET 
en P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 13, nr. 24. 

2006  “Le devoir des juristes n’est-il pas de monter avec eux dans l’ascenseur, pour saisir et annexer au droit la troisième 
dimension d’Euclide?” R. SAVATIER, “Communication sur la propriété de l’espace”, in X. (ed.), La croissance des 
villes et son influence sur le régime juridique de la propriété, Travaux de l’Association H. Capitant, Luik, 1966, 382. 

2007  R. SAVATIER, “La propriété de l'espace”, D. chron. 1965, 213. 
2008  J.-P. BERTREL, “Les ensembles immobiliers complexes”, Droit et Patrimoine, nov. 1994, 45; V. SAGAERT, “Volume-

eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 25, nr. 
2. 

2009  D. SIZAIRE, “Division en volumes: Nature et principes”, JCP 2007, cote 11, 1997, fasc. 107-10, nr. 15. 
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altimétriques et planimétrique, et dont la propriété est octroyée à d’autres propriétaires que celui du 

sol”.2010  

De horizontale stapeling van eigendomsrechten is naar Frans recht ge-ent op het weerlegbare 

eigendomsvermoeden waarin artikel 553 C.c. voorziet (zie supra, nr. 32), gecombineerd met het 

feit dat in bepaalde gevallen afgeweken kan worden van het dwingende toepassingsdomein van 

de Appartementswet (zie supra, nrs. 304 en 376). 

In het Franse Voorontwerp voor de hervorming van de Code Civil wordt overigens voorgesteld 

om volume-eigendom wettelijk te verankeren. Het Voorontwerp voor de hervorming van de 

Code civil herneemt artikel 552 C.c. (art. 561 Voorontwerp) en voegt hieraan een bepaling toe, op 

grond waarvan volume-eigendom expliciet erkend wordt als een volwaardig ruimtelijk begrensd 

eigendomsrecht (art. 562 Voorontwerp):2011  

“[…] Un fonds peut également, moyennant établissement d’un état descriptif de division, faire l’objet 
d’une division spatiale portant création de volumes. Les articles 534 et suivants s’appliquent aux fonds 
issus des divisions mentionnées aux alinéas précédents”. 

 VOLUME – Een volume is te omschrijven als een juridisch autonome ruimte (zie infra, nr. 383.

385), die materieel (res corporalis) of immaterieel (res incorporalis) driedimensionaal begrensd 

is (zie infra, nr. 384). 

De Franse rechtsleer definieert een volume als “un espace homogène, délimité souvent 
physiquement, toujours géométriquement, affecté à un usage ou une fonction déterminé jouissant 
d’une certaine autonomie allant de l’absence de communication jusqu’à l’utilisation en commun de 

différents équipements”.2012  

Uit deze omschrijving blijkt dat het volume reeds fysiek begrensd kan zijn, maar dat dit niet 

noodzakelijk het geval is (zie infra, nr. 384). 2013 

AFDELING I. VOLUME ALS VOORWERP VAN EEN EIGENDOMSRECHT 

§1. Individualiseerbaar volume 

 VOLUME ALS EEN GEÏNDIVIDUALISEERD VOORWERP VAN EIGENDOMSRECHT – Een lichamelijk of 384.

onlichamelijk volume kan door ruimtemeters driedimensionaal begrensd en geïndividualiseerd 

worden. Het eigendomsrecht ten aanzien van een onlichamelijk volume wordt hierdoor op 

abstracte wijze omschreven. Ten gevolge van deze identificering kan een welbepaald deel van de 

ruimte boven, op of onder een perceel, het voorwerp uitmaken van een eigendomsrecht. Het 

volume wordt hierbij begrensd in drie dimensies en ontleent zijn juridisch bestaan aan deze 

geometrische omschrijving.2014 

                                                           

2010  J. HOCQUARD, “Division en volumes et mise en copropriété: Les frères ennemis”, I.R. Dalloz sept. 2012, 518, 16. 
2011  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2010, 192, nr. 

156. 
2012  P. CHAMBELLAND, Y. ROUSSEAU en A. HALOCHE, “La construction en volumes: Aspects juridique et technique”, AJDI 

1981, 689. 
2013  C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 9 en 12. 
2014  §5 (5) STA; J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de 

l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions 
du JurisClasseur, 2007, 484, nr. 2283; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e 
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Dat een lichamelijk volume vanuit bouwkundig oogpunt niet kan bestaan zonder de constructie 

waar het deel van uitmaakt, doet geen afbreuk aan het feit dat dit volume vanuit juridisch 

oogpunt reeds het voorwerp van een autonoom eigendomsrecht kan uitmaken. De juridische 

zelfstandigheid waarover een goed moet beschikken om een individualiseerbaar goed te vormen 

(zie supra, nr. 19), kan met andere woorden niet worden gelijkgesteld aan een fysieke 

zelfstandigheid.2015 

Bij de individualisatie van volumes, fungeert de grond enkel als referentiepunt om het volume te 

individualiseren: “Le terrain disparaît, les volumes étant indépendants de celui-ci”.2016 Hierna 

wordt de overstap van de tweede naar de derde dimensie gemaakt, door de grenzen van het 

volume zelf naar hun breedte, diepte, hoogte en vorm te omschrijven.2017 

In de Franse rechtspraktijk worden de grenzen en topografische details van ieder volume vastgelegd 
aan de hand van het systeem “Lambert” (x- en y-as), waarna de hoogte en diepte van ieder perceel (z-
as) bepaald wordt aan de hand van het NGF (Nivellement Général de la France) of het “IGN 1969” 

(Institut Géografique National).2018 De horizontale begrenzing van ieder volume wordt hierbij 

bepaald door te verwijzen naar het zeeniveau.2019 Naar Frans recht is een notaris overigens verplicht 
ieder (volume)perceel op zodanige wijze te omschrijven dat het gesitueerd kan worden binnen de 

gehele constructie (art. 71-A-1, 5e al. decr. 14 oktober 1955).2020 

                                                                                                                                                                                     

congrès des notaires de France, Strasbourg, 1976, 628; C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif 
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2015  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 340, nr. 331; J.A. VAN DEN BROS, “Niet 
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Dat een volume niet op dezelfde wijze begrensd wordt als een grondperceel, doet hieraan geen 

afbreuk.2021 Net zoals de ruimte boven en onder de grond, maakt de grond zelf eveneens deel uit 

van een groter geheel, namelijk de aarde. De afgrenzing tussen percelen blijkt niet uit de vorm of 

uiterlijke verschijning zelf, behalve in de zeer uitzonderlijke hypothese waarin een perceel 

grond enkel natuurlijke grenzen (bv. water) heeft.2022 Zonder individualisatie kan deze grond net 

zomin als een volume het voorwerp van een eigendomsrecht uitmaken. Enkel omwille van het 

feit dat onze rechtsstelsels de kunstmatige begrenzing van grondpercelen erkennen, kan een 

perceel het voorwerp van private eigendom uitmaken.2023 Door middel van een kadastrale 

registratie wordt een deel van het aardoppervlak verheven tot een zelfstandige entiteit, al blijft 

dit perceel feitelijk deel uitmaken van de gehele aardoppervlakte. Hetzelfde geldt voor volumes 

binnen een ruimer geheel. Ook deze kunnen als zelfstandig voorwerp van eigendomsrechten 

geïndividualiseerd worden.2024  

Aangezien de grond in alle onderzochte rechtsstelsels opgedeeld wordt aan de hand van 

kunstmatige (‘virtuele’) perceelgrenzen, beschouwen we een dergelijke individualisatie van 

delen van de aardkorst als evident.2025 De individualisatie van volumes is echter niet minder 

evident.2026 Enkel wanneer we ons bewust zijn van het feit dat (1) de individualisatie van de 

grond en (2) de uitsluiting van een gelijkaardige individualisatie van de beschikbare ruimte 

                                                           

2021  Botes v. Toti Development Co (Pty) Ltd., 1978 (1), SA, 205 (T), 208A; P. CHAMBELLAND, A. GINGRAS en A. HALOCHE, 
“Les ensembles immobiliers complexes”, Defr. 1975, 1226, nr. 17; P. CHAMBELLAND, Y. ROUSSEAU en A. HALOCHE, “La 
construction en volumes: Aspects juridique et technique”, AJDI 1981, 698; J.-M. CHAPUT, “L’appréhension d’une 
troisième dimension”, in X. (ed.), Division de l’immeuble: le sol, l’espace, le bâti, Parijs, Petites affiches, 2007, 21; J.-
C. CHAPUT, “La commission de la copropriété et la construction en volumes”, RDI 2008, 391; J.C. CHAPUT en S. 
ROCHEGUDE, “De la notion de superficie à celle de volume immobilier”, Defr. 2008, 38.570, 57; J.-C. CHAPUT en S. 
ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 
103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 457, nr. 
2299; D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 49; J. 
HOCQUARD, “Division en volumes et mise en copropriété: Les frères ennemis”, I.R. Dalloz sept. 2012, 518, 18; G.J. 
PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 67; Ph. SIMLER, “Création 
de l'ouvrage immobilier complexe et droit de propriété”, RDI 1999, 490; D. TOMASIN, “L’évolution de la propriété 
immobilière”, in X. (ed.), L’évolution contemporaine du droit des biens, Parijs, Presses Universitaires, 1991, 68; A. 
VERMUNT, Division en volumes et copropriété: confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 
2005, 7, nr. 10; P. WALET en P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 26, nr. 45. 

2022  C. ASSER, F.H.J MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, 107. 

 Zie voor een gelijkaardige opvatting met betrekking tot het (onlichamelijk) voorwerp van een opstalrecht: V. 
SAGAERT en S. BOULY, “Een te restrictieve omschrijving voor het voorwerp van een opstalrecht?”, R.W. 2013-14, 
afl. 37, 1460-1463, noot onder Cass. 13 september 2013. 

2023  C. LARROUMET, Droit Civil, Les biens. Droits réels  principaux, Parijs, Economica, 2004, 325, nr. 577; H.D. PLOEGER, 
“Grond en grenzen; erven en percelen”, in J. DE JONG, H. PLOEGER, A.A. VAN VELTEN (ed.), Naar een meer positief 
stelsel van grondboekhouding?, preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2003, 68; 
W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G.E. VAN MAANEN en G.T. DE JONG, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 3, 
Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 385, nr. 535. 

2024  J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming: opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken 
in het Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2002, 47. 

2025  H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 87, nr. 78; H.D. PLOEGER, “Eigendom 
van onroerende zaken: over grond, grenzen, erven, percelen, en het kadaster”, De notarisklerk 2002, 79, 1418, 
201. 

2026  D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 2 en 53; R. 
SAVATIER, “La propriété des volumes dans l’espace et la technique juridique des grands ensembles immobiliers”, 
D. chron. 1976, 103, nr. 1.  
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boven deze grond geen evidenties zijn, wordt een opening gecreëerd voor andere manieren van 

eigendomstoebedeling van de beschikbare ruimte.2027 

§2. Juridisch autonoom volume 

 JURIDISCHE AUTONOMIE – In het kader van volume-eigendom maakt elk volume een 385.

autonoom voorwerp van eigendom uit, dat exclusief aan de volume-eigenaar toebehoort.  

Aangezien meerdere eigendomsrechten ten aanzien van autonome volumes onafhankelijk van 

elkaar gestapeld worden, is er geen sprake van samenlopende rechten ten aanzien van eenzelfde 

goed en ontstaat er geen onverdeeldheid (zie supra, nr. 376).2028 

Op de regel dat er geen sprake is van een onverdeeldheid tussen de verschillende volume-

eigenaars, bestaat echter een uitzondering met betrekking tot de raakvlakken tussen de 

verschillende volumes. Juridische vraagstukken met betrekking tot deze raakvlakken kunnen 

beantwoord worden aan de hand van de regels omtrent mandeligheid (gemeenheid, 

mitoyenneté).2029 

Mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom ten behoeve van de eigenaars van aan 

elkaar grenzende erven en tot nut van die erven.2030 De aandelen in deze mede-eigendom zijn over 
het algemeen gelijk. Elke mede-eigenaar heeft het recht van gebruik en genot van de mandelige muur 

en kan bewarende maatregelen stellen en enkele specifieke rechten laten gelden.2031 

De juridische autonomie van volumes varieert naargelang het geval. Volumes kunnen 

bijvoorbeeld volledig autonoom van elkaar bestaan, waardoor ze ook op juridisch vlak volledig 

                                                           

2027  “comme un fonds de terre peut être partagé par tranches verticales, en adjugeant à l’un la portion qui est à droite 
ou du côté de l’orient, et à l’autre la portion qui est à gauche ou du côté de l’occident, de même on peut aussi diviser 
un fonds de terre par tranches horizontales, en accordant à l’un, pour sa part, la couche superficiaire du sol qui en 
constitue la surface, et en cédant à l’autre la couche intérieure qui est au-dessous, et qui est recouverte par la 
couche de surface” M. PROUDHON, Traité du domaine de la propriété ou de la distinction des biens considérés 
principalement par rapport au domaine privé, Brussel, Wahlen, 1841, 266, nr. 704.  

2028  Cass. fr. 16 december 1873, D. 1874, I, 249 en S. 1874, I, 457, noot J.E. LABBE; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 
CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Sirey, 1905, 242, nr. 343; J.-C. CHAPUT, “Volumes 
(construction en -)”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz, 2010, nr. 550.30; C. DESTAME en R. 
BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 3; P. JOURDAIN, G. MARTY en P. RAYNAUD, Les 
biens, Parijs, Dalloz, 1995, 328, nr. 177; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude 
du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 301, nr. 309; J.-M. ROUX, “Les droits de superficie – Principes et 
évolutions”, Informations Rapides de la COpropiété n° 559, juni 2010, 12; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een 
verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 66, nr. 54; P. WALET en 
P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 7, nr. 9; F. ZENATI, “Etendue de la propriété 
foncière”, RTD Civ. 1999, 142, noot onder Cass. fr. 7 oktober 1998. 

2029  J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 
304, nr. 312; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 307, nr. 575. 

2030  H. DECLERCQ, De gemene muur, Brugge, Die Keure, 1998, 9; W. GONTHIER en R. DE LATHOUWER, De gemene muur, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 26; M.E. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 
appartementsrecht), Gent, Storme, 2007, 9. 
Aangezien mandeligheid een uitzondering is op het stelsel van het exclusief eigendomsrecht, wijkt het 
vermoeden van mandeligheid waarin artikel 653 BW voorziet voor het eigendomsvermoeden van artikel 552 
BW. Zie hiervoor Rb. Gent 9 mei 2003, TGR 2003, 254, met noot. 

2031  H. DECLERCQ, De gemene muur, Brugge, Die Keure, 1998, 9; W. GONTHIER en R. DE LATHOUWER, De gemene muur, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 10; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht 3. 
Mede-eigendom, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 319, nr. 130. 
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los staan van elkaar. In veel gevallen belet de juridische autonomie echter niet dat de volumes 

bouwtechnisch op elkaar afhankelijk afgestemd zijn.  

Dat er sprake is van een zekere gemeenschappelijke infrastructuur, doet niet automatisch een 

appartementsmede-eigendom ontstaan (zie supra, nr. 377).2032 Voor een bespreking van de 

afbakening tussen appartementsmede-eigendom en volume-eigendom verwijzen we naar supra, 

nr. 304. 

Het autonome en exclusieve eigendomsrecht van de volume-eigenaar wordt in dit geval 

aangevuld met een juridisch kader omtrent het beheer van de gemeenschappelijke 

infrastructuur. Zo kunnen erfdienstbaarheden gevestigd worden ten aanzien van deze 

gemeenschappelijke infrastructuur.2033 

Naar Zuid-Afrikaans recht wordt in een kader van een deeltitelschema van rechtswege een beperkt 
netwerk van erfdienstbaarheden gevestigd, op grond waarvan de eigenaars elkaar wederzijds een 
erfdienstbaarheid van steun en erfdienstbaarheden met betrekking tot nutsleidingen toekennen (§28 
STA). 

 VERENIGBAARHEID MET HET OPENBAAR DOMEIN – Hierboven (zie supra, nr. 320) is gebleken 386.

dat het openbaar domein moeilijk betrokken kan worden in een appartementsmede-eigendom. 

De gedwongen onverdeeldheid ten aanzien van de gemeenschappelijke delen bleek hiervoor het 

grootste struikelblok te zijn. 

Dat de co-existentie van private eigendom en openbare domeingoederen op één perceel echter 
mogelijk is, bleek uit de bespreking van de onroerende natrekking – en voornamelijk de 
uitzonderingen hierop – met betrekking tot het openbaar domein (zie supra, nr. 335) en uit het feit 
dat de overheid private percelen gedeeltelijk kan onteigenen en vervolgens het onteigende volume 
kan affecteren tot het openbaar domein (zie supra, nr. 345). 

                                                           

2032  C. ATIAS, Guide de la propriété en volumes immobilières, Edilaix, Aix-en-Provence, 2012, 18, nr. 32; J.-C. CHAPUT en 
S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le 
bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 449, 
nr. 2259; D.V. COWEN, New patterns of landownership, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1984, 47; 
P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 
1976, 609; P.-Y. ERNEUX, “La propriété en volumes. Flexibilité et évolution des programmes immobiliers et par 
voie de conséquence, de leur organisation juridique”, J.T. 2014, 6550, 86; J. HOCQUARD, “Division en volumes et 
mise en copropriété: Les frères ennemis”, I.R. Dalloz sept. 2012, 518, 18; R. TIMMERMANS, “Horizontale 
eigendomssplitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement van appartementseigendom”, NFM 2005, 
207; B. VALEYRE en A. PONE, “Construction en volume”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, 
Dalloz, 2007, nr. 550.30; A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: confrontation et perspectives, Lille, 
Université du droit et de la santé, 2005, 64, nr. 148; G. VIGNERON, “Statut de la copropriété – Champ d'application 
du statut – (L. 10 juill. 1965 et D. 17 mars 1967 modifiés)”, Jcl. Constr. cote 11, 2005, fasc. 90-20, nr. 59; P. WALET 
en P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 8, nr. 11. 

2033  CA Chambéry 14 mei 2013, nr. 12/02231; CA Paris 10 april 2013, nr. 12/01067; P. DE BESOMBES-SINGLA (ED.), La 
construction en volumes, rapp. au 73e congrès des notaires de France, Strasbourg, 1976, 637; C. DESTAME en R. 
BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 28; N. LE RUDULIER, La division en volumes, 
Nantes, Université de Nantes, 2010, 309, nr. 579; J.P. MARTY, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution 
à l’étude du droit de superficie, Parijs, LGDJ, 1979, 315, nr. 330; R. SAVATIER, “La propriété des volumes dans 
l’espace et la technique juridique des grands ensembles immobiliers”, D. chron. 1976, 108, nr. 15; P. WALET en P. 
CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 72, nr. 132. 
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Gelet op de juridische autonomie in het kader van volume-eigendom, maakt volume-eigendom 

wel een geschikt juridisch kader uit om private eigendom en openbaar domein te stapelen.2034 

Het staat de overheid bijgevolg vrij om binnen het kader van volume-eigendom, de eigendom 

van de ondergrond af te scheiden van die van de bovengrond.2035 

 FUNCTIONELE HETEROGENITEIT VAN VOLUMES ALS CONDITIO SINE QUA NON VOOR VOLUME-387.

EIGENDOM? – De juridische autonomie van volumes leidt ertoe dat het heterogeen karakter van de 

functies die binnen de volume-eigendom vervuld worden geen beletsel vormt om volumes met 

een uiteenlopende bestemming te stapelen. Gelet op de tekortkomingen van het 

appartementsrecht met betrekking tot heterogene constructies (zie supra, nr. 319), zijn de 

uiteenlopende bestemmingen van de volumes vaak een extra stimulus om beroep te doen op 

volume-eigendom.2036  

Sommige Franse auteurs leiden hieruit af dat de functionele heterogeniteit een noodzakelijke 

voorwaarde is om aan de toepassing van de Appartementswet te ontsnappen.2037 Zoals gezegd 

kan naar Frans recht afgeweken worden van de Appartementswet indien er sprake is van 

ensembles immobiliers complexes (zie supra, nr. 307). Ter onderbouwing van deze opvatting 

beroept men zich op de omschrijving van ensembles immobiliers complexes als een geheel van 

gebouwen met een gedeelde infrastructuur, waardoor er sprake is van een zekere 

afhankelijkheid tussen op zichzelf bestaande onafhankelijke constructies met een uiteenlopende 

bestemming (zie supra, nr. 304).2038 

Deze opvatting kan niet bijgetreden worden. In eerste instantie mag uit het feit dat volume-

eigendom in de praktijk veelal wordt toegepast op omvangrijke en multifunctionele constructies, 

niet afgeleid worden dat de toepassing van volume-eigendom beperkt is tot dergelijke 

constructies.2039 Om beheersmotieven is het bij heterogene complexen vaker dan bij homogene 

complexen opportuun om aan de Appartementswet te ontsnappen, maar vanuit theoretisch 

                                                           

2034  C. ATIAS, Guide de la propriété en volumes immobilières, Edilaix, Aix-en-Provence, 2012, 30, nr. 68; Y. GAUDEMET, 
“Division en volumes. Droit administratif”, Jcl. Constr.–Urb. cote 08, 2000, fas. 107-50, nr. 1; R. SAVATIER, “La 
propriété des volumes dans l’espace et la technique juridique des grands ensembles immobiliers”, D. chron. 
1976, 106, nr. 10; P. SIMLER, “Copropriété et propriété en volumes: antinomie ou symbiose? ”, in X. (ed.), Le droit 
privé français à la fin du XXe siècle, Études offertes à P. Catala, Parijs, Litec 2001, 687; B. VALEYRE en A. PONE, 
“Construction en volume”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, nr. 550.110; A. 
VERMUNT, Division en volumes et copropriété: confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 
2005, 56, nr. 128; P. WALET, “Construction en volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 1994, 3, nr. 13. 

2035  R.v.St. 18 maart 1969, RW 1969-70, 386, Pas. 1969, IV, 88, Arr. R.v.St. 1969, 296, nr. 13.445, De Gemeente 1970, 
198, advies substituut-auditeur-generaal DEBAETS; Cass. fr. 23 december 1861, S. 1862, I, 181; Brussel 12 april 
1894, Pas. 1895, II, 134; M.-J. AGLAE, “Division en volumes et propriété privée sur le domaine public”, RDI 1993, 
313; Y. GAUDEMET, “La superposition des propriétés privées et du domaine public”, D. Chr. 1978, 296. 

2036  J.-M. ROUX, “Les droits de superficie – Principes et évolutions”, Informations Rapides de la COpropiété n° 559, juni 
2010, 13. 

2037  C. BOSGIRAUD, “Volumes ou copropriété: le choix n’est pas toujours permis…”, Bulletin du Cridon de Paris, mei 
1988, 72; P. WALET en P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 62, nr. 117. 

2038  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 448, nr. 2255; P. DE BESOMBES-SINGLA (ed.), La construction en volumes, rapp. au 73e congrès 
des notaires de France, Strasbourg, 1976, 419, nr. 8; C. GIVERDON, “Les ouvrages immobiliers complexes (volumes 
et superpositions) – L’adoption du statut de la copropriété”, RDI 1999, 560; A. VERMUNT, Division en volumes et 
copropriété: confrontation et perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 2005, 3, nr. 4. 

2039  N. LE RUDULIER, “Division en volumes et copropriété: quels choix?”, AJDI 2011, 273. 
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oogpunt bestaat geen reden om homogene complexen uit te sluiten van het toepassingsgebied 

van volume-eigendom. 

In tweede instantie moet benadrukt worden dat constructies waarin autonome volumes 

gestapeld worden niet noodzakelijk gelijkgesteld kunnen worden aan ensembles immobiliers 

complexes, die principieel onder de Appartementswet vallen, maar die uitgesloten kunnen 

worden van dit toepassingsgebied op grond van artikel 1, al. 2 van de Franse Appartementswet. 

In tegenstelling tot dergelijke ensembles immobiliers complexes, vallen constructies waarin 

volumes gestapeld worden – bij gebrek aan gemeenschappelijke delen – sowieso niet onder het 

toepassingsgebied van de Appartementswet (zie supra, nr. 376).  

Anders gezegd: in de stapeling van eigendomsrechten moet een onderscheid gemaakt worden 

tussen (1) constructies die onder het toepassingsgebied van de Appartementswet vallen, zonder 

dat hiervan afgeweken kan worden, (2) constructies die onder het toepassingsgebied van de 

Appartementswet vallen, maar waarbij de toepassing van de Appartementswet uitgeschakeld 

kan worden en (3) constructies waarin eigendomsrechten ten aanzien van volumes autonoom 

gestapeld worden, zonder dat de Appartementswet hierbij aan de pas komt.2040 Ten aanzien van 

deze laatste categorie is er geen heterogeniteit vereist om een afwijking van deze wet te 

rechtvaardigen (zie ook supra, nr. 376). 

Tot slot moet worden gewezen op het zeer tijdelijke karakter van de heterogeniteit van het 

complex. De functie die aan een bepaald volume gegeven wordt, kan wijzigen. De 

zakenrechtelijke structuur van het complex moet echter een stabiliteit vertonen. 

§3. Het eigendomsrecht ten aanzien van volumes 

 DE ERKENNING VAN VOLUME-EIGENDOM EN HET NUMERUS CLAUSUS-BEGINSEL – Uit het 388.

voorgaande volgt dat de volume-eigenaar een onroerend eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien 

van zijn volume.2041 Het eigendomsrecht ten aanzien van een volume maakt een “onverkort en 

volledig” onroerend eigendomsrecht uit.2042  

Artikel 544 BW is hierdoor onverkort van toepassing ten aanzien van volume-eigendom.2043 De 

volume-eigenaar kan met andere woorden alle eigenaarsattributen laten gelden: hij kan het 

volume bijvoorbeeld vrij bezwaren met persoonlijke of zakelijke (zekerheids)rechten of 

overgedragen. Aangezien volume-eigendom geen  nieuw zakelijk recht in het leven roept, is de 

erkenning van het eigendomsrecht van de volume-eigenaar verzoenbaar met het numerus 

clausus-beginsel.2044 

                                                           

2040  N. LE RUDULIER, “Division en volumes et copropriété: quels choix?”, AJDI 2011, 277. 
2041  Cass. fr. 21 oktober 2009, nr. 08-18.511. 
2042  “Un volume est un îlot de propriété immobilière auquel sont attachés tous les attributs de la propriété”, J.-C. CHAPUT, 

“Volumes (construction en -)”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz, 2010, dossier 550.70; J.-C. 
CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, 
l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 
2007, 456, nr. 2295; N. LE RUDULIER, “Division en volumes et copropriété: quels choix?”, AJDI 2011, 272; D. SIZAIRE, 
“Division en volumes: Nature et principes”, JCP 2007, cote 11, 1997, fasc. 107-10, nr. 7. 

2043  C. ATIAS, Guide de la propriété en volumes immobilières, Edilaix, Aix-en-Provence, 2012, 24, nr. 46. 
2044  P. WALET, “Construction en volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 1994, 5, nr. 45.  
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Een belangrijke implicatie hiervan is dat – in tegenstelling tot het eigendomsrecht dat naar 

Belgisch recht voortvloeit uit een opstalrecht (zie supra, nr. 259) – het eigendomsrecht van een 

volume-eigenaar niet vatbaar is voor bevrijdende verjaring.2045 De verkrijging van een 

eigendomsrecht ten aanzien van een volume op grond van verkrijgende verjaring, behoort 

daarentegen wel tot de mogelijkheden (zie voor een soortgelijke verkrijgende verjaring ten 

aanzien van een opstalrecht supra, nr. 231).2046 

De beperkingen die aangebracht worden aan het eigendomsrecht ten gevolge van de 

socialisering ervan (zie supra, nr. 5) gelden uiteraard eveneens ten aanzien van volume-

eigendom. De juridische autonomie van volumes (zie supra, nr. 385) belet uiteraard niet dat 

volume-eigenaars geen afbreuk mogen doen aan de rechten van andere volume-eigenaars. Deze 

verplichting dienen geconcretiseerd te worden in een vestigingsakte, waarin wederzijdse 

rechten en verplichtingen verankerd worden.2047 

AFDELING II. GOEDERENRECHTELIJKE KWALIFICATIE VAN VOLUMES  

§1. De (on)lichamelijke aard van volumes 

 VOLUME ALS LICHAMELIJK GOED? – Volgens Franse rechtsleer berust het lichamelijk karakter 389.

van zowel grondpercelen als van volumes op hun kadastrale registratie.2048 Hierdoor wordt een 

volume, net zoals een perceel grond, als een lichamelijk goed gekwalificeerd.2049 Op grond van 

deze abstracte beoordeling van het lichamelijk karakter van goederen, verkrijgen ook nog niet 

gerealiseerde volumes een lichamelijk karakter: “L’espace délimité par l’intervention du géomètre 

expert ne s’apparente pas au vide, il est constitué de matière au même titre qu’est formé de matière 

l’espace remplissant une habitation ‘classique’”.2050 De kwalificatie van een volume als een 

lichamelijk goed, past in de Franse rechtsleer binnen de omschrijving van lichamelijke goederen 

als goederen die vatbaar zijn voor toe-eigening, ongeacht hun fysische aard.2051 Het al dan niet 

                                                                                                                                                                                     

Uit recente Franse rechtspraak blijkt overigens dat de wilsautonomie primeert boven de numerus clausus van 
zakelijke rechten waardoor dit beginsel in het Franse recht niet langer van tel lijkt te zijn (zie supra, nr. 160). 

2045  Cass. fr. 5 maart 2003, nr. 01-14.019; J.-C. CHAPUT, “Volumes (construction en -)”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la 
construction, Dalloz, 2010, dossier 550.70. 

2046  Cass. fr. 11 december 1969, Bull. civ. 1969, III, nr. 832. 
2047  C. ATIAS, Guide de la propriété en volumes immobilières, Edilaix, Aix-en-Provence, 2012, 25, nr. 51; J. HOCQUARD, 

“Division en volumes et mise en copropriété: Les frères ennemis”, I.R. Dalloz sept. 2012, 518, 18; D. SIZAIRE, 
“Division en volumes: Application et mise en œuvre”, JCP 1998, cote 05,  fasc. 107-20, nr. 29; R. TIMMERMANS, 
“Horizontale eigendomssplitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement van 
appartementseigendom”, NFM 2005, 212; A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: confrontation et 
perspectives, Lille, Université du droit et de la santé, 2005, 32, nr. 68; P. WALET en P. CHAMBELLAND, La construction 
en volumes, Parijs, Masson, 1989, 34, nr. 59; F. ZENATI, “Le droit des biens dans l’œuvre de Doyen Savatier”, in X. 
(ed.), L’évolution contemporaine du droit des biens, Parijs, Presses Universitaires, 1991, 25. 

2048  R. SAVATIER, “Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification des biens corporels”, RTD Civ 1958, 
8, nr. 3bis. 

2049  H. PERINET-MARQUET, “Evolution de la distinction des meubles et des immeubles depuis le Code civil”, in J. BIGOT, 
(ed.), Droit et actualité. Etudes offertes à J. Béguin, Parijs, Litec, 2005, 647. 

2050  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 65, nr. 130. 
2051  “On sait bien désormais que tout ce qui échappe au sens n’est pas nécessairement immatériel […]Il apparaît donc 

plus exact, à l'échelle humaine, de diviser le monde en esprit et matière. Et d'inverser la proposition classique en 
posant qu'est corporel tout ce qui n'est pas pur esprit, produit séraphique de la pensée, et incorporel tout ce qui 
n'est pas de l'ordre du matériel”, R. MARTIN, “Du corporel”, D. 2004, 2285, nr. 2 en 3. 
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lichamelijk karakter van een goed (‘corporel’), kan met andere woorden niet gelijkgesteld 

worden met het materiële karakter (‘matériel’) ervan.2052  

 (NOG NIET) GEREALISEERDE VOLUMES ALS (ON)LICHAMELIJK GOED – Naar Belgisch recht lijkt de 390.

kwalificatie van een onbebouwd volume als lichamelijk goed moeilijk verdedigbaar. Een 

onbebouwd volume beantwoordt immers niet aan het criterium van ‘zintuigelijke 

waarneembaarheid’. Zolang een volume onbebouwd is, maakt het volume een onlichamelijk 

goed uit. Pas wanneer het volume gerealiseerd wordt, verkrijgt het volume een lichamelijk 

karakter.  

Gelet op de dematerialisering van het goederenrecht, belet het onlichamelijk karakter van nog 

niet gerealiseerde volumes echter niet dat het volume reeds een voorwerp van eigendomsrecht 

uitmaakt.2053 Op gelijkaardige wijze heeft de opstalhouder reeds een zakelijk recht van opstal 

voordat zijn recht betrekking heeft op een gerealiseerde opstal (zie supra, nr. 192). 

§2. De onroerende aard van volumes 

 VOLUME ALS ONROEREND GOED – Hierboven (zie supra, nr. 79) werden de wettelijke 391.

krijtlijnen uiteengezet op grond waarvan een goed als onroerend gekwalificeerd wordt.  

Bij het beantwoorden van de vraag of een volume een onroerend goed uit de aard uitmaakt, 

moet een onderscheid gemaakt worden tussen al dan niet reeds gerealiseerde volumes. Indien 

een volume reeds gerealiseerd werd, bestaat hierover geen enkele discussie. De volumes zijn 

immers duurzaam en gewoonlijk met de grond en gebouwen verbonden of zitten erin vast (zie 

supra, nr. 87). 

Ook een nog niet gerealiseerd volume maakt echter een onroerend goed uit. De traditionele 

zienswijze om goederen als onroerend te kwalificeren (zie supra, nr. 79), kan met betrekking tot 

volumes niet langer bijgetreden worden. Zoals gezegd (zie supra, nr. 384) kunnen volumes door 

middel van een kadastrale aanduiding geïdentificeerd worden, waardoor dit volume op 

blijvende wijze gesitueerd wordt op een bepaalde plaats en hierdoor een onroerend goed uit de 

aard uitmaakt, in de zin van artikel 518 BW.2054 Het is vanuit zijn fysieke aard immers niet voor 

                                                           

2052  H. PERINET-MARQUET, “Evolution de la distinction des meubles et des immeubles depuis le Code civil”, in J. BIGOT, 
(ed.), Droit et actualité. Etudes offertes à J. Béguin, Parijs, Litec, 2005, 647. 

2053  “Mais seule une mentalité archaïque impose d'écarter l'idée que l'appropriation puisse être assurée d'une autre 
manière” Zie hiervoor F. ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la propriété”, RTD civ. 1993, 305; F. ZENATI, 
Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, thèse, Lyon, 1981, 330, nr. 
246 en 345. 

2054  “La propriété d’une espace occupe immuablement la même place sur le globe terrestre et porte toujours le même 
numéro parcellaire” Zie hiervoor R. SAVATIER, “La propriété des volumes dans l’espace et la technique juridique 
des grands ensembles immobiliers”, D. chron. 1976, 105, nr. 5. In dezelfde zin: C. ATIAS, Guide de la propriété en 
volumes immobilières, Edilaix, Aix-en-Provence, 2012, 8, nr. 7; J.-F. BARBIERI, “De l’incorporation à l’attache à 
perpétuelle demeure et inversement: réflexions sur la distinction meuble – immeuble et sur les mécanismes 
d’affectation”, X. (ed.), Mélanges à la mémoire du professeur Roger Saint-Alary, Éditions législatives, Presses de 
l’université des sciences sociales de Toulouse, 2006, 123, nr. 18; Ph. BOULISSET, Guide des divisions foncières: 
divisions en volumes, divisions en propriété, divisions en jouissance, Aix-en-Provence, Edilaix, 2011, 21, nr. 22; J.-C. 
CHAPUT, “Volumes (construction en -)”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz, 2010, dossier 550.70; J.-
C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, 
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verplaatsing vatbaar. Dat het volume eventueel nog niet gerealiseerd is, doet hieraan geen 

afbreuk.2055 

De evolutie naar een erkenning van het onroerend karakter van volumes als onroerende 

goederen wordt naar Frans recht in het Voorontwerp tot hervorming van de Code Civil overigens 

wettelijk verankerd.2056 Artikel 527 van dit Voorontwerp geeft een omschrijving van onroerende 

goederen en bepaalt expliciet dat ook volumes hieronder begrepen worden: “Par leur nature, 

sont immeubles les parties déterminées de l’espace terrestre. Sont ainsi immeubles: les fonds, les 

volumes, les constructions et végétaux qui s’y trouvent, ainsi que toutes les autres choses qui s’y 

incorporent”.2057 De rol van de grond in het proces van onroerendmaking, verkleint hierdoor.2058 

Ook in het kader van de Zuid-Afrikaanse Wet op de Deeltitels wordt een unit als onroerend goed 

gekwalificeerd. Van zodra het deeltitelplan geregistreerd werd, maakt de deeltiteleenheid een 

zelfstandig onroerend goed uit (§13 STA).2059 Deeltiteleenheden worden overigens expliciet 

gelijkgesteld met grond: “sectional units are deemed to be land” (§3 (4) STA).2060 De overdracht 

van een deeltiteleenheid moet bijgevolg aan dezelfde vereisten voldoen als de overdracht van 

                                                                                                                                                                                     

l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 
2007, 457, nr. 2296; C. DESTAME en R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Parijs, Litec, 1995, 8; 
P.-Y. ERNEUX, “La propriété en volumes. Flexibilité et évolution des programmes immobiliers et par voie de 
conséquence, de leur organisation juridique”, J.T. 2014, 6550, 86; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, 
Université de Nantes, 2010, 73, nr. 143; R. LIBCHABER, “Les biens”, Rép. civ. Dalloz 2009, nr. 137; Recommandation 
n° 5 relative à la division des immeubles et au respect des règles de la publicité foncière pour les états descriptifs de 
division, 1 avril 2008; D. SIZAIRE, “Division en volumes: Nature et principes”, JCP 2007, cote 11, 1997, fasc. 107-10, 
nr. 13; B. VALEYRE en A. PONE, “Construction en volume”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, 
Dalloz, 2007, nr. 550.70; A. VERMUNT, Division en volumes et copropriété: confrontation et perspectives, Lille, 
Université du droit et de la santé, 2005, 7, nr. 11; R. SAVATIER, “La propriété des volumes dans l’espace et la 
technique juridique des grands ensembles immobiliers”, D. chron. 1976, 105, nr. 5; Ph. SIMLER, “Qu’est-ce que la 
propriété ?”, D. TOMASIN (ed.), Qu’en est-il de la propriété ? L’appropriation en débat, Actes du colloque des 27 et 28 
octobre 2005, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse, 2006, 255; P. WALET, 
“Construction en volumes”, in Rép. Civ. Dalloz, Parijs, Dalloz, 1994, 3, nr. 19; P. WALET en P. CHAMBELLAND, La 
construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 24, nr. 42. 

2055  “La jurisprudence et la pratique ont su faire évoluer en douceur la notion d’immeuble par nature en lui faisant 
dépasser la stricte distinction des biens corporels, au sens du corporal romain, et incorporels ainsi qu’en admettant 
que des biens corporels mais non matériels puissent être des immeubles par nature”. H. PERINET-MARQUET, 
“Evolution de la distinction des meubles et des immeubles depuis le Code civil”, in J. BIGOT, (ed.), Droit et 
actualité. Etudes offertes à J. Béguin, Parijs, Litec, 2005, 647. 

2056  F. ZENATI-CASTAING, “La proposition de refonte du livre II du code civil. Etude critique”, RTD Civ. 2009, 220. 
2057  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI, S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, J. GHESTIN (ed.), Parijs, LGDJ, 2000, 17, nr. 16. 
2058  “La propriété est la maîtrise exclusive et directe […] s’agissant de la propriété immobilière, d’un espace défini par sa 

situation physique, incluant ou non la parcelle du sol au regard de laquelle cet espace est situé”, Ph. SIMLER, “Qu’est-
ce que la propriété?”, D. TOMASIN (ed.), Qu’en est-il de la propriété? L’appropriation en débat, Actes du colloque des 
27 et 28 octobre 2005, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse, 2006, 258. 

2059  C.G. VAN DER MERWE, “Die Wet of deeltitels in die lig van ons gemeenregtelike saak- en eiendomsbergip”, THRHR 
1974, 117. 

2060  Phone-A-Copy Worldwide (Pty) Ltd v. Orkin, 1986, 1, SA, 722, A, 742H-I en 744D-745; D.V. COWEN, “From sectional 
to airspace”, Acta Juridica 1985, 335; D.V. COWEN, “The South African Sectional Titles Act in historical 
perspective: an analysis and evolution”, CILSA 1973, 10; C.D.L. MILLER en A. POPE, Land title in South Afica, 
Kenwyn, Juta, 2000, 209; G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 
2010, 59; A.J. VAN DER WALT EN G.J. PIENAAR, Inleiding tot die Sakereg, Claremont, Juta, 2009, 67; M. VAN SCHALKWYK, 
“Sectional titles – a real right in space?”, SALJ 1972, 355. 
Naar Nederlands recht maakt een appartementsrecht eveneens een “erf” uit. A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke 
aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 22. 
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een perceel grond.2061 Als onroerend goed kan het volume worden overgedragen, 

gehypothekeerd of bezwaard worden met beperkt zakelijke rechten (§15 STA). 

 IMPLICATIES VAN DE KWALIFICATIE VAN EEN VOLUME ALS ONROEREND GOED – De kwalificatie van 392.

een volume als onroerend goed, is niet zonder praktisch belang. Zo kan een volume als 

onroerend goed het voorwerp uitmaken van een hypotheek of onroerend beslag en kan een 

volume op zijn beurt gesplitst worden in een basisakte.2062 De mogelijkheid tot 

hypotheekvesting vereenvoudigt vanuit juridisch oogpunt de financieringsmogelijkheden. Als 

onroerend goed is het eigendomsrecht ten aanzien van een volume overigens onderworpen aan 

onroerende publiciteit (zie hiervoor infra, nr. 406).2063 

Wanneer een volume in appartementsrechten gesplitst wordt, kunnen de appartementsmede-

eigenaars geen mede-eigendomsrecht verkrijgen ten aanzien van de grond omwille van het feit 

dat de volume-eigenaar geen rechten kan laten gelden ten aanzien van deze grond. Het 

volumeperceel neemt in dit geval de rol van grondperceel over, waardoor de 

gemeenschappelijke delen van dit volumeperceel in onverdeeldheid toekomen aan de 

appartementsmede-eigenaars.2064 

Gelet op het feit dat aan iedere private kavel een aandeel in de gemeenschappelijke delen is 

verbonden, is het omgekeerde niet waar: een appartementskavel kan niet het voorwerp 

uitmaken van een splitsing in volumepercelen. Aangezien dit aandeel eveneens aan de volume-

eigenaars toekomt, zou de gedwongen onverdeeldheid zich eveneens uitstrekken tot de 

volumepercelen. Een appartementsmede-eigenaar kan immers niet afzonderlijk over een private 

kavel beschikken, zonder hierbij het aandeel in de gemeenschappelijke delen te betrekken.2065 

                                                           

2061  Hierdoor moeten de formaliteiten zoals voorgeschreven door de Alienation of Land Act 68 of 1981 vervuld zijn. 
H. DELPORT, “Description of a sectional title unit in a deed of sale”, noot onder Erf 411 Robertsville Property CC v. 
New Market Developments (Pty) Ltd, 2007, 2, SA, 179 (W), Obiter 2008, 87-92.  

2062  J.-C. CHAPUT, “Construction en volumes”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz, 2010, dossier 550.230; 
J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 500, nr. 2419; Ph. SIMLER, “Création de l'ouvrage immobilier complexe et droit de propriété”, 
RDI 1999, 490. 

2063  G.J. PIENAAR, “Legal aspects of private airspace development”, CILSA 1987, 105. 
2064  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 341, nr. 645. 
2065  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 

sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 500, nr. 2420; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 
343, nr. 649. 
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HOOFDSTUK II. SPLITSING VAN DE RUIMTE IN VOLUMES 

 MEERVOUDIG GRONDGEBRUIK BINNEN DE RUIMTELIJKE ORDENING – In het streven naar een 393.

kwaliteitsvolle exploitatie van de ruimte, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke 

ordening.2066 Door de diverse activiteiten ruimtelijk te organiseren streeft men naar een efficiënt 

maar geordend gebruik van een schaarse ruimte, waardoor diverse gebruiksfuncties verenigd 

kunnen worden.2067  

Het begrip ruimtelijke ordening toont aan dat de wetgever beoogt de ruimte te ordenen. Het 

heeft dus etymologisch essentieel een driedimensionaal in plaats van tweedimensionaal 

toepassingsgebied.2068 Deze doelstelling staat echter in schril contrast met het feit dat de 

wetgever in de toepasselijke regelgeving anno 2014 nog steeds het aspect ‘grond’ laat 

prevaleren boven het aspect ‘ruimte’. In de regels met betrekking tot de ruimtelijke ordening 

primeert immers de kadastrale eenheid: de wetgever, en later decreetgever, viseert 

voornamelijk de oprichting van één constructie op een terrein waarbij slechts één bouwheer 

optreedt.2069 De hypothese van verticale verkavelingen blijft dan ook grotendeels buiten het 

vizier. 

AFDELING I. VOLUME-EIGENDOM IN HET LICHT VAN DE VERKAVELINGSVERGUNNING  

 DOELSTELLING VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING – Een verkavelingsvergunning beoogt in 394.

de eerste plaats de bebouwbaarheid van een perceel te garanderen, wanneer dit perceel 

overgedragen wordt in het kader van een verkaveling.2070 

Bij de invoering van een verkavelingsvergunningsplicht heeft de wetgever zich eveneens door 

een tweede doelstelling laten leiden. De vergunningsaanvraag stelt bevoegde instanties immers 

op de hoogte van verdelingen van percelen binnen hun grondgebied.2071 De 

                                                           

2066  J. RUTGEERTS, Handboek ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel, Gent, Academia, 2005, 33.  
In Vlaanderen wordt de ruimtelijke ordening vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en verordeningen (art. 1.1.3. Vlaamse Codex R.O.). Een ruimtelijk structuurplan is een 
beleidsdocument waarin het kader wordt aangegeven voor de gewenste ruimtelijke structuur. Zie hiervoor  S. 
LUST, D. LINDEMANS en Y. LOIX, “Vergunningen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 519, nr. 1. 

2067  G. VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Mortsel, Intersentia, 2006, 60, nr. 73; J. RUTGEERTS, Handboek 
ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel, Gent, Academia, 2005, 29. 

2068  J.-P. MENG, Le nouveau régime des lotissements, Berger-Levrault, Parijs, 2010, 34, nr. 13. 
2069  J.-H. DRIARD, “Unité foncière et détermination des droits à bâtir”, JCP N. 1998, 1450, nr. 1; H. PERINET-MARQUET, 

“Les ouvrages immobilières complexes: Synthèse”, RDI 1999, 568; D. SIZAIRE, “Division en volumes: Nature et 
principes”, JCP 2007, cote 11, 1997, fasc. 107-10, nr. 42; P. SOLER-COUTEAUX, “Le permis de construire d’opérations 
complexes”, RDI 2003, 125; B. VALEYRE, “La structure juridique du centre commercial”, RDI 1994, 580. 

2070  F. BALON, “Editorial”, Jurim Pratique 2008, 3, 3; A. MAST, “Rapport sur l’urbanisme en droit belge”, in X. (ed.), La 
croissance des villes et son influence sur le régime juridique de la propriété immobilière: journées de Liège, 25-28 
mai 1965, Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Luik, Université de 
Liège. Faculté de droit, 1966, 93; J. RUTGEERTS, Handboek ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel, Gent, 
Academia, 2005, 223; F. WASTIELS, Administratief Goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 64, nr. 91. 

2071  I. DIJKMANS, “Het rechtstatuut van ‘verdelingen’ van gronden die niet als verkavelingen in de zin van de 
Stedenbouwwet kunnen worden beschouwd”, TROS 1998, 413; F. WASTIELS, Administratief Goederenrecht, Gent, 
Story-Scientia, 1983, 41, nr. 60. 
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verkavelingsvergunning maakt het eveneens mogelijk een gedetailleerde bestemming van een 

gebied vast te leggen.2072 

§1. Verticale splitsingen van eigendoms- of gebruiksrechten 

 DE DRAAGWIJDTE VAN DE VERKAVELINGSVERGUNNINGSPLICHT. HET BEGRIP “VERKAVELEN” – De 395.

verkaveling van een stuk grond voor woningbouw of voor het oprichten van vaste of 

verplaatsbare constructies die voor bewoning gebruikt kunnen worden, vereist steeds een 

voorafgaande verkavelingsvergunning (art. 4.2.15 §1 Vlaamse Codex R.O.). Ook de verkoop van 

kavels in het kader van een verkoop van woningen op plan valt onder deze vergunningsplicht. 

Een verkavelingsvergunning kan facultatief aangevraagd worden indien een terrein verkaveld 

wordt met het oog op andere functies.  

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het begrip verkavelen omschreven als “het 
vrijwillig verdelen van een stuk grond in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te 
verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van 
deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, voor woningbouw of voor 
het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt” (art. 
4.1.1. 14° Vlaamse Codex R.O.). 

Ook naar Frans recht maakt de notie verkavelen (lotissement, opération d'aménagement2073) de 

sluitsteen uit om al dan niet binnen het toepassingsgebied van de Code de l’urbanisme te 

vallen.2074  

In de Franse rechtsleer bestond echter geen eensgezindheid omtrent de notie division foncière. 
Bepaalde auteurs oordelen dat er slechts sprake is van een verkaveling wanneer een deel van de 

grondeigendom van het perceel juridisch en materieel afgescheiden wordt.2075 Anderen menen dat 
het begrip verkavelen minder restrictief moet ingevuld worden. Iedere toekenning van een exclusief 
recht om te bouwen op een deel van aangrenzende percelen die aan dezelfde eigenaar toebehoren, en 
waarbij een eigendoms- of genotsrecht toegekend wordt, zou een verkaveling uitmaken in de zin van 

de Code de l’urbanisme.2076 

Een nieuwe wettelijke omschrijving van het begrip verkavelen bracht een einde aan de discussie 

door het begrip op ruime wijze te omschrijven als “la division en propriété ou en jouissance d'une 

unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs 

lots destinés à être bâtis” (art. L. 442-1 C. Urb.). Opsplitsingen die binnen deze omschrijving 

                                                           

2072  S. PERIGNON, “Pour une nouvelle définition du lotissement”, AJDA 2009, 740; F. WASTIELS, Administratief 
Goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 63, nr. 91. 

2073  S. PERIGNON, “Pour une nouvelle définition du lotissement”, AJDA 2009, 740. 
2074  P.B. CATTIN, “Lotissements. – Définition juridique – Champ d'application”, Jcl. Not, Lotissements, 04, 2008, fasc. 

20, nr. 7; J.-P. MAS en L. CALMELS, “La division contrôlée du foncier”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, 
l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 
2007, 105, nr. 1142; H. PERINET-MARQUET, “Lotissements, divisions de l'immeuble et opérations complexes après 
la réforme de 2007”, RDI 2007, 205. 

2075  S. PERIGNON, “Pour une nouvelle définition du lotissement”, AJDA 2009, 740. 
2076  F. BOUYSSOU, “La copropriété horizontale sans division en jouissance: mythe, réalité ou fraude”, RDI 1996, 331; P. 

CORNILLE, “Copropriété et lotissement: Une cohabitation difficile”, JCP N. 1997, 25, 871; J.-P. MAS en L. CALMELS, “La 
division contrôlée  du foncier”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de 
France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007,  398, nr. 2157. 
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vallen, vereisen een verkavelingsvergunning (permis d’aménager, art. L. 442-2 C. Urb.) of een 

voorafgaandelijke verklaring (déclaration préalable, art. L. 442-3 C. Urb.).2077  

Opdat naar Frans recht een verkavelingsvergunning vereist is, moet er aldus sprake zijn van (1) 

een opdeling (division) van een erf (unité foncière) en (2) moet de verkrijger van het perceel de 

intentie hebben om bouwwerken aan te brengen (implanter).2078 Het begrip “unité foncière” slaat 

hierbij op een erf (zie supra, nr. 59), dat toebehoort aan een eigenaar of in onverdeeldheid 

toebehoort aan meerdere personen en dat kan bestaan uit één kadastraal perceel of meerdere 

aan elkaar grenzende percelen.2079 Elke verdeling met het oog op het oprichten van constructies 

vereist overigens een verkaveling, ongeacht het aantal te bebouwen terreinen.2080 

De verkaveling dient te geschieden met oog op het oprichten van bouwwerken.2081 Onder het 

aanbrengen van bouwwerken verstaat men het oprichten van een nieuw werk op een voorheen 

onbebouwde grond, waardoor het aanbrengen van nieuwe verdiepingen, een kelder en andere 

uitbreidingen niet binnen het toepassingsgebied vallen.2082 De intentie om bouwwerken aan te 

brengen moet aanwezig zijn om het moment van de verkaveling en moet zich binnen tien jaar na 

de verkaveling veruitwendigen.2083 

Deze nieuwe omschrijving breidt het toepassingsgebied van de verkavelingsvergunningsplicht 

aanzienlijk uit.2084 

                                                           

2077  J.-P. MAS en L. CALMELS, “La division contrôlée du foncier”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 
103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 163 e.v., nr. 
1232 e.v. 

2078  C.A.A. Paris 1 oktober 2012, nr. 11/02808 en 11/03066; D. DUTRIUEUX, “Le lotissement: toujours un acte 
juridique emportant division d'une unité foncière!”, JCP N. 2012, 47, 1000, noot onder C.A.A. Paris 1 oktober 
2012. 

2079  De Franse Conseil d’État omschrijft een unité foncière als “un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une 
parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision”. C.E. 27 juni 
2005, nr. 264667, Juris-Data 2005-068640; J.-P. MENG, Le nouveau régime des lotissements, Berger-Levrault, 
Parijs, 2010, 30, nr. 9; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 111, nr. 206. 

2080  J.-P. MAS en L. CALMELS, “La division contrôlée du foncier”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 
103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 132, nr. 
1183. 

 Dit aantal is wel relevant om uit te maken onder welk vergunningsregime de verkaveling valt. Zo zal enkel de 
creatie van meer dan twee percelen een verkavelingsvergunning vereisen, voor andere verdelingen volstaat een 
voorafgaande verklaring. V. GUINOT, “La réforme du lotissement”, PA 12 december 2007, 248, 3, nr. 2. 

2081  J.-P. MAS en L. CALMELS, “La division contrôlée du foncier”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 
103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 146, nr. 
1199; J.-P. MENG, Le nouveau régime des lotissements, Berger-Levrault, Parijs, 2010, 36, nr. 15. 

2082  J.-P. MAS en L. CALMELS, “La division contrôlée du foncier”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 
103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 158, nr. 
1219. 

2083  Ph. BOULISSET, Guide des divisions foncières: divisions en volumes, divisions en propriété, divisions en jouissance, Aix-
en-Provence, Edilaix, 2011, 163, nr. 222; P.B. CATTIN, “Lotissements. – Définition juridique – Champ 
d'application”, Jcl. Not, Lotissements, 04, 2008, fasc. 20, nr. 8; J.-P. MAS en L. CALMELS, “La division contrôlée  du 
foncier”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 
septembre 2007, Litec - Editions du JurisClasseur, 2007, 154, nr. 1213. 

2084  D. DUTRIEUX, “Régime des autorisations d'urbanisme corrigé. - Présentation pratique du décret n° 2012-274 du 
28 février 2012”, JCP A. 2012, 12, 195; J.-P. MENG, Le nouveau régime des lotissements, Berger-Levrault, Parijs, 
2010, 26, nr. 6. 
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§2. Horizontale eigendomssplitsingen  

 HORIZONTALE SPLITSING VAN EIGENDOMS- EN GENOTSRECHTEN VALT PRINCIPIEEL BUITEN DE 396.

VERKAVELINGSVERGUNNINGSPLICHT – Uit de regelgeving omtrent ruimtelijke ordening blijkt 

duidelijk dat de wetgever de grond – en niet de opstallen op deze grond – centraal plaatst (zie 

supra, nr. 393). Hieruit volgt dat enkel voor de opsplitsing van de grond – en niet voor een 

opsplitsing van de opstallen – een verkavelingsvergunning vereist is.2085  

Indien men een opstalrecht vestigt ten aanzien van een gedeelte van de grond om hierop een 

constructie te laten oprichten door een opstalhouder, is hiervoor een verkavelingsvergunning 

vereist.2086 In het kader van een horizontale mede-eigendom is dit eveneens het geval.2087  

Een dergelijke vergunning is echter niet vereist om eigendomsrechten in de hoogte of de diepte 

op te splitsen.2088 De opsplitsing van eigendomsrechten binnen een gebouw – aan de hand van 

de vestiging van een opstalrecht of appartementsrecht – valt bijgevolg niet onder de 

verkavelingsvergunningsplicht. 

Naar Frans recht bevatten de regels met betrekking tot de verkavelingsvergunning evenmin 

specifieke bepalingen omtrent de horizontale splitsing van eigendomsrechten, waardoor de 

stapeling van eigendomsrechten in het kader van appartementsmede-eigendom en volume-

eigendom in beginsel buiten het toepassingsgebied van de verkavelingsvergunningsplicht 

valt.2089 

Hiervoor wordt steun gezocht in de gedachte dat de creatie van volumes niet leidt tot de 

opsplitsing van het eigendoms- of gebruiksrecht ten aanzien van de grond waarop de 

constructie zich bevindt.2090 Op grond van artikel 442-1, d) C. Urb. zou volume-eigendom 

ontsnappen aan de verkavelingsvergunningsplicht:   

                                                           

2085  F. BALON, “Editorial”, Jurim Pratique 2008, 3, 3; Ph. BOULISSET, Guide des divisions foncières: divisions en volumes, 
divisions en propriété, divisions en jouissance, Aix-en-Provence, Edilaix, 2011, 14, nr. 14; P. CHAMBELLAND, Y. 
ROUSSEAU en A. HALOCHE, “La construction en volumes: Aspects juridique et technique”, AJDI 1981, 700. 

2086  R.v.St. nr. 75.781, 16 september 1998, T.Gem. 2000, 105; S. BOULY, “Een collectieve stedenbouwkundige 
vergunning als alternatief voor een verkavelingsvergunning? Over de splitsing van eigendom in het 
administratief recht”, TBO 2010, 255, nr. 7, noot onder R.v.St. 16 november 2009; R. VEKEMAN, Ruimtelijke 
ordening en stedenbouw: planologie, verordeningen en vergunningen, Mechelen, Kluwer, 2004, 328, nr. 353.  

2087  R.v.St. 7 april 2011, APT 2011, afl. 3, 350, TROS 2011, afl. 6, 10; C.E. 21 augustus 1996, nr. 137834, 137835, JCP N. 
1997, II, 871; C.E. 13 oktober 1993, JCP N. 1994, II. 115; C.E. 26 september 1990, Epoux Seguin, JCP N. 1991, 85, 
Defrénois 1991, art. 35086, met noot C. PÉRIGNON; S. BOULY, “Een collectieve stedenbouwkundige vergunning als 
alternatief voor een verkavelingsvergunning? Over de splitsing van eigendom in het administratief recht”, TBO 
2010, 256, nr. 8, noot onder R.v.St. 16 november 2009; A. KOENIG, “Lotissement ou copropriété horizontale. Un 
beau débat téléologique”, RDI 1996, 322; J.-P. MAS, “La notion de division foncière”, Defrénois 2007, 15, 1064; S. 
PERIGNON, “Création des ouvrages complexes et droit de l’urbanisme”, RDI 1999, 522. 

2088  I. DIJKMANS, “Het rechtstatuut van ‘verdelingen’ van gronden die niet als verkavelingen in de zin van de 
Stedenbouwwet kunnen worden beschouwd”, TROS 1998, 410; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning 
van de verticale begrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, afl. 1, 89, nr. 79. 

2089  H. JACQOUT en F. PRIET, Droit de l’urbanisme, Parijs, Dalloz, 2008, 260, nr. 228; B. VALEYRE en A. PONE, “Construction 
en volume”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, nr. 550.160; H. PERINET-MARQUET, 
“Lotissements, divisions de l'immeuble et opérations complexes après la réforme de 2007”, RDI 2007, 209; P. 
WALET en P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, Parijs, Masson, 1989, 46, nr. 88. 

2090  H. PERINET-MARQUET, “Lotissements, divisions de l'immeuble et opérations complexes après la réforme de 2007”, 
RDI 2007, 209; L. SANTONI en Ph. BENOIT-CATTIN, “Lotissement - Définition juridique - Champ d'application”, Jcl. 
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“les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a 
habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes 
déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de 
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle”.  

Op grond van deze bepaling oordeelde de Cour d’Appel Administrative van Parijs dat de verkoop van 
een volume aan een vennootschap, waarna dit volume in drie andere volumes opgesplitst werd, 
dewelke afzonderlijk verkocht werden, geen verkaveling uitmaakt. De verkrijgers van deze volumes 
verkregen reeds voor de overdracht een bouwvergunning. Dat deze vergunning dateert van voor de 
splitsing, maakt volgens het hof van beroep dat er in casu geen sprake is van een verkaveling: “la 
division des lots étant intervenue après la délivrance des permis de construire susmentionnés, celle-ci ne 

présentait pas le caractère d'un lotissement”.2091 

 KRITIEK IN DE RECHTSLEER OP DE UITSLUITING VAN HORIZONTALE SPLITSINGEN VAN EIGENDOMS- EN 397.

GENOTSRECHTEN – Uit het voorgaande volgt dat horizontale mede-eigendom en een opstalrecht 

ten aanzien van een deel van een perceel niet aan dezelfde vergunningsplicht onderworpen 

worden als appartementsrechten en een opstalrecht ten aanzien van een deel van een 

gebouw.2092 In al deze gevallen verkrijgt de begunstigde van het recht echter een 

eigendomsrecht, zonder dat de kadastrale eenheid opgesplitst wordt. Dat het eigendoms- of 

genotsrecht ten aanzien van een perceel in het kader van een appartementsrecht niet opgesplitst 

wordt, kan niet als argument dienen om in dergelijke gevallen geen 

verkavelingsvergunningsplicht op te leggen. Bij de vestiging van een opstalrecht wordt het 

eigendomsrecht en genotsrecht ten aanzien van de grond immers evenmin opgesplitst (zie infra, 

nr. 206). 

Ook sommige Franse rechtsleer is van oordeel dat de onderverdeling van een gebouw in 

autonome volumes een verkavelingsvergunning kan vergen. Zoals gezegd (zie supra, nr. 394) 

moet een verkaveling er in eerste instantie op gericht zijn om bouwwerken op te richten. In het 

kader van volume-eigendom is aan deze voorwaarde voldaan. Dat de toepasselijke regelgeving 

spreekt van meerdere bouwwerken zou hierbij geen beletsel vormen.2093 De intentie om een 

bouwwerk op te richten is eveneens aanwezig.2094 Opdat er van een verkaveling sprake is, is in 

tweede instantie vereist dat de grondeigendom verdeeld wordt. Terwijl de Belgische regelgeving 

op dit punt van het begrip “grond” spreekt, is het begrip “terrain” in de Franse regelgeving 

geschrapt en vervangen, waardoor er sprake is van een verkaveling van zodra “une ou plusieurs 

propriété foncière” opgesplitst worden. De regelgeving met betrekking tot verkavelingen lijkt dus 

toegepast te kunnen worden op zowel verticale als horizontale eigendomssplitsingen.2095  

In een zaak waarin een grondeigenaar het eigendomsrecht ten aanzien van een deel van zijn perceel 
overdraagt en op het resterende deel twee volumes creëert, oordeelde de Cour d’Appel Administrative 

                                                                                                                                                                                     

Construction – Urbanisme 2013, cote 1, fasc. 32-4, nr. 44; P. WALET en P. CHAMBELLAND, La construction en volumes, 
Parijs, Masson, 1989, 46, nr. 89. 

2091  C.A.A. Paris 7 juli 2005, nr. 01/00808. 
2092  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale begrenzing van onroerende eigendom”, TPR 

2009, afl. 1, 89, nr. 79. 
2093  Artikel 4.1.1. 14° Vlaamse Codex spreekt van constructies, artikel 422-1 C. Urb. spreekt van “bâtiments”. 
2094  N. LE RUDULIER, “Le lotissement du ciel. Division en volumes et règles de scission de la propriété foncière”, JCP N. 

2011, 1120, nr. 7. 
2095  N. LE RUDULIER, “Le lotissement du ciel. Division en volumes et règles de scission de la propriété foncière”, JCP N. 

2011, 1120, nr. 17. 



 

433 

van Nancy dat de overdracht van deze volumes een verkaveling uitmaakt die onderworpen is aan de 

verkavelingsvergunningsplicht.2096 Dit arrest werd echter hervormd door de Conseil d’État, die van 
oordeel is dat de overdracht van volumes niet leidt tot een opsplitsing van het eigendomsrecht of 

gebruiksrecht ten aanzien van de grond en dus geen verkaveling uitmaakt.2097  

Het moet worden opgemerkt dat deze uitspraak dateert van voor de wijziging van artikel L. 442-1 C. 
Urb. Gelet op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de huidige bepaling, kunnen horizontale 
eigendomssplitsingen met oog op de creatie van een volume-eigendom volgens bepaalde auteurs 

gemakkelijker een verkaveling uitmaken.2098 De draagwijdte van de uitspraak van de Conseil d’État 

wordt in de rechtsleer dan ook beperkt.2099 

Dat deze rechtspraak een centrale rol toebedeelt aan het grondperceel, wordt door bepaalde 

auteurs betreurd.2100 Verkavelingen en de creatie van volumes streven immers een gelijkaardig 

doel na: het creëren en overdragen van kavels, met het oog op woningbouw. In beide gevallen 

zou de bevoegde instantie een gelijkaardige toetsingsbevoegdheid moeten kunnen 

uitoefenen.2101 

 HORIZONTALE EIGENDOMSSPLITSINGEN IN DE BESTAANDE REGELGEVING – Uit het voorgaande 398.

blijkt dat in de rechtsleer stemmen opgaan om horizontale en verticale eigendomssplitsingen 

aan hetzelfde regime te onderwerpen. Hiervoor is ook inspiratie te vinden vanuit een 

rechtsvergelijkende benadering. De Nederlandse regeling zou hierbij als voorbeeld kunnen 

dienen. In eerste instantie wordt in de Nederlandse Wet Ruimtelijke ordening onder het begrip 

grond “de onder- en bovengrond op verschillende niveaus, alsmede water, de territoriale zee en de 

exclusieve economische zone” verstaan.2102 Hieruit blijkt dat ook de ruimte boven en onder de 

grond in acht genomen wordt in het ruimtelijk beleid.2103  

In tweede instantie is de splitsing van een gebouw in appartementsrechten met oog op 

bewoning in bepaalde gevallen aan een administratieve vergunning onderworpen. De 

gemeenteraad stelt hierbij categorieën voorop die met het oog op het behoud, de samenstelling 

en de kwaliteit van de woonruimtevoorraad, aan een vergunningsplicht onderworpen worden 

(art. 33  Huisvestingswet).2104  

                                                           

2096  “que le cahier des servitudes […] stipule que «chaque lot comporte la pleine propriété des volumes» impliquant le 
«droit de réaliser à l'intérieur toutes constructions devant devenir la propriété du propriétaire du volume après leur 
réalisation», […] dans ces conditions, l'acte de vente a pour objet, […] une division en lots destinés à être construits; 
que, par suite, elle aboutit à une division foncière” C.A. Nancy 24 juni 2004, nr. 00/00512. 

2097  C.E.  30 november 2007, Ville de Strasbourg c/ Maleriat-Bihler, nr. 271897, noot P. SOLER-COUTEAUX; P. SOLER-
COUTEAUX , “La constitution de volumes n'entraîne pas division de la parcelle d'assiette”, RDI 2008, 116, noot 
onder C.E. 30 november 2007.  

2098  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 133, nr. 240. 
2099  J.-P. MENG, Le nouveau régime des lotissements, Berger-Levrault, Parijs, 2010, 35, nr. 13. 
2100  “il ne paraît pas incohérent de prendre en compte au titre des lotissements des opérations d'envergure telles que 

doivent l'être celles reposant sur la division en volumes qui ont indéniablement un impact urbanistique”, N. LE 

RUDULIER, “Le lotissement du ciel. Division en volumes et règles de scission de la propriété foncière”, JCP N. 2011, 
1120, nr. 17; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van 
onroerende eigendom”, TPR 2009, 89, nr. 79. 

2101  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 134, nr. 241. 
2102  Wet van 20 oktober 2006 houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening, Stb. 2006, 566. 
2103  H.D. PLOEGER, “De wet ruimtelijke ordening in een notendop”, WPNR 2011, 6869, 3. 
2104  Artikel 33 van de Wet van 1 oktober 1992 houdende regelen met betrekking tot woonruimte, Stb. 1992, 548, 

20520; C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
Burgerlijk Recht. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, V, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 409. 
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Ook naar Zuid-Afrikaans recht is de procedure voor de vestiging van een deeltitelschema in 

grote mate gelijkaardig aan de procedure voor township development.2105 Zoals gezegd worden 

deeltiteleenheden gelijkgesteld aan een grondperceel (zie supra, nr. 391).2106  

In beide gevallen moet een plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan een surveyor-general en 

geregistreerd worden (§4 (1), §7, §11 (1) STA).2107 Een dergelijke goedkeuring is eveneens vereist 
wanneer een volume-eigenaar een volume wenst op te splitsen in meerdere volumes of meerdere 
volumes wilt samenvoegen tot een nieuw volume (§21 en 22 STA).  

Naast de verticale verdeling van een perceel, wordt in een deeltitelplan met andere woorden 

eveneens de horizontale verdeling weergegeven. Desalniettemin is de beoordelingsbevoegdheid 

van de bevoegde overheid groter indien een perceel verticaal opgesplitst wordt.  

De rol van de architect of landmeter bij het opstellen van een draft sectional plan is beperkt tot een 
goedkeuring van het gebouw en een controle op onregelmatigheden (§4 (5) STA). De landmeter-

generaal heeft daarenboven slechts een passieve controlefunctie (§7 (4) STA).2108 Oorspronkelijk 
hadden ook lokale overheden een controlefunctie. Omwille van het feit dat uitgebreide controles tot 
grote vertragingen kunnen leiden, werd deze controlebevoegdheid aanzienlijk beperkt (§§ 2 en 3 

Sectional Titles Amendment Act 44 of 1997).2109 De projectontwikkelaar kan naar huidig recht 
facultatief hun goedkeuring vragen wanneer een architect of landmeter tekortkomingen in het 

schema vaststelt.2110 

Niettegenstaande de centrale rol die de grond inneemt in de Franse ruimtelijke ordening, komen 

ook in het Franse recht specifieke regels voor met betrekking tot “verticale stedenbouw”.2111 Zo 

wordt krachtens artikel R. 123-10 C. Urb. het aantal bebouwbare kubieke meter per vierkante 

meter grond vastgelegd.2112 Hiernaast wordt het beschikbare bouwvolume bepaald aan de hand 

van de ‘coëfficient d’occupation des sols’ (C.O.S.), welke wordt omschreven als “le nombre de 

mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. Ce 

coefficient, appliqué à la superficie d’un terrain, déduction faite le cas échéant des espaces réservés 

en application des articles 2 et 3 du décret n° 1463 du 31 décembres 1958, permet de déterminer la 

                                                           

2105  G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 103; C.G. VAN DER 

MERWE, International Encyclopedia of Comparative Law. Property and Trust, V. Apartment ownership, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 1994, 28, nr. 60. 

2106  F. DU BOIS, Wille’s principles of South African Law, 9 ed., Kaapstad, Juta, 2007, 573. 
2107  N.N.J. OLIVER, G.J PIENAAR, en A.J. VAN DER WALT, Statutêre sakereg bronnenbundel, Kaapstad, Juta, 1988, Deeltitels 

8; C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, 
LexisNexis, 2010, 5-7. 

2108  C.G. VAN DER MERWE, “A critical analysis of the innovations introduced by the Sectional Titles Amendment Act of 
1997”, THRHR 1997, 61, 176 en 188. 
Section 7 (4) luidt “a surveyor-general shall not approve a draft deeltitelplan, unless the applicable documents 
have been submitted to him or here in terms of subsection (2) and such plan has been prepared in accordance with 
this Act”. 

2109  C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 6-3. 

2110  Voor kritiek op deze bevoegdheidsinperking: C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, 
Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 6-15. 

2111  P. WALET, “Superficie”, Rép. Civ. Dalloz, 2000, 1, 5, nr. 41. Zie hiervoor eveneens J.-C. CHAPUT, “Volumes 
(construction en -)”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz, 2010, dossier 550.600; V.G. MARTIN, 
Aspects juridiques de l’urbanisme vertical, mémoire pour les D.E.S. de droit public, Rennes, 1973, 202 p. 

2112  Artikel R. 123-10 C. Urb luidt “le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est 
le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes 
susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. […]” 
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surface maximum de plancher hors œuvre susceptible d’être édifiée sur ledit terrain”.2113 In het 

kader van een verkaveling wordt het beschikbare bouwvolume bepaald voor het gehele perceel 

en kunnen deze volumes vrij verdeeld worden over de verschillende kavels (artt. R. 442-9 tot 

442-11 C. Urb).2114 De verticale begrenzing van het beschikbare bouwvolume leidt tot een 

ruimtelijk begrensd bouwverbod en maakt een wettelijke erfdienstbaarheid non altius tollendi 

uit.2115 

AFDELING II. VOLUME-EIGENDOM IN HET LICHT VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING 

 DOELSTELLING EN TOEPASSINGSGEBIED VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING – Een 399.

stedenbouwkundige vergunning verleent de toelating om werken, handelingen en wijzigingen 

uit te voeren, die door of krachtens wettelijke bepalingen als bouwvergunningsplichtig zijn 

bestempeld.2116 Het vergunningsvereiste geeft de bevoegde overheid de mogelijkheid om op te 

treden tegen de wildgroei van opsplitsingen van gebouwen, waardoor een behoorlijke 

huisvesting gegarandeerd kan worden.2117  

Het realiseren, afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden van een constructie – met 

uitzondering van onderhoudswerken – vereist een voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning (art. 4.2.1, 1° Vlaamse Codex R.O.). Ook (boven- en ondergrondse) volumes maken 

bouwwerken of constructies uit in de zin van deze bepaling.2118 Indien de horizontale opsplitsing 

van een gebouw gepaard gaat met één van deze handelingen, is de aanvraag van een 

stedenbouwkundige vergunning uiteraard verplicht.2119  

De opsplitsing van een woning of de wijziging van het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor de huisvesting is bijgevolg onderworpen aan een vergunningsplicht (art. 4.2.1, 7° 

Vlaamse Codex R.O.).2120 Deze wijziging van het aantal woongelegenheden moet niet noodzakelijk 

                                                           

2113  Artikel 1 van het Décret n°69-368 du 18 avril 1969 portant application de l’art. 3 de la loi d’orientation foncière 
du 30 avril 1967 et relatif aux coeffincients provisoires d’occupation des sols, J.O. 24 avril 1969, 4130; M.-C. 
COURRECH, “Reports et transferts de COS”, Jcl. Constr.-Urb. 05, 2005, fasc. 8, 3; H. JACQOUT en F. PRIET, Droit de 
l’urbanisme, Parijs, Dalloz, 2008, 260, nr. 228. 

 In het Belgische recht zijn slechts in beperkte mate gelijkaardige regels terug te vinden. Zo kan eveneens een 
maximaal bouwvolume van 1000 of 1250 m³ worden opgelegd bij de bouw of de uitbreiding van een 
exploitatiewoning van een bedrijf. Artikel 4.3.6. Vlaamse Codex R.O. 

2114  Ph. BOUILISSET, Guide des divisions foncières: divisions en volumes, divisions en propriété, divisions en jouissance, 
Aix-en-Provence, Edilaix, 2011, 325, nr. 433; J.-P. MAS en L. CALMELS, “La division contrôlée  du foncier”, in X. (ed.), 
Division de l’immeuble. Le sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - 
Editions du JurisClasseur, 2007, 232, nr. 1353; H. JACQOUT en F. PRIET, Droit de l’urbanisme, Parijs, Dalloz, 2008, 
266, nr. 232. 

2115  V.G. MARTIN, Aspects juridiques de l’urbanisme vertical, mémoire pour les D.E.S. de droit public, Rennes, 1973, 22. 
2116  M. BOES, Stedenbouw en ruimtelijke ordening in het Vlaamse gewest, Brussel, De Boeck en Larcier, 2006, 38, nr. 96. 
2117  E. EMPEREUR, “Bouwen en milieurecht”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2004, 42, nr. I, 42; S. LUST, D. LINDEMANS en Y. LOIX, “Vergunningen”, in B. HUBEAU en W. 
VANDEVYVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 544, nr. 48. 

2118 R. TIMMERMANS, “Horizontale eigendomssplitsing in volumepercelen, het aantrekkende complement van 
appartementseigendom”, NFM 2005, 215; R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw: planologie, 
verordeningen en vergunningen, Mechelen, Kluwer, 2004, 308, nr. 337. 

2119  R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw: planologie, verordeningen en vergunningen, Mechelen, Kluwer, 
2004, 305, nr. 337. 

2120  F. BALON, “Editorial”, Jurim Pratique 2008, 3, 5; R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 
2010, 127, nr. 146. 
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gepaard gaan met het uitvoeren van andere vergunningsplichtige handelingen. Aangezien elke 
wijziging van het aantal woongelegenheden een stedenbouwkundige vergunning vereist, is een 

vergunning eveneens vereist indien men meerdere volumes samensmelt tot een groter volume.2121 
Hiernaast mag de voornaamste functie van een bebouwd onroerend goed niet geheel of gedeeltelijk 
gewijzigd worden zonder voorafgaande vergunning, indien deze wijziging als vergunningsplichtig 

aangemerkt werd (art. 4.2.1, 6° Vlaamse Codex R.O.).2122 Ook een aanvulling, ophoging, uitgraving of 
uitdieping van de bodem die de aard of de functie van het terrein wijzigt vereist een vergunning.  

Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat horizontale en verticale opsplitsingen van 

gebouwen in de regels met betrekking tot bouwvergunningen – in tegenstelling tot de regels met 

betrekking tot verkavelingsvergunningen (zie supra, nr. 396) – op gelijkaardige wijze behandeld 

worden.2123 

 HET ZAKELIJK KARAKTER VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING – Hoewel een 400.

stedenbouwkundige vergunning aan een persoon verleend wordt, is deze verbonden met het 

object waarop ze betrekking heeft. Dat de vergunning verleend wordt in functie van het perceel, 

maakt dat deze geen intuïtu personae karakter heeft en samen met een volume (gedeeltelijk) 

overgedragen kan worden (artt. 4.2.22 en 4.2.23 Vlaamse Codex R.O.).2124 Een vergunning heeft 

met andere woorden een zakelijk karakter.2125  

In het kader van een volume-eigendom leidt dit ertoe dat de stedenbouwkundige vergunning 

door één persoon – bijvoorbeeld de bouwpromotor of de grondeigenaar – aangevraagd kan 

worden en vervolgens aan de verschillende volume-eigenaars overgedragen kan worden.2126 Dat 

is overigens ook bij appartementsmede-eigendom en opstal het geval. 

Indien de verkoper nog geen bouwvergunning verkreeg, zijn volume-eigenaars gerechtigd deze 

zelf aan te vragen. Deze mogelijkheid is echter niet vanzelfsprekend. De opsplitsing van het 

eigendomsrecht ten aanzien van de ruimte boven of onder een perceel heeft enkel betrekking op 

                                                           

2121  M. BAUWENS, “Krachtlijnen van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening”, TROS 2005, 7; J. DE JONGHE, Ruimtelijke 
ordening, stedenbouw en onroerende goederen, Mechelen, Kluwer, 2008, 206. 

2122  F. BALON, “Editorial”, Jurim Pratique 2008, 3, 3. 
2123  Dat een bouwvergunning eveneens betrekking heeft op horizontale eigendomssplitsingen, doet echter geen 

afbreuk aan het feit dat ook deze regelgeving vertrekt vanuit een tweedimensionaal perspectief. Het perceel 
waarop de desbetreffende constructie zich bevindt, maakt namelijk een referentiepunt uit in het licht van de 
toepasselijke regelgeving. Zie hiervoor P. SOLER-COUTEAUX, “Le permis de construire d’opérations complexes”, RDI 
2003, 129. 

2124  Gent 26 april 1996, CDPK 1997, 151, RW 1998-99, 470, noot, TGR 1996, 175; M. BOES, Stedenbouw en ruimtelijke 
ordening in het Vlaamse gewest, Brussel, De Boeck en Larcier, 2006, 58, nr. 142; S. LUST, D. LINDEMANS en Y. LOIX, 
“Vergunningen”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, 
Die Keure, 2004, 522, nr. 6; R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw: planologie, verordeningen en 
vergunningen, Mechelen, Kluwer, 2004, 261, nr. 296; B. VALEYRE en A. PONE, “Construction en volume”, in Ph. 
MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2007, nr. 550.640; R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en 
stedenbouw: planologie, verordeningen en vergunningen, Mechelen, Kluwer, 2004, 261, nr. 296; F. WASTIELS, 
Administratief Goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 88, nr. 132. 

2125  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 240, nr. 445; A. MAST, J. DUJARDIN, M. 
VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgische administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 391, nr. 
391; G. VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Mortsel, Intersentia, 2006, 16, nr. 13. 

2126  J.-C. CHAPUT, “Volumes (construction en -)”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz, 2010, dossier 
550.650; J.-P. MENG, Le nouveau régime des lotissements, Berger-Levrault, Parijs, 2010, 65, nr. 32. 
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de verhouding tussen partijen. De bevoegde autoriteiten houden hier dan ook geen rekening 

mee in de beoordeling van de bebouwbaarheid van het perceel.2127  

Naar Frans recht lijkt geen probleem te rijzen. Op grond van artikel 423-1 C. Urb. kan zowel de 

grondeigenaar, als de persoon die door hem gerechtigd is om bouwwerken uit te voeren, een 

vergunningsaanvraag indienen. De grondeigenaar kan eveneens een volmacht geven aan één of 

meerdere personen om een vergunning aan te vragen.2128 Hiernaast kan de grondeigenaar deze 

taak eveneens opdragen aan een beheersorgaan met rechtspersoonlijkheid. De volume-

eigenaars kunnen eveneens gezamenlijk een vergunningsaanvraag indienen, op voorwaarde dat 

de constructie waarvan de volumes deel uitmaken technisch en architecturaal gezien één geheel 

uitmaakt.2129 

Om deze laatste mogelijkheid beter te omkaderen, wordt in de Franse rechtsleer gepleit voor een 
nieuwe vergunning – ‘permis d’opérations complexes’ – wanneer eigendomsrechten gestapeld worden 

in het kader van een volume-eigendom.2130 Een dergelijke vergunning, kan door meerdere personen 

aangevraagd worden, waardoor ze ook gezamenlijk titularis worden van deze vergunning.2131 Gelet 
op het feit dat ieder van hen titularis is van de gehele vergunning en dat ze bijgevolg gezamenlijk 
aansprakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging ervan, is het raadzaam conventioneel een regeling te 

treffen waarin hun wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd worden.2132 Het gaat om een 
vrijwillige mede-eigendom op een vergunning. 

Wanneer constructies fysisch of functioneel ondeelbaar zijn, en hierdoor niet los van elkaar kunnen 
gerealiseerd worden, wordt de aanvraag van een gezamenlijke vergunning verplicht gesteld in de 

rechtspraak.2133 Aan deze verplichting om gezamenlijk een vergunning aan te vragen, kan enkel 
ontsnapt worden door aan te tonen dat (1) de draagwijdte en complexiteit van de constructie een 
afzonderlijke aanvraag rechtvaardigen en dat (2) de delen van de constructie waarvoor een 

afzonderlijke aanvraag ingediend wordt een zekere functionele autonomie hebben.2134 

                                                           

2127  B. VALEYRE en A. PONE, “Construction en volume”, in Ph. MALINVAUD (ed.), Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 
2007, nr. 550.610 en 630. 

2128  J.-C. CHAPUT en S. ROCHEGUDE, “L’organisation conventionnelle de l’espace”, in X. (ed.), Division de l’immeuble. Le 
sol, l’espace, le bâti. 103e congrès notaires de France, Lyon 23-26 septembre 2007, Litec - Editions du 
JurisClasseur, 2007, 510, nr. 2444. 

2129  J.-C. CHAPUT, “Volumes (construction en -)”, in Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz, 2010, dossier 
550.650; P. SOLER-COUTEAUX, “Le permis de construire d’opérations complexes”, RDI 2003, 128. 
Artikel 423-1 C. Urb. luidt “Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations 
préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la 
commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur 
mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux; b) Soit, en 
cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire; c) Soit par une personne ayant qualité pour 
bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.” 

2130  H. PERINET-MARQUET, “Les ouvrages immobilières complexes: Synthèse”, RDI 1999, 568. 
Contra : P. SOLER-COUTEAUX, “Le permis de construire d’opérations complexes”, RDI 2003, 125 e.v.  

2131  N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 260, nr. 481; S. PERIGNON, “Permis de 
construire valant division”, Jcl. not., Lotissements, 01, 2008, fasc. 110, nr. 27; H. PERINET-MARQUET, “Lotissements, 
divisions de l'immeuble et opérations complexes après la réforme de 2007”, RDI 2007, 207. 

2132  P.-E. DURAND, “Ensemble immobilier unique et pluralité de permis de construire”, RDI 2009, 568, 574. 
2133  “Considérant que des constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique”, C.E. 10 

oktober 2007, nr. 277314; P.-E. DURAND, “Ensemble immobilier unique et pluralité de permis de construire”, RDI 
2009, 568, 568; N. LE RUDULIER, La division en volumes, Nantes, Université de Nantes, 2010, 255, nr. 471; S. 
PERIGNON, “Création des ouvrages complexes et droit de l’urbanisme”, RDI 1999, 524. 

2134  “en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, les deux éléments de cet ensemble immobilier, ayant chacun 
une vocation fonctionnelle autonome, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts” C.E. 
17 juli 2009, Commune de Grenoble, nr. 301615, AJDA 2009, 2127, RDI 2009, 557 en 568, RFDA 2009, 1021, noot 
J. BURGUBURU; P.-E. DURAND, “Ensemble immobilier unique et pluralité de permis de construire”, RDI 2009, 568, 
568. 



 

438 

HOOFDSTUK III. PUBLICITEIT IN HET KADER VAN VOLUME-EIGENDOM 

AFDELING I. TWEEDIMENSIONALE KADASTRALE REGISTRATIE  

 TWEEDIMENSIONAAL KARAKTER VAN ONZE HUIDIGE KADASTRALE REGISTRATIE – De huidige 401.

kadasterplannen geven enkel inzicht in de uitgestrektheid in de breedte en de lengte van een 

grondperceel, zonder dat de derde dimensie van het eigendomsrecht in kaart gebracht 

wordt.2135  

Hierdoor worden horizontale eigendomssplitsingen in de vorm van gestapelde volumes, 

perceelsoverschrijdende constructies die een deel van de ruimte innemen boven andermans 

perceel of volumes die onder verschillende percelen lopen, niet gevisualiseerd.2136  

Omdat ieder inzicht in de ruimtelijke positionering van horizontaal gestapelde 

eigendomsrechten ontbreekt, is bijkomend onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de 

juridische situatie van de derde dimensie van het eigendomsrecht.2137 Hierboven (zie supra, nr. 

61), bleek immers dat het eigendomsrecht van de grondeigenaar niet enkel betrekking heeft op 

een perceel, maar eveneens slaat op de ruimte boven en onder zijn perceel.2138 

AFDELING II. DRIEDIMENSIONALE ELEMENTEN BINNEN DE TWEEDIMENSIONALE 
KADASTRALE REGISTRATIE 

 HET TWEEDIMENSIONALE KADASTER VERSUS HET TOENEMEND BELANG VAN DE DERDE DIMENSIE VAN 402.

HET EIGENDOMSRECHT – Niettegenstaande het feit dat onze huidige kadastrale registratie enkel oog 

heeft voor de lengte en breedte van grondpercelen, wordt in bepaald gevallen een poging gedaan 

om ook de derde dimensie van het eigendomsrecht te visualiseren:  

                                                           

2135  G. GOUBEAUX,  La règle de l'accessoire en droit privé, Nancy, LGDJ, 1969, 192, nr. 126; C. HOLLANDERS DE OUDERAEN, 
“Le cadastre”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1978, 60, nr. 108; G. PIENAAR, “Die ruimtelike aspek van 
eiendomsreg op onroerende goed – die cuius est solum beginsel”, THRHR 1989, 52, 224; G.J. PIENAAR, “Drie-
dimensionale registratie van onroerend goed – ‘n lugkasteel?”, De Jure 1989, 258; H.D. PLOEGER, en J.E. STOTER, 
“Ruimtelijk inzicht in het kadaster”, Geodesia 2002, 44, 12, 444; V.G. MARTIN, Aspects juridiques de l’urbanisme 
vertical, mémoire pour les D.E.S. de droit public, Rennes, 1973, 114; V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een 
verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 87, nr. 78; R. SAVATIER, 
“Communication sur la propriété de l’espace”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence sur le régime 
juridique de la propriété, Travaux de l’Association H. Capitant, Luik, 1966, 383; R. SAVATIER, “La propriété des 
volumes dans l’espace et la technique juridique des grands ensembles immobiliers”, D. chron. 1976, 103, nr. 1; 
J.E. STOTER, 3D Cadastre, Delft, Publications on Geodesy 57, 2004, 2 en 158; J.E. STOTER en P. VAN OOSTEROM, 
“Cadastral registration of real estate objects in three dimensions”, URISA journal: journal of the Urban and 
Regional Information Systems Association  2003, 15, 2, 47. 

2136  V. SAGAERT, “Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale eigendomsbegrenzing van onroerende 
eigendom”, TPR 2009, 87, nr. 78; J.E. STOTER, 3D Cadastre, Delft, Publications on Geodesy 57, 2004, 42. 

2137  Uit een onderzoek uit 2003 bleek echter dat ten aanzien van ongeveer twee miljoen kadastrale percelen in 
Nederland, meer dan één persoon zakenrechtelijke aanspraken laat gelden op hetzelfde perceel. J.E. STOTER, 3D 
Cadastre, Delft, Publications on Geodesy 57, 2004, 43. 

2138  R. SAVATIER, “La propriété des volumes dans l’espace et la technique juridique des grands ensembles 
immobiliers”, D. chron. 1976, 105, nr. 5; R. SAVATIER, “Vers de nouveaux aspects de la conception et de la 
classification des biens corporels”, RTD Civ 1958, 7, nr. 8. 
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 REGISTRATIE VAN APPARTEMENTSEIGENDOM – Met betrekking tot appartementen wordt in 403.

het Belgische kadaster een dwarsdoorsnede van ieder appartement per bouwlaag weergegeven. 

Het verband met de andere bouwlagen blijkt echter niet uit het kadaster.2139 Deze leemte poogt 

men op te vangen door plan-percelen te onderscheiden van legger-percelen.2140 Deze laatsten 

worden opgesteld voor ieder privaat perceel binnen een appartementsgebouw.2141 Private delen 

worden daarenboven met een afzonderlijk perceelnummer opgenomen in de kadastrale 

legger.2142 Hiernaast kan aan de hand van de overgeschreven basisakte, waarin de 

appartementen binnen het geheel gesitueerd worden, meer inzicht verkregen worden in de 

horizontale stapeling van eigendomsrechten.2143 Ook het reglement van mede-eigendom bevat 

een omschrijving van de gemeenschappelijke en private delen. De Administratie van het 

kadaster heeft de mogelijkheid hiervan een kopie te vragen aan de notaris, maar is hiertoe niet 

wettelijk verplicht.2144  

In Nederland worden appartementsrechten op grond van het Kadasterbesluit (art. 2, lid 2) 

kadastraal aangeduid door de vermelding van de kadastrale gemeente en sectie waarin de 

percelen zijn gelegen, de complexaanduiding en de appartementsindex. Zowel het 

appartementencomplex (complexnummer) als de afzonderlijke appartementsrechten 

(appartementsindices) verkrijgen hierbij een eigen kadastrale identiteit. Dat de begrenzing van 

de privégedeelten niet afgeleid kan worden uit het kadaster, wordt gedeeltelijk opgevangen 

door de verplichting een splitsingstekening in te schijven.2145 

 REGISTRATIE VAN DEELTITELEENHEDEN – Bij het uitvaardigen van de Sectional Titles Act, 404.

vaardigde de Zuid-Afrikaanse wetgever een specifieke regeling uit met betrekking tot de 

registratie van deeltiteleenheden (zie supra, nr. 404).2146 Deeltiteleenheden worden immers niet 

langer in het kadaster geregistreerd, maar worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd 

register. Dit plan neemt de functie van het kadaster over en geeft eveneens de derde dimensie 

van het eigendomsrecht weer.2147 Met het oog op de registratie van de deeltiteleenheden als 

objecten van onroerende eigendomsrechten, werd het ‘land survey system’ en het ‘deeds 

registration system’ op succesvolle wijze aangepast (§§ 5-8, 11-13 en 15 STA, Sectional Titles 

Regulations 4-44).2148 Niet enkel de breedte en de lengte van een deeltiteleenheid wordt hierbij 

omschreven in het floor plan, maar ook de hoogte van deze deeltiteleenheid wordt 

                                                           

2139  F. CHAFFART, “Actuele en gewenste kadastrale toepassingen bij de identificatie van onroerende goederen”, TVV  
2009, afl. 4, 16, nr. 23. 

2140  C. HOLLANDERS DE OUDERAEN, “Le cadastre”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1978, 47, nr. 54. 
2141  K.B. van 12 april 1966 tot wijziging van het reglement voor de bewaring van het kadaster, gehecht aan het 

koninklijk besluit van 26 juli 1877, B.S. 11 mei 1966, 1966041213. 
2142  C. HOLLANDERS DE OUDERAEN, “Le cadastre”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1978, 65, nr. 123. 
2143  R. SAVATIER, “Communication sur la propriété de l’espace”, in X. (ed.), La croissance des villes et son influence sur 

le régime juridique de la propriété, Travaux de l’Association H. Capitant, Luik, 1966, 383. 
2144  C. HOLLANDERS DE OUDERAEN, “Le cadastre”, in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 1978, 47, nr. 54. 
2145  H.D. PLOEGER en J.E. STOTER, “3D Kadaster en volumepercelen. Ruimtelijke verdeling van vastgoed”, WPNR 2005, 

6609, 115. 
2146  Sections 5-8, 11-13 and 15 STA, STA regulations 4-44, Land Survey Act 8 of 1997. 
 Units worden naar Zuid-Afrikaans recht op fysische wijze gedefinieerd door te verwijzen naar tussenmuren, 

vloeren en plafonds (Section 5(3)(d) en (e), 5(4) en 5(5) STA). De delen worden eveneens aangeduid op 
‘deeltitelplannen’ (Section 5(3)(d) STA). 

2147  G.J. PIENAAR, “Drie-dimensionale registratie van onroerend goed – ‘n lugkasteel?”, De Jure 1989, 258. 
2148  G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 67. 
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gevisualiseerd in het cross-section plan.2149 Het eigendomsrecht ten aan zien van een 

deeltiteleenheid wordt hierdoor op dezelfde manier geregistreerd als een grondeigendomsrecht 

(§3 (4) en §13 STA). In vergelijking met de registratie van appartementsrechten, gaat het Zuid-

Afrikaanse deeltitelschema dus een stap verder. 

Van zodra het deeltitelplan goedgekeurd werd, verzoekt de ontwikkelaar van een deeltitelschema het 
kadaster het deeltitelplan te registreren in het deeltitelregister (§11 (1) STA, §10 STA regulations). In 
dit specifieke deeltitelregister worden eveneens de onderlinge erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten die rusten op deeltiteleenheden omschreven (§11 (2) STA). Ook de overdracht van 
deeltiteleenheden en de samenvoeging of opsplitsing van eenheden (§22 en 23 STA, §§18-21 STA 

regulations) wordt in het deeltitelregister geregistreerd.2150  

 REGISTRATIE VAN VOLUME-EIGENDOM – Uit het voorgaande (zie supra, nr. 382) bleek dat 405.

volume-eigendom naar Frans recht algemeen aanvaard is. Deze erkenning heeft eveneens een 

weerslag op de onroerende publiciteit met betrekking tot volumes. De onroerende publiciteit 

werd ook naar Frans recht immers uitgebreid van grondpercelen, naar appartementskavels en 

volumes.2151 De publiciteit van volumes wordt gewaarborgd door de volumes te identificeren in 

de état descriptif de division en volumes en de publicatie van deze akte verplicht te stellen.2152  

AFDELING III. DRIEDIMENSIONALE KADASTRALE EN HYPOTHECAIRE REGISTRATIE 
VAN VOLUME-EIGENDOM 

 BEHOEFTE AAN EEN DRIEDIMENSIONALE KADASTRALE REGISTRATIE – Het toegenomen 406.

meervoudig grondgebruik (zie supra, nr. 2) doet de behoefte aan een driedimensionale 

kadastrale en hypothecaire registratie toenemen.2153 Van zodra eigendomsrechten gestapeld 

worden, verschaft de tweedimensionale registratie immers niet langer een volledig beeld van de 

juridische werkelijkheid.  

De registratie kan hierdoor niet langer beperkt blijven tot grondeigendom, maar moet eveneens 

volume-eigendom omvatten.2154 De erkenning van de derde dimensie van het eigendomsrecht 

vereist bijgevolg een aanpassing van de onroerende publiciteit.2155 Aan de hand van een 

                                                           

2149  G.J. PIENAAR, Sectional Titles and other fragmented property schemes, Kaapstad, Juta, 2010, 68; C.G. VAN DER MERWE, 
Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 2010, 5-3. 

2150  C.G. VAN DER MERWE, Sectional Titles, Share blocks end Time-sharing, Volume 1 Sectional Titles, Durban, LexisNexis, 
2010, 10-5. 

2151  Artikel 7 van het Decreet nr. 55-22 van 4 januari 1955, artikel 71 en 76 van het Decreet nr. 55-1350 van 14 
oktober 1955. 

2152  N. LE RUDULIER, “Division en volumes, indivision et fichier immobilier”, AJDI 2012, 237; Recommandation n° 5 
relative à la division des immeubles et au respect des règles de la publicité foncière pour les états descriptifs de 
division, 1 avril 2008. 

2153  H.D. PLOEGER en J.E. STOTER, “Ruimtelijk inzicht in het kadaster”, Geodesia 2002, 44, 12, 445; J.E. STOTER, 3D 
Cadastre, Delft, Publications on Geodesy 57, 2004, 3; J.E. STOTER en H.D. PLOEGER, “Property in 3D : registration of 
multiple use of space: current practice in Holland and the need for a 3D cadastre”, Computers, Environment and 
Urban Systems: an international journal 2003, 27, 6, 553; J.E. STOTER, en M. SALZMANN, “Towards a 3D cadastre: 
where do cadastral needs and technical possibilities meet?”, Computers, Environment and Urban Systems : an 
international journal 2003, 27, 4, 395. 

2154  R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, Deel I, A, 
Antwerpen, Standaard, 1974, 38, nr. 22. 

2155  G. GOUBEAUX, “Abstraction et réalisme dans la détermination de l’objet de la propriété immobilière (à propos du 
découpage de l’espace en volumes cessibles)”, in X. (ed.), Etudes dédiées à Alex Weill, Parijs, Dalloz-Litec, 1983, 
285, nr. 9; J.E. STOTER, 3D Cadastre, Delft, Publications on Geodesy 57, 2004, 42. 
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driedimensionale registratie – bestaande uit een x, y en z-as – kan men nagaan op welke hoogte 

en diepte een zakelijk recht betrekking heeft.  

Een driedimensionale registratie maakt het mogelijk om de derde dimensie van het eigendomsrecht 
te benoemen en te exploiteren: “Le propriétaire de la parcelle cadastrée sur le sol se mettrait alors à 
vendre des mètres cubes d’espace au-dessus et au-dessous des parcelles qui lui appartiennent, mètres 
cubes que les parties délimiteraient sur plans, à la verticale et à la horizontale. Une telle évolutions n’a 

rien d’impossible. Elle se contenterait d’exploiter à fond l’art. 552 […]”.2156 

 DE EERSTE STAPPEN IN DE RICHTING VAN EEN DRIEDIMENSIONAAL KADASTER – In de Nederlandse 407.

rechtspraktijk werd de eerste stap in de richting van een driedimensionaal kadaster gezet in de 

nasleep van de Kabelarresten van de Hoge Raad, waarin de Raad leidingen als onroerende 

goederen beschouwde (zie supra, nr. 88).2157 De kritiek dat het onroerend karakter ertoe zou 

leiden dat de netwerken – bij gebrek aan kadastrale aanduiding – onoverdraagbaar zouden 

worden, werd door de Raad weerlegd. Volgens de Raad gold dezelfde kadastrale aanduiding als 

die van het perceel waarin de netwerken zich bevinden. Bij gebreke aan kadastrale 

individualiteit was het echter onmogelijk een volledig inzicht te verkrijgen in de aard van het 

object.2158 

Het Nederlandse kadaster is hieraan tegemoetgekomen door de kadastrale registratie van het 

netwerk te verbinden met één ankerperceel en voor het overige te verwijzen naar een tekening 

die ingeschreven wordt in de openbare registers. Door in een volgende stap een eigen kadastrale 

individualiteit – en een eigen perceelnummer – toe te kennen aan een leidingnet (art. 2, lid 5 van 

het Nederlandse Kadasterbesluit), werd de eerste stap naar een driedimensionaal kadaster 

gezet. De kadastrale aanduiding vertrekt met betrekking tot leidingnetten immers niet langer 

van het perceel als eenheid, maar verwijst naar het leidingnet als object dat het voorwerp 

uitmaakt van de kadastrale registratie. Het kadaster erkent hierdoor 

perceelgrensoverschrijdende objecten in de derde dimensie.2159 

 DRIEDIMENSIONAAL KADASTER IN DE PRAKTIJK – In vergelijking met België staat men in veel 408.

andere landen veel verder in de ontwikkeling van een driedimensionaal kadaster. Zo is het in 

Noorwegen, Zweden, Queensland (Australië) en Britisch Colombia (Cananda) reeds mogelijk 

volumes te visualiseren die niet langer gerelateerd zijn aan grondpercelen.2160 

In Nederland worden deze driedimensionale technieken echter niet toegevoegd aan de 

bestaande kadastrale gegevens, maar worden deze opgenomen in afzonderlijke veldwerken. De 

                                                           

2156  R. SAVATIER, “Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification des biens corporels”, RTD Civ 1958, 
9, nr. 8 bis. 

2157  HR 6 juni 2003, BNB 2003, 271, Ars Aequi 2003, 842, met noot S.C.J.J. KORTMANN, Bouwrecht 2003, nrs. 188 en 
189, met noot A.A. VAN VELTEN. 

2158  H.D. PLOEGER, “registratie van kabels en leidingen in het Nederlandse recht”, in C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT 
(eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, 158. 

2159  H.D. PLOEGER, “registratie van kabels en leidingen in het Nederlandse recht”, in C. ADRIAANSENS en V. SAGAERT 
(eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, 158. 

2160  P.J.M VAN OOSTEROM, H.D. PLOEGER en J.E. STOTER, “Volumepercelen in de kadastrale registratie”, Geo-info 2005, 2, 2, 
84; J.E. STOTER, P.J.M VAN OOSTEROM, H.D. PLOEGER, en H.J.G.L. AALDERS, “Conceptual 3D Cadastral Model Applied in 
Several Countries”, GIM International 2004, 18, 6, 12; J.E. STOTER en P.J.M VAN OOSTEROM, “Technological aspects of 
a full 3D cadastral registration”, International journal of geographical information science 2005, 19, 6, 689. 
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driedimensionale situatie kan bijgevolg nog niet gevisualiseerd worden door het kadaster te 

raadplegen. Om dit mogelijk te maken werden verschillende modellen uitgewerkt. In haar 

proefschrift gewijd aan het driedimensionaal kadaster besluit STOTER dat een volledig 

driedimensionaal kadaster verkiesbaar is.2161 In een dergelijk kadaster zouden naast 

grondpercelen, ook volumes geregistreerd worden. De eigendomssituatie van volume-eigenaars 

wordt in dit geval niet langer geprojecteerd ten aanzien van de grond.  

De invoering van een volledig driedimensionaal kadaster vereist vanzelfsprekend belangrijke en 
ingrijpende aanpassingen aan de bestaande kadastrale registratie en regelgeving. Hierdoor kan 
teruggevallen worden op een hybride kadastrale registratie, waarbij driedimensionale gegevens 
toegevoegd worden aan de tweedimensionale kadastrale registratie, waardoor een beter inzicht 
gegeven wordt in de driedimensionale eigendomsstructuur. Zowel de rechten ten aanzien van een 
volume, als de volumes zelf kunnen hierin geregistreerd worden. 

Naast een volledig driedimensionaal kadaster en een hybride tussenvorm, bestaat er ook de 
mogelijkheid om enkel verwijzingen naar een driedimensionale registratie op te nemen in het 
kadaster, dat zelf zijn tweedimensionale aard behoudt. Deze mogelijkheid is de minst ingrijpende 
variant, maar heeft als nadeel dat er van een integratie van driedimensionale elementen in de huidige 

tweedimensionale weergave geen sprake is.2162  

                                                           

2161  J.E. STOTER, 3D Cadastre, Delft, Publications on Geodesy 57, 2004, 230. 
2162  A.J. MES, “Juridische aspecten van de invoering van een driedimensionaal kadaster in Nederland”, WPNR 2012, 

6951, 815. 
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HOOFDSTUK IV. TUSSENTIJDS BESLUIT OMTRENT VOLUME-EIGENDOM 

 HERIJKING VAN NATREKKINGSREGELS FACILITEERT MEERVOUDIG GRONDGEBRUIK – Naar huidig 409.

recht zou meervoudig grondgebruik in belangrijke mate gefaciliteerd worden door de 

natrekkingsregels te herijken. De herijkte natrekkingsregels kennen immers een 

eigendomsrecht toe aan diegene die bevoegd constructies opricht op (eigen of andermans) 

grond (zie supra, nr. 352). Dit opent de deur voor volume-eigendom wanneer op blijvende wijze 

de bevoegdheid toegekend wordt om een geïndividualiseerd deel van de ruimte boven en/of 

onder de grond in te nemen met oog op de realisatie van een constructie. 

 VOLUME-EIGENDOM OPTIMALISEERT MEERVOUDIG GRONDGEBRUIK – Een veralgemeniseerde 410.

toepassing van volume-eigendom vereist echter een materieelrechtelijke aanpassing van het 

huidige Belgische rechtskader. In deel IV van dit proefschrift omschreven we de lege ferenda het 

concept volume-eigendom en analyseerden we de (eeuwigdurende) horizontale stapeling van 

eigendomsrechten die hieruit kan voortvloeien.  

De opening die de herijking van de natrekkingsregels maakte – en die de lege late in lijn is met de 

natrekkingsregels (zie infra, nr. 374) – wordt hierdoor de lege ferenda aangevuld door 

eigendomsrechten ten aanzien van autonome volumes boven en onder de grond te erkennen 

(zie supra, nr. 379). 

 VOLUME-EIGENDOM – De bespreking in dit deel laat ons toe de laatste sub onderzoeksvraag 411.

te beantwoorden, namelijk: 

“Wat dient te worden verstaan onder het concept volume-eigendom?” 

Er is sprake van volume-eigendom wanneer het eigendomsrecht van een onroerend goed 

opgesplitst wordt in verschillende zelfstandige volumes, die zich zowel boven als onder de 

grondoppervlakte kunnen bevinden en die zowel verticaal als horizontaal begrensd zijn (zie 

supra, nr. 382). Een volume maakt hierbij een juridisch autonome ruimte uit, die lichamelijk of 

onlichamelijk (al naargelang een volume al dan niet gerealiseerd is) driedimensionaal begrensd 

is (zie supra, nr. 383). 

Aan de hand van deze driedimensionale begrenzing kan een volume reeds worden 

geïndividualiseerd alvorens het gerealiseerd werd. Hierdoor kunnen volumes reeds voor hun 

realisatie het voorwerp van een autonoom eigendomsrecht uitmaken. In tweede instantie 

behoudt de volume-eigenaar dit eigendomsrecht wanneer de constructie (gedeeltelijk) 

teloorgaat.  

Omwille van het feit dat een volume op duurzame wijze een bepaalde plaats boven of onder een 

perceel inneemt en geïdentificeerd kan worden aan de hand van een kadastrale nummering, 

maakt een volume echter steeds een onroerend goed uit (zie supra, nr. 391). 

Volume-eigendom laat toe om eigendomsrechten autonoom te stapelen. De eigenaar van een 

volume ontleent zijn eigendomsrecht niet aan een beperkt zakelijk recht, maar verkrijgt een 

autonoom eigendomsrecht. In tegenstelling tot het eigendomsrecht dat voortvloeit uit een 
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opstalrecht, heeft dit eigendomsrecht geen tijdelijk karakter en is het niet vatbaar voor 

bevrijdende verjaring (zie supra, nr. 388).  
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 De VERHOUDING TUSSEN DE OPSTALLEN EN DE GROND – In dit proefschrift stond de verhouding 412.

tussen de opstallen en de grond centraal. Meer bepaald hebben we ons de vraag gesteld of de 

klassieke paradigma’s in verband met deze verhouding nog gehandhaafd kunnen worden. We 

vertrokken hierbij van de traditionele uitgangspunten met betrekking tot deze onroerende 

natrekking (zie infra, nr. 413), waarna we de huidige afwijkingen van de onroerende natrekking 

geanalyseerd hebben (zie infra, nr. 414). Hieruit is gebleken dat het toenemend meervoudig 

grondgebruik en het groot aantal afwijkingen van de verticale natrekking van de opstallen door 

de grond ertoe nopen om de huidige invulling van de onroerende natrekkingsregels te herijken 

(zie infra, nr. 415). Deze herijkte natrekkingsregels verklaren in eerste instantie waarom een 

persoon die naar huidig recht bevoegd bouwt op andermans grond, eigenaar wordt van de door 

hem opgerichte constructie. De herijkte natrekkingsregels komen daarenboven beter tegemoet 

aan de behoefte vanuit de praktijk om meervoudig grondgebruik mogelijk te maken. Ten slotte 

werd een model voor volume-eigendom voorgesteld, op grond waarvan dit meervoudig 

grondgebruik geoptimaliseerd kan worden (zie infra, nr. 416). 

 DE EENHEID TUSSEN DE OPSTALLEN EN DE GROND – In de regels met betrekking tot de 413.

onroerende natrekking (artt. 552 en 553 BW) gaat de wetgever uit van het uitgangspunt dat al 

hetgeen zich boven en onder de grond bevindt, aan de grondeigenaar toebehoort. In dit geval is 

er sprake van een verticale natrekking van de opstallen tot de grond (zie supra, nr. 60). De 

traditionele invulling van de onroerende natrekkingsregels benadrukt de eenheid tussen de 

opstallen en de grond. Dit uitgangspunt is logisch: het grondeigendomsrecht heeft nu eenmaal 

geen betrekking op een oppervlak, maar strekt zich uit tot de ruimte boven en onder deze grond. 

Aangezien de grondeigenaar bevoegd is om de ruimte boven en onder zijn grond te exploiteren 

door constructies op te richten, stelt de wetgever een vermoeden in dat hij tevens eigenaar is 

van deze constructies (zie supra, nr. 31).  

Het beginsel dat het grondeigendomsrecht zich uitstrekt tot hetgeen zich boven en onder deze 

grond bevindt, dicteert eveneens de verticale uitgestrektheid van het grondeigendomsrecht (zie 

supra, nr. 60). Terwijl het grondeigendomsrecht aanvankelijk verticaal onbegrensd was, wordt 

de verticale uitgestrektheid ervan vandaag op relatieve wijze ingevuld. Het eigendomsrecht van 

de grondeigenaar eindigt hierdoor op een hoogte of een diepte waar het belang voor de 

exploitatie van het perceel ophoudt (zie supra, nr. 67). 

Wanneer de natrekking intreedt ten gunste van de grondeigenaar, strekt zijn eigendomsrecht 

zich uit tot de constructies die in zijn grond geïncorporeerd worden. De natrekking leidt 

hierdoor tot een oorspronkelijke wijze van eigendomsuitbreiding (zie supra, nr. 36). Wanneer het 

nagetrokken goed oorspronkelijk aan iemand toebehoorde, verliest deze oorspronkelijke 

eigenaar zijn eigendomsrecht (zie supra, nr. 37). Aangezien deze natrekkingsregels erop gericht 

zijn eigendomsrechten toe te bedelen, spraken we in dit proefschrift van de goederenrechtelijke 

dimensie van de onroerende natrekking (zie supra, nr. 38). 

Dit potentieel eigendomsverlies en het feit dat de eigendomsuitbreiding eventueel intreedt 

tegen de wil van de grondeigenaar, tonen aan de natrekkingsregels tot verregaande gevolgen 

kunnen leiden. Het is dan ook van belang om de toepassingsvereisten van deze natrekkingsregels 

duidelijk af te bakenen (zie supra, nr. 74).  
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De goederenrechtelijke dimensie van de natrekkingsregels treedt hierdoor enkel in wanneer twee 

of meer goederen zich verenigen, waardoor ze hun afzonderlijk juridisch bestaan verliezen (zie 

supra, nr. 77).  

Met betrekking tot het verband tussen de opstallen en de grond werd aangetoond dat het 

Belgische recht evolueert naar een dualistisch natrekkingscriterium: het (jurisprudentieel) 

verruimde incorporatiecriterium met betrekking tot onroerendmaking kan niet langer 

gelijkgesteld worden met het incorporatiecriterium met betrekking tot onroerende natrekking 

(zie supra, nr. 90). De vraag naar het roerend of onroerend karakter van een goed, loopt niet 

noodzakelijk parallel met de vraag naar de eigendomstoebedeling van dit goed. 

Opdat de onroerende natrekking kan intreden is overigens niet enkel vereist dat meerdere 

goederen zich met elkaar verenigen, maar moet er eveneens een hiërarchie bestaan tussen deze 

goederen (zie supra, nr. 100). Aangezien het nagetrokken goed nagetrokken wordt tot het 

natrekkende goed, bepaalt deze hiërarchie immers de uitkomst van de eigendomsconflict. Is er 

geen hiërarchie voorhanden, dan is er sprake van vermenging en niet van natrekking (zie supra, 

nr. 14). 

Gelet op het feit dat de natrekking een wettelijke wijze van eigendomstoebedeling is, treedt de 

natrekking onmiddellijk in van zodra aan de deze toepassingsvereisten is voldaan (zie supra, nr. 

106), zonder dat hiervoor een wilsuiting vereist is (zie supra, nr. 104 en 47). Wanneer de 

natrekking intreedt, is dit overigens op definitieve wijze (zie supra, nr. 107). Wanneer op een 

later tijdstip niet langer aan de toepassingsvereisten is voldaan, doet dit geen afbreuk aan de 

eigendomsuitbreiding ten voordele van de grondeigenaar. 

De verregaande gevolgen waar de goederenrechtelijke natrekkingsregels toe kunnen leiden, 

worden gedeeltelijk gecompenseerd aan de hand van verbintenisrechtelijke dimensie van de 

natrekking, op grond waarvan een vergoeding aan de bouwer toegekend kan worden (artt. 554 

en 555 BW) (zie supra, nr. 41). 

De wetgever beslecht bijvoorbeeld het geval waarin een grondeigenaar andermans materialen 

gebruikt om een constructie op te richten op eigen grond (zie supra, nr. 122). Ook de situatie 

waarin iemand met eigen materiaal op andermans grond bouwt, wordt in de wet voorzien (zie 

supra, nr. 125). In dit proefschrift behandelden we eveneens de situatie waarin iemand met 

andermans materiaal op andermans grond bouwde (zie supra, nr. 131) en waarin iemand een 

perceelsoverschrijdende constructie opricht (zie supra, nr. 136).  

Opdat deze vergoedingsregels met betrekking tot de onroerende natrekking van toepassing zijn, 

moet echter voldaan zijn aan enkele bijkomende toepassingsvereisten (zie supra, nr. 110). Zo zijn 

deze bepalingen enkel van toepassing op ‘derden’ die in eigen naam en voor eigen rekening 

bouwen, die niet door een wet of overeenkomst met elkaar verbonden zijn (zie supra, nr. 114). 

Hiernaast hebben deze bepalingen enkel betrekking op individualiseerbare goederen (zie supra, 

nr. 111) en worden perceelsoverschrijdende constructies uitgesloten van het toepassingsgebied 

(zie supra, nr. 112). Aangezien deze bepalingen erop gericht zijn om een eigendomsconflict te 
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beslechten, moeten de goederen voordat de natrekking intrad aan verschillende personen 

toebehoren (zie supra, nr. 113). 

Deze specifieke toepassingsvereisten met betrekking tot de verbintenisrechtelijke 

vergoedingsregels, doen echter geen afbreuk aan het feit dat de goederenrechtelijke 

natrekkingsregels intreden. Wanneer een goed bijvoorbeeld niet langer individualiseerbaar is 

nadat de natrekking intrad, geeft dit geen aanleiding tot de toepassing van de vergoedingsregels 

(artt. 554 en 555 BW), maar belet dit niet dat het goed op grond van de goederenrechtelijke 

natrekkingsregels nagetrokken wordt tot het natrekkende goed (artt. 552 en 553 BW). 

Behalve deze verticale natrekking van de opstallen door de grond, kan er eveneens sprake zijn 

van een verticale natrekking van de grond door de opstallen (zie supra, nr. 145). Een belangrijk 

voorbeeld hiervan is het dualistisch appartementsrecht, waarbij iedere appartementseigenaar 

een exclusief eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien van een private kavel, waaraan een mede-

eigendomsrecht is verbonden ten aanzien van de gemeenschappelijke delen. Aangezien de grond 

in principe deel uitmaakt van de gemeenschappelijke delen, wordt deze als gemeenschappelijk 

deel nagetrokken door de private kavel. 

Hiernaast kan eveneens sprake zijn van een horizontale natrekking, waarbij het eigendomsrecht 

ten aanzien van een onroerend goed zich uitstrekt tot bestanddelen die zich op andermans 

grond bevinden (zie supra, nr. 147). Op grond van deze horizontale natrekking primeert de 

eenheid van een opstal boven de verticale natrekking van een deel van deze opstal tot 

andermans grond. Een kelder die zich gedeeltelijk onder een naburig perceel bevindt, zal 

bijvoorbeeld horizontaal nagetrokken worden tot het gebouw waar deze kelder deel van 

uitmaakt. 

Uit het voorgaande volgt dat het superficies solo cedit-beginsel – op grond waarvan de opstallen 

nagetrokken worden door de grond – in alle onderzochte rechtsstelsels het uitgangspunt is met 

betrekking tot de verhouding tussen de opstallen en de grond. Dit uitgangspunt is echter naar 

Belgisch, Frans en Nederlands recht (m.u.v. het Zuid-Afrikaanse recht) niet meer dan een 

uitgangspunt. De Belgische en Franse wetgever stelt expliciet dat het eigendomsvermoeden ten 

voordele van de grondeigenaar weerlegbaar is. Dat veelvuldig gebruik gemaakt wordt van dit 

weerlegbaar karakter, blijkt uit het toenemend gebruik van de mogelijkheden om een 

opsplitsing teweeg te brengen tussen de opstallen en de grond.  

 DE OPSPLITSING TUSSEN DE OPSTALLEN EN DE GROND – Het Belgische recht wordt gekenmerkt 414.

door twee conventionele pistes om de verticale natrekking van de opstallen door de grond door 

te knippen. Dit dualistische stelsel inzake horizontale eigendomssplitsingen valt uiteen in een 

opstalrecht en een appartementsrecht.  

Uit rechtshistorisch onderzoek bleek dat de verhouding tussen de opstallen en de grond 

meermaals wijzigde gedurende de jaren. Het superficies solo cedit-beginsel loopt hierbij als een 

rode draad doorheen het rechtshistorisch overzicht, maar de invulling die aan dit beginsel wordt 

gegeven onderging doorheen de eeuwen belangrijke wijzigingen. Van een absoluut 

Romeinsrechtelijk beginsel, evolueerde het naar een relatief uitgangspunt in het positieve 
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Belgische recht. In alle onderzochte rechtsstelsels, met uitzondering van het Zuid-Afrikaanse 

recht, onderging het superficies solo cedit-beginsel deze evolutie (zie supra, nr. 183).  

Het relatief karakter van het beginsel dat de opstal nagetrokken wordt door de grond, maakt dat 

van dit uitgangspunt afgeweken kan worden. De draagwijdte van die afwijkingen wordt 

overigens steeds groter.  

In eerste instantie maakt het zelfstandig opstalrecht hiervoor een geschikt juridisch kader uit. Dit 

opstalrecht verleent de titularis ervan het recht om te bouwen op, onder of boven andermans 

grond en kent tevens een eigendomsrecht toe ten aanzien van de constructies die op grond van 

deze bevoegdheid opgericht worden en/of de reeds bestaande constructies die in het 

opstalrecht begrepen zijn (zie supra, nr. 186).  

Het onderzoek onderscheidde een monistische visie van een dualistische visie ten aanzien van 

het opstalrecht (zie supra, nr. 199). Terwijl deze eerste visie het opstalrecht beperkt tot een 

eigendomsrecht ten aanzien van de opgerichte of overgekochte opstallen, maakt het opstalrecht 

volgens de dualistische visie een complex recht uit dat enerzijds het beperkt zakelijk recht 

omvat op grond waarvan de opstalhouder de bevoegdheid heeft om te bouwen op andermans 

grond en anderzijds een eigendomsrecht verleent ten aanzien van de constructies die de 

opstalhouder worden opgericht. 

Deze dualistische visie verklaart waarom een opstalhouder reeds titularis is van een zakelijk 

recht vooraleer opstallen opgericht werden in de uitoefening van zijn recht of overgekocht 

werden. Het opstalrecht heeft in dit geval betrekking op een onlichamelijk volume (zie supra, nr. 

192). 

In dit proefschrift bleek dat de draagkracht van dit opstalrecht verder uitdeint. In eerste 

instantie werd het toepassingsgebied van de Opstalwet expliciet uitgebreid naar opstallen die 

zich op, onder en boven andermans grond bevinden (zie supra, nr. 233). Hiernaast werd erkend 

dat iedere titularis van een onroerend zakelijk recht – binnen de grenzen van zijn recht – een 

opstalrecht kan toekennen, waardoor de stapelingsmogelijkheden van verschillende zakelijke 

rechten toenemen (zie supra, nr. 222). Een vruchtgebruiker kan bijvoorbeeld een opstalrecht 

toekennen ten aanzien van zijn recht, de grond waarop zijn recht betrekking heeft en de 

opstallen die hij oprichtte in de uitoefening van zijn recht. Ook de soepele erkenning in de 

rechtspraak van de stilzwijgende vestiging van een opstalrecht (zie supra, nr. 228), de 

verkrijgende verjaring van een opstalrecht (zie supra, nr. 231) en de monistische visie van het 

Belgische Hof van Cassatie verruimen het toepassingsgebied van de Opstalwet (zie supra, nr. 

216).  

Naar Belgisch recht is het opstalrecht op dwingende wijze beperkt tot vijftig jaar (zie supra, nr. 

245). Naar Frans en Nederlands recht wordt het opstalrecht niet in tijd beperkt, al heeft het 

opstalrecht naar Nederlands recht een opzegbaar karakter (zie supra, nr. 244). 

Naast dit zelfstandig opstalrecht, wordt er naar Belgisch en Frans recht eveneens een accessoir 

opstalrecht toegekend ten aanzien van derden die impliciet of expliciet, de wettelijke of 
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contractuele bevoegdheid verkregen om te bouwen op andermans grond (zie supra, nr. 262). 

Terwijl er naar Nederlands recht geen sprake is van een automatische toekenning van een 

accessoir opstalrecht, kan een afhankelijk opstalrecht wel conventioneel aan een recht 

gekoppeld worden (zie supra, nr. 269). 

Het afhankelijk karakter van dit opstalrecht belet dat dit recht afzonderlijk het voorwerp 

uitmaakt van beschikkingshandelingen. Het accessoir opstalrecht is met andere woorden 

inherent verbonden aan het hoofdrecht waaruit het voortvloeit. Nog anders gezegd: het gaat niet 

zozeer om een toepassing van het beginsel “bijzaak volgt hoofdzaak”, maar wel om een inherent 

bestanddeel van de bevoegdheid tot bouwen (zie supra, nr. 275). Het eigendomsrecht van de 

accessoir opstalhouder verleent hem echter de bevoegdheid om over het voorwerp van dit recht 

te beschikken, op voorwaarde dat hij hierbij binnen de grenzen van zijn recht blijft (zie supra, nr. 

276). 

Ook het appartementsrecht wijkt af van de verticale natrekking van de opstallen door de grond. 

Zoals gezegd keert een dualistische invulling van het appartementsrecht de natrekking van de 

opstallen door de grond om door de grond te laten natrekken tot private kavels (zie supra, nr. 

299). Hiervan is geen sprake wanneer het appartementsrecht een monistisch karakter heeft (zie 

supra, nr. 303). Het Nederlandse recht is het enige onderzochte rechtsstelsel waarin het 

appartementsrecht op monistische wijze ingevuld wordt. In dit geval maakt het 

appartementsrecht een beperkt zakelijk recht uit dat een gemeenschappelijk gebruiksrecht ten 

aanzien van de gemeenschappelijke delen combineert met een exclusief gebruiksrecht ten 

aanzien van de private kavel. Het appartementsrecht verleent in dit geval geen eigendomsrecht 

en leidt hierdoor niet tot een horizontale eigendomssplitsing sensu strictu. 

De bespreking van het appartementsrecht legde echter enkele tekortkomingen bloot, waaruit 

blijkt dat het appartementsrecht niet voor iedere situatie waarin eigendomsrechten gestapeld 

worden een geschikt juridisch kader kan uitmaken (zie supra, nr. 311). 

Het dualistisch stelsel inzake eigendomssplitsingen sluit niet uit dat eigendomsrechten eveneens 

gestapeld kunnen worden ten gevolge van specifieke uitsluitingen van de natrekkingsregels of op 

grond van een wettelijke regeling, zoals deze inzake minerale rijkdommen (zie supra, nr. 326). 

Ook de verticaal beperkte onteigening maakt hiervan een voorbeeld uit (zie supra, nr. 342). Naar 

Nederlands recht wordt overigens een wettelijke afwijking van de natrekkingsregels voorzien 

ten aanzien van ondergrondse kabels en leidingen (zie supra, nr. 332). Door een eigendomsrecht 

toe te kennen ten aanzien van de bevoegde aanlegger, wordt voorkomen dat het eigendomsrecht 

ten aanzien van deze ondergrondse infrastructuur opgesplitst wordt tussen de eigenaars van de 

percelen waardoor deze infrastructuur loopt.  

De voorgaande splitsingsmogelijkheden – en het veelvuldig gebruik dat hiervan gemaakt wordt 

– beperken de draagwijdte van de goederenrechtelijk en verbintenisrechtelijke dimensie van de 

onroerende natrekkingsregels (zie supra, nr. 350). Enerzijds wordt steeds vaker afgeweken van 

het beginsel dat de natrekking intreedt ten gunste van de grondeigenaar, anderzijds wordt de 

vergoeding die hierbij eventueel verschuldigd is niet langer bepaald aan de hand van de 

artikelen 554 en 555 BW. In de afbrokkeling van de traditionele uitgangspunten met betrekking 
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tot onroerende natrekking, is een belangrijke rol weggelegd voor het accessoir opstalrecht, op 

grond waarvan een persoon naar Belgisch en Frans recht automatisch een eigendomsrecht 

verkrijgt ten aanzien van de constructies die hij op bevoegde wijze opricht op andermans grond. 

Deze erkenning van het eigendomsrecht van de persoon die bevoegd bouwt op andermans 

grond komt naar Belgisch recht gedeeltelijk tegemoet aan de tekortkomingen van het huidige 

juridische kader om eigendomsrechten te stapelen (zie supra, nr. 351). Enerzijds kan de 

toepassing van de Appartementswet op situaties die niet aan de standaardverwachtingen 

voldoen (nl. gebouwen van een redelijke omvang waarin voornamelijk woonfuncties vervuld 

worden) in bepaalde gevallen problematisch zijn. Het rigide kader van het appartementsrecht is 

niet steeds geschikt om complexe vastgoedprojecten met heterogene bestemmingen te 

omkaderen. Anderzijds overschrijdt de levensduur van grootschalige vastgoedprojecten vaak de 

dwingende vijftigjarige termijnbeperking die in de Belgische Opstalwet voorgeschreven wordt. 

Andere onderzochte rechtsstelsels worden niet geconfronteerd met een dergelijke 

termijnbeperking. 

 DE HERIJKING VAN DE VERHOUDING TUSSEN DE OPSTALLEN EN DE GROND – Het toenemend aantal 415.

horizontale eigendomssplitsingen en het meervoudig grondgebruik dat hiervan een gevolg is, 

heeft een invloed op de verhouding tussen de opstallen en de grond. De opstallen nemen hierin 

immers een steeds belangrijkere plaats in en verdringen de automatische prioriteit die aan de 

grond toekomt. Terwijl de grond bij de codificatie van het Burgerlijk Wetboek een centrale 

plaats innam, wordt de waarde van een perceel vandaag vaak bepaald door het beschikbare 

bouwvolume (zie supra, nr. 355). De rechtspraak en rechtsleer poogt aan deze evolutie tegemoet 

te komen door de positie van de exploitant van deze ruimte te versterken (zie supra, nr. 356). 

Het accessoir opstalrecht, op grond waarvan bijvoorbeeld een huurder een eigendomsrecht 

verkrijgt ten aanzien van de constructies die hij bevoegd opricht op de gehuurde grond, is 

hiervan een belangrijk voorbeeld. 

Het rechtshistorisch onderzoek toonde aan dat de verhouding tussen de opstallen en de grond 

meermaals wijzigde in functie van sociale en economische veranderingen. Zo werd bijvoorbeeld 

fundamenteel afgeweken van de traditionele natrekkingsregels door na de wereldoorlogen 

appartementswetgeving uit te vaardigen om het hoofd te bieden aan de grote nood aan 

huisvesting. 

Ook vandaag dringt zich een herijking van de onroerende natrekkingsregels op. De traditionele 

invulling van de natrekkingsregels zoals ze in 1804 in ons Burgerlijk Wetboek neergelegd 

werden, biedt niet langer een antwoord aan de behoefte om de ruimte boven en onder de grond 

te exploiteren en hierbij eigendomsrechten boven en onder elkaar te stapelen. Ook is het vanuit 

die traditionele uitgangspunten moeilijk te verklaren waarom iemand die bevoegd bouwt op 

andermans grond naar huidig recht van rechtswege een eigendomsrecht verkrijgt ten aanzien 

van deze constructie voor de duur van zijn gebruiksrecht. 

Van zodra de grondeigenaar gebruik maakt van het weerlegbaar karakter van het superficies solo 

cedit-beginsel, door een derde de bevoegdheid te verlenen om te bouwen op zijn grond, verkrijgt 

deze derde een eigendomsrecht ten aanzien van de door hem opgerichte constructies. Samen 
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met de bevoegdheid om constructies op te richten, wordt eveneens het voordeel van de 

natrekking overgedragen (zie supra, nr. 359). Deze natrekking is met andere woorden inherent 

aan de bevoegdheid om te bouwen. Hierdoor wijzigt het paradigma van het natrekkende goed: 

dat is niet noodzakelijk de grondeigendom, maar wordt bepaald door de bouwbevoegdheid. 

Deze herijking maakt een theoretische vereenvoudiging uit. Naar huidig recht verkrijgt een 

persoon die bevoegd constructies opricht op andermans grond immers reeds een 

eigendomsrecht ten aanzien van deze constructies en wordt dit recht gesteund op een accessoir 

opstalrecht. Dit opstalrecht wordt gezien als een afwijking van de natrekkingsregels, maar een 

herijking van deze natrekkingsregels toont aan dat dit eigendomsrecht van de accessoir 

opstalhouder geen afwijking op, maar een toepassing van de natrekkingsregels is. 

In dit proefschrift werd aangetoond dat een herijking van de natrekkingsregels geen weerslag 

heeft op de analyse van de onroerende natrekkingsregels zoals deze in het eerste deel van dit 

proefschrift uiteengezet werd (zie supra, nr. 362). 

Opdat de herijkte onroerende natrekkingsregels kunnen intreden is nog steeds vereist dat een 

opstal zich verenigt met de grond. Indien niet is voldaan aan dit vereiste, blijven de onroerende 

natrekkingsregels buiten toepassing. Hierbij moet benadrukt worden dat de natrekking zich niet 

op het niveau van deze vereniging voordoet. In de traditionele invulling van de 

natrekkingsregels breidt een grondeigendomsrecht zich uit tot een nagetrokken goed, wanneer 

dit goed zich met de grond verenigt. De verbinding met de grond (verbinding de facto) leidt 

immers tot de uitbreiding van het eigendomsrecht (natrekking de iure), maar kan hier niet aan 

gelijkgesteld worden. De natrekking maakt binnen deze traditionele zienswijze een 

oorspronkelijke wijze van eigendomsuitbreiding uit (zie supra, nr. 365).  

Indien de herijkte natrekkingsregels intreden, komt het eigendomsrecht toe aan de persoon die 

bevoegd bouwt. De natrekking is immers inherent aan de bevoegdheid om op andermans grond 

te bouwen. Terwijl de natrekking ten voordele van de grondeigenaar een gevolg is van zijn 

grondeigendomsrecht, maakt de natrekking ten voordele van de gerechtigde gebruiker van de 

ruimte boven of onder andermans grond, een oorzaak van eigendom uit (zie supra, nr. 28). In dit 

geval is er sprake van een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging (eerder dan van 

uitbreiding). 

 DE AFZONDERLIJKE ROL VAN DE OPSTALLEN TEN AANZIEN VAN DE GROND - EEN PLAATS VOOR 416.

VOLUME-EIGENDOM – Deze herijking faciliteert de uitbouw van volume-eigendom wanneer op 

blijvende wijze de bevoegdheid toegekend wordt om een geïndividualiseerd deel van de ruimte 

boven en/of onder de grond in te nemen met oog op de realisatie van constructies (zie supra, nr. 

374).  

Om op algemene wijze de uitbouw van volume-eigendom mogelijk te maken, schetsten we de 

lege ferenda een model voor volume-eigendom (zie supra, nr. 379). We onderzochten hierbij 

eveneens de weerslag van volume-eigendom op de ruimtelijke ordening (zie supra, nr. 393) en 

de onroerende publiciteit (zie supra, nr. 406).  
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Er is sprake van volume-eigendom wanneer het eigendomsrecht van een onroerend goed 

opgesplitst wordt in verschillende zelfstandige volumes, die zich zowel boven als onder de 

grondoppervlakte kunnen bevinden en die zowel verticaal als horizontaal begrensd zijn (zie 

supra, nr. 382). Een volume-eigenaar verkrijgt hierbij een autonoom eigendomsrecht ten 

aanzien van een volume, ongeacht of dit volume reeds gerealiseerd is of niet. In beide gevallen 

kan het volume reeds worden geïndividualiseerd en hierdoor het zelfstandig voorwerp van een 

eigendomsrecht uitmaken, zoals ook een opstalrecht kan bestaan zonder dat de opstal reeds 

gerealiseerd is (zie supra, nr. 384). Omwille van het feit dat een volume op duurzame wijze een 

bepaalde plaats boven of onder een perceel inneemt en geïdentificeerd kan worden aan de hand 

van een kadastrale nummering, maakt een volume echter steeds een onroerend goed uit (zie 

supra, nr. 391).  

Gelet op het feit dat in het kader van volume-eigendom autonome eigendomsrechten gestapeld 

worden, ontlenen de volume-eigenaars hun eigendomsrecht niet aan een beperkt zakelijk recht. 

Hieruit volgt dat het eigendomsrecht van de volume-eigenaar principieel eeuwigdurend is en 

niet vatbaar is voor bevrijdende verjaring (zie supra, nr. 388). 

 BEANTWOORDING VAN DE OVERKOEPELENDE ONDERZOEKSVRAAG – Het voorgaande laat ons toe 417.

de centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift te beantwoorden:  

“Is volume-eigendom verzoenbaar met het bestaande Belgische juridische kader en de paradigma’s 

waarop dit gebaseerd is?” 

Uit het voorgaande bleek dat een herijking van de onroerende natrekkingsregels zich opdringt. 

De centrale rol die de grondeigenaar inneemt in het kader van onroerende natrekking is niet 

langer in zijn absoluutheid verdedigbaar in het licht van het toenemende meervoudig 

grondgebruik. Een herijking van de bestaande paradigma’s omtrent de onroerende natrekking, 

faciliteert de horizontale stapeling van eigendomsrechten naar Belgisch recht. Niet zozeer de 

grondeigendom, maar wel de bouwbevoegdheid neemt een centrale plaats in bij de 

eigendomstoebedeling ten aanzien van onroerende goederen (zie supra, nr. 374).  

Door het paradigma dat de natrekking steeds intreedt ten gunste van de grondeigendom te 

ontkrachten, wordt meervoudig grondgebruik binnen het bestaande Belgische juridische kader 

gefaciliteerd. 

Deze herijking past binnen het huidige juridische kader en leidt overigens tot een theoretische 

vereenvoudiging ervan. Zoals gezegd biedt deze herijking een rechtsgrond voor het accessoir 

opstalrecht en wordt duidelijk dat dit accessoir opstalrecht geen afwijking uitmaakt op de 

natrekkingsregels, maar er een toepassing van is (zie supra, nr. 373). 

Deze herijking van de natrekkingsregels laat ons echter de lege lata niet toe te besluiten dat 

volume-eigendom verzoenbaar is met het bestaande Belgische juridische kader (zie supra, nr. 

375).  
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Opdat op rechtszekere en eeuwigdurende wijze eigendomsrechten gestapeld kunnen worden, is 

materieelrechtelijk een bijkomende stap vereist (zie supra, nr. 379). In dit proefschrift schetsten 

we dan ook de lege ferenda een kader voor volume-eigendom.  

Een dergelijk kader zou het dualistische stelsel inzake eigendomssplitsingen opentrekken, 

waardoor meervoudig grondgebruik naar Belgisch recht geoptimaliseerd kan worden. De regels 

met betrekking tot de onroerende natrekking worden hierdoor aangepast aan de gewijzigde 

verhouding tussen de opstallen en de grond. Meervoudig grondgebruik wordt hierdoor mogelijk 

gemaakt in situaties waarin eigendomsrechten op een autonome en blijvende wijze gestapeld 

moeten worden. 

De erkenning van volume-eigendom zou inspelen op de herijking van de onroerende 

natrekkingsregels en zou deze kunnen aanvullen. Door op grond van deze herijking te erkennen 

dat de exploitatie – en bijgevolg ook het eigendomsrecht – van de ruimte boven en onder de 

grond niet langer noodzakelijkerwijze aan de grondeigenaar toekomt, betreedt het Belgische 

recht inzake horizontale eigendomssplitsingen de 21ste eeuw. Enkel op deze manier kan een 

antwoord worden geboden op de vraag naar verticale verstedelijking die de wetgever ten tijde 

van de codificatie van ons Burgerlijk Wetboek niet kon voorzien.  
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