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“Il n’est pas douteux que la méthode des classifications ne suffit 

pas à la connaissance du Droit. Elle constitue néanmoins une pièce 

essentielle du mécanisme juridique et un des grands vecteurs de la 

pensée juridique à laquelle elle fournit la rigueur, l’objectivité et la 

sécurité indispensables.” 

J.L. BERGEL, "Différence de nature = différence de 

régime", RTD civ 1984, (255) 272.  
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HOOFDSTUK I. PROBLEEMSTELLING 

1. HET RECHT ABSTRAHEERT DE WERKELIJKHEID VIA INDELING IN CATEGORIEËN – De 

werkelijkheid zoals we ze kunnen vaststellen, vertoont een enorme diversiteit. Dit geldt in het 

bijzonder ook voor de juridisch relevante goederen, dit wil zeggen goederen die een 

vermogensrechtelijke waarde hebben.
1
 Deze goederen kennen een enorme verscheidenheid.

2
 

Opdat er op zinvolle en consequente wijze rechtsregels op deze complexe realiteit zouden 

kunnen worden toegepast, dient ze meer beheersbaar te worden gemaakt. Rechtsregels zijn 

immers algemeen: ze dienen niet om slechts te gelden in een individueel geval, maar wel in 

allerlei soortgelijke situaties.
3
 Het recht schept daarom orde door de verschillende situaties te 

groeperen volgens abstracte schema’s die slechts de gemeenschappelijke kenmerken ervan in 

aanmerking nemen.
4
 Het recht verdeelt de werkelijkheid aldus onder in categorieën, waarop 

telkens een specifiek geheel van rechtsregels, d.w.z. een juridisch regime, van toepassing is.
5
 

Dit gebeurt ook bij goederen, die worden opgedeeld in categorieën zoals roerende en 

onroerende goederen, vervangbare en niet-vervangbare, verbruikbare en niet-verbruikbare, 

lichamelijke en onlichamelijke, goederen in en buiten de handel, goederen die toebehoren aan 

private personen en goederen die toebehoren aan publiekrechtelijke organen, die laatste op 

hun beurt weer onderverdeeld in openbare en private domeingoederen.
6
 

                                                 
1 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, Brussel, Wahlen et Comp., 1824, 2, nr. 3; C. 

DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 5, nr. 8; F. MOURLON, Répétitions écrites sur 

le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 674, nr. 1332; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et 

pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 11, nr. 10; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, 

Recueil Sirey, 1932, 685, nr. 1317; J. HANSENNE, Les biens : précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de 

Droit de Liège, 1996, 11; A. SALVE, "La distinction des biens et la propriété immobilière. Chronique de jurisprudence 2001-

2008" in P. LECOCQ (ed.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, Luik, Anthemis, 2008, (7) 8. 
2 Zie bijvoorbeeld: G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, 

Larose et Forcel, 1905, 11, nr. 10; H. BATTIFOL, "Problèmes contemporains de la notion de bien", Les biens et les choses en 

droit, in Archives de philosophie de droit, Parijs, Sirey, 1979, (9) 9-13; F. TERRE, "Variation de sociologie juridique sur les 

biens", Les biens et les choses en droit, in Archives de Philosophie de Droit, Parijs, Sirey, 1979, (17) 18-19; J. HANSENNE, 

Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 12, nr. 3; U. MATTEI, Basic 

principles of property law. A comparative legal and economic introduction in Legal Studies, Westport, Greenwood Press, 

2000, 75; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 516", JurisClasseur Civil Code 2015, (1) 3, nr. 2. 
3 J.L. BERGEL, "Différence de nature = différence de régime", RTD civ 1984, (255) 257. Zie over indeling in categorieën ook: 

E.M. MEIJERS, Algemene leer van het Burgerlijk Recht. Deel 1 – De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, 

Universitaire Pers Leiden, 1958, 30-31. 
4 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 

12, nr. 11; J.L. BERGEL, “Différence de nature = différence de régime”, RTD civ 1984, 258; W. DROSS, "Liberté contractuelle 

et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut Universitaire 

Varenne, 2015, (249) 
5 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 2-3; A. DE BRABANDERE, 

"Usufruit, usage, habitation", Rép. Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 36, nr. IV; H. CROZE, Recherche sur la 

qualification en droit processuel français, onuitg., Université Jean Moulin - Lyon III, 1981, 167, nr. 173; W. DROSS, "Liberté 

contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut 

Universitaire Varenne, 2015, (249) 250, nr. 2. 
6 Zie onder meer: A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1953, 6-11, nr. 2; A. 

COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 53-54, nrs. 74-79; R. DERINE, F. VAN NESTE en 

H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 9-20, nrs. 3-15; 

H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 536, nr. 532; J. HANSENNE, 

Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 16-24, nrs. 7-19; R. DEKKERS 

en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht. Deel II, (3e ed.), Antwerpen, Intersentia, 2005, 4. 
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2. CRITERIA VEREIST VOOR INDELING IN CATEGORIEËN: OBJECTIEF OF SUBJECTIEF - Voor de 

kwalificatie van een goed, d.w.z. het onderbrengen van een goed in een juridische categorie, 

zijn criteria vereist op grond waarvan de indeling gebeurt. De elementen die in rekening 

worden genomen voor de kwalificatie, kunnen objectief of subjectief zijn.  

De objectieve elementen zijn inherente kenmerken van het goed, gerelateerd aan hun aard. De 

kwalificatie die is gebaseerd op een dergelijk kenmerk, gebeurt dan door de loutere 

vaststelling van de aan- of afwezigheid van dit kenmerk. Bijvoorbeeld: onroerende goederen 

worden traditioneel
7
 gedefinieerd als ‘onbeweegbaar’ of ‘onverplaatsbaar’. Het criterium is 

dus de onbeweegbaarheid of onverplaatsbaarheid. Is deze aanwezig, dan is het goed te 

kwalificeren als onroerend. Zoniet, dan is het roerend.  

Subjectieve elementen zijn eerder gerelateerd aan de bestemming van het goed. Deze is 

minder objectief vast te stellen. Zo is er het voorbeeld van de openbare of private 

domeingoederen, die in principe alle eigendom zijn van de overheid. Het onderscheid tussen 

beide wordt gemaakt op grond van hun bestemming: de eerste groep heeft een openbare 

bestemming, de tweede niet.
8
 De bestemming gaat uit van de overheid en vloeit niet 

noodzakelijk voort uit kenmerken van het goed. Het criterium is hier dus geen inherent 

kenmerk waarvan de aan- of afwezigheid objectief kan worden vastgesteld, maar wel de 

bedoeling van de eigenaar.  

3. VASTSTELLING: TOENEMENDE SUBJECTIVITEIT BIJ OBJECTIEVE CATEGORIEËN – In het 

Belgische recht bestaan zowel kwalificaties en categorieën gebaseerd op objectieve criteria als 

op subjectieve criteria. Als uitgangspunt van dit onderzoek geldt de vaststelling dat het 

onderscheid tussen beide vervaagt. Bij traditioneel objectieve categorieën is een toenemende 

invloed van subjectiviteit waarneembaar. Dit blijkt als volgt.  

Reeds bij de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1804 werd een uitzondering gemaakt op 

het principe dat het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen op objectieve wijze 

wordt gemaakt. Door de opname in de artikelen 517, 522, 524 en 525 Code civil van de 

onroerende goederen door bestemming konden uit de aard roerende goederen op grond van 

subjectieve criteria als onroerend worden gekwalificeerd. Dit leek in 1804 evenwel een 

uitzondering op de regel die uit de Code civil valt af te leiden, nl. dat de indeling op grond van 

een objectief criterium gebeurt.
9
 Sindsdien zijn in de rechtspraak en rechtsleer evenwel nog 

subjectieve elementen opgedoken bij de kwalificatie van traditioneel objectieve categorieën. 

Zo zijn er de roerende goederen door anticipatie die door rechtspraak en rechtsleer algemeen 

                                                 
7 Deze invulling wordt toegeschreven aan het Romeinse recht en geldt als uitgangspunt in de Code Napoléon. Zie voor een 

historisch overzicht: infra, nrs. 29-52. 
8 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 123-143, nrs. 148-164, 

waar de auteur ook beschrijft dat er betwisting bestaat over de vraag of ook particuliere goederen tot het openbaar domein 

kunnen behoren: 125, nr. 149. 
9 Zie voor een analyse van de Code Napoléon bij de invoering ervan: infra, nr. 50. 
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worden aanvaard ondanks hun prima facie strijdigheid met art. 522 BW.
10

 Ook conventioneel 

verbruikbare goederen worden aanvaard ondanks een gebrek aan wettelijke grondslag. 

Goederen die uit hun aard niet verbruikbaar zijn, kunnen dus conventioneel als verbruikbaar 

worden gekwalificeerd.
11

 Bovendien aanvaardde het Belgische Hof van Cassatie dat goederen 

onroerend uit de aard kunnen worden, zelfs al zijn ze beweegbaar of verplaatsbaar, wat wijst 

op een subjectivering.
12

 

De vaststelling van deze toenemende subjectiviteit doet de vraag rijzen naar de contouren van 

dergelijke subjectieve kwalificaties en hun gevolgen voor partijen en derden. Bovendien 

kunnen ook de wenselijkheid en opportuniteit van dergelijke subjectiviteit bij objectieve 

categorieën in vraag worden gesteld. 

HOOFDSTUK II. ONDERZOEKSVRAGEN  

4. ONDERZOEKSVRAGEN - De vaststelling dat een toenemende subjectiviteit bij de 

kwalificatie van goederen waarneembaar was, leidde tot de volgende centrale 

onderzoeksvraag: “Wat is de rol die in de huidige stand van het recht voor de wil van partijen 

is weggelegd bij het kwalificeren van goederen in het algemeen en als (on)roerend of (niet-

)verbruikbaar in het bijzonder, wat zijn de gevolgen van wilsautonomie bij de kwalificatie van 

goederen, en dienen deze rol en gevolgen gematigd of net uitgebreid te worden, rekening 

houdend met de functie die de juridische kwalificatie van goederen heeft?” 

Om die centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, is het noodzakelijk de volgende 

subonderzoeksvragen te stellen. 

 Welke functie heeft de juridische kwalificatie van goederen? 

Voor de beantwoording van deze vraag wordt in twee fasen gewerkt. Voorafgaand aan de 

analyse van de geselecteerde toepassingsgevallen van subjectieve kwalificaties wordt een kort 

overzicht van de theoretische zienswijzen op de juridische kwalificatie (in algemene zin en 

toegespitst op de kwalificatie van goederen in het bijzonder) gegeven. Na de analyse van de 

toepassingsgevallen wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten uit het inductieve deel 

een overzicht gegeven van de functie van de kwalificatie van goederen in de onderzochte 

stelsels. 

                                                 
10 Zie onder meer: Cass. fr. 21 juni 1820, S. 1820, I, 109; Cass. 12 juni 1837, Pas. 1837, 100; Cass. fr. 24 november 1981, 

Bull. 1981, IV, 323, nr. 408. Zie verder infra, nr. 303. 
11 Zie onder meer: H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-

Montchrestien, 1940, 7; P. JAUBERT, "Deux notions du droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, 

(75) 96-97. Zie verder infra, nrs. 486-488. 
12 Cass. 14 februari 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 8, 464, noot P. SOUFFRIAU (weergave P. SOUFFRIAU), Fiscoloog 2008, afl. 

1120, 18 (weergave CB), www.cass.be (12 maart 2008), 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. De kern van deze beslissing werd herhaald in 2012: Cass. 15 maart 2012, Fiscoloog 2012, afl. 

1297, 13 (samenvatting CB) en www.fiscoloog.be (29 mei 2012), www.cass.be (16 april 2012). Zie infra, nrs. 100-105. 
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 Welke rol speelt subjectiviteit in het positief recht bij de kwalificatie van goederen? 

Om deze vraag te beantwoorden wordt bij verschillende toepassingsgevallen onderzocht of 

een subjectief element kan volstaan om tot de kwalificatie te komen. Dit is de vraag naar het 

karakter van een subjectieve element als voldoende of onvoldoende voorwaarde voor de 

kwalificatie in het positieve recht. 

 Wat zijn de gevolgen van een subjectieve kwalificatie van goederen, tussen partijen en 

in de verhouding tot derden? 

Bij de verschillende toepassingsgevallen wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van een 

subjectieve kwalificatie. In welke mate het regime dat hoort bij deze kwalificatie, doorwerkt 

tussen partijen en ten aanzien van derden, vormt hierbij een belangrijk element.  

 Wat zijn de argumenten voor of tegen het bestaan en de werking van een subjectieve 

kwalificatie? 

Bij de verschillende toepassingsgevallen worden de argumenten die uit de doctrine blijken 

en/of die voortvloeien uit basisprincipes van het goederenrecht, kritisch onderzocht. 

 Welke rol zouden subjectieve elementen bij de kwalificatie van goederen kunnen en 

moeten spelen, rekening houdend met de functie die de juridische kwalificatie van 

goederen heeft? 

Voortbouwend op de vaststellingen bij de eerste vier subvragen, wordt er onderzocht of er de 

lege ferenda een rol is weggelegd voor subjectieve elementen bij de kwalificatie van 

goederen. 

HOOFDSTUK III. ONDERZOEKSMETHODE  

5. INDUCTIEVE METHODE – De onderzoeksmethode is in de eerste plaats inductief. Om een 

grondig onderzoek van de toepassingsgevallen toe te laten, werd het aantal 

toepassingsgevallen beperkt tot vier. Deze vier toepassingsgevallen werden geselecteerd op 

grond van de volgende kenmerken: het gaat om een kwalificatie die volgens het systeem van 

de Code civil objectief is, dit wil zeggen gebaseerd op een kenmerk van het goed dat te vinden 

is in de aard, maar waarbij een subjectief element wordt gebruikt om de kwalificatie in te 

vullen. Deze vier toepassingsgevallen zijn de onroerendmaking uit de aard, onroerendmaking 

door bestemming, roerendmaking door anticipatie en conventionele verbruikbaarheid.  

Een kwalificatie als onroerend uit de aard werd traditioneel beperkt tot goederen die niet-

verplaatsbaar of niet-beweegbaar zijn. Toch zijn er de laatste decennia ook subjectieve 

elementen in het criterium binnengebracht (infra, nrs. 100-105). Zo worden havenkranen 

die kunnen bewegen over rails naar huidig Belgisch recht als onroerend uit de aard 

gekwalificeerd. 
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Een kwalificatie als onroerend door bestemming wordt gegeven aan goederen die uit hun 

aard roerend zijn maar door een tendienstestelling of een blijvende verbinding door de 

eigenaar aan een onroerend goed uit de aard zelf een onroerende kwalificatie verkrijgen 

(infra, nr. 181). Zo zijn tractoren in een landbouwexploitatie of leveringsvrachtwagens in 

een industriële exploitatie onroerend door bestemming. 

Roerende goederen door anticipatie zijn goederen die onroerend zijn uit hun aard doordat 

ze inn de grond zijn geïncorporeerd. Door een wilsuiting van de eigenaar of een derde 

kunnen ze in hun toekomstige toestand als roerende goederen worden behandeld. Zo 

kunnen te velde staande vruchten of zandlagen nog vóór de losmaking van de grond 

worden verkocht als roerende goederen (infra, nr. 301). 

Conventioneel verbruikbare goederen zijn goederen die uit hun aard niet-verbruikbaar 

zijn maar bij rechtshandeling als verbruikbaar worden gekwalificeerd. Zo kan op een uit 

de aard niet-verbruikbaar goed zoals een onroerend goed een quasi-vruchtgebruik worden 

gevestigd wanneer de contractspartijen het goed als verbruikbaar kwalificeren (infra, nr. 

435 en 486). 

Op grond van het onderzoek van deze toepassingsgevallen wordt getracht de werking van 

subjectiviteit bij de kwalificatie van goederen in kaart te brengen. Daarvoor worden bij de vier 

toepassingsgevallen de tweede, derde en vierde subonderzoeksvraag onderzocht en 

beantwoord (supra, nr. 5). 

De antwoorden op deze vragen vormen de grondslag van een verdere abstractie over de rol 

van subjectiviteit bij de kwalificatie van goederen de lege lata. 

6. BESCHRIJVENDE, EVALUATIEVE EN NORMATIEVE METHODE – De onderzoeksmethode is 

zowel beschrijvend, evaluatief als normatief.  

De beschrijvende analyse gebeurt voornamelijk in het tweede deel bij de zoektocht naar een 

antwoord op de tweede en derde subonderzoeksvraag (supra, nr. 4). Hiervoor wordt een 

klassieke juridisch-wetenschappelijke methode gehanteerd waarbij uitsluitend primaire 

bronnen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer worden gebruikt. Bovendien wordt in de 

beschrijvende analyse ook beknopt rechtshistorisch gewerkt, waarbij in de mate van het 

mogelijke primaire bronnen worden gebruikt, aangevuld met rechtshistorische literatuur. 

De evaluatieve en normatieve analyse gebeurt in het tweede deel op individueel niveau voor 

elk van de toepassingsgevallen in concreto en in het derde deel voor de werking van 

subjectiviteit in abstracto.
13

 De argumenten die in de doctrine worden aangehaald voor en 

                                                 
13 Een evaluatieve analyse heeft tot doel een bepaald rechtsfenomeen te beoordelen en spreekt een waardeoordeel uit, bv. of 

een regel efficiënt, goed, rechtvaardig is. Een normatieve analyse heeft tot doel aan te geven wat het gewenste recht is en zegt 

dus hoe het recht er zou moeten uitzien. Zie voor een toelichting en rechtvaardiging voor het gebruik van evaluatieve en 

normatieve analyse in rechtswetenschappelijk onderzoek: G. DE GEEST, “Hoe maken we van de rechtswetenschap een 

volwaardige wetenschap?”, NJB 2004, (58) 58-66, in het bijzonder 61; L. KESTEMONT en P. SCHOUKENS, 

Rechtswetenschappelijk schrijven, Leuven, Acco, 2012, 50-55. 
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tegen subjectiviteit worden onderzocht, maar als belangrijkste en globale toetsstenen voor de 

evaluatie van subjectiviteit de lege lata en de standpunten de lege ferenda gelden de volgende 

elementen. 

In de eerste plaats wordt gekeken naar de interne consistentie van het rechtsstelsel op het 

niveau van de goederen. Binnen één stelsel kunnen bijvoorbeeld overlappingen voorkomen 

zodat bepaalde kwalificaties overbodig zijn of tot rechtsonzekerheid aanleiding geven. Bij 

dergelijke inconsistenties wordt gezocht naar de mogelijkheid tot een meer coherente aanpak. 

In de tweede plaats wordt gekeken naar de interne consistentie van het rechtstelsel op het 

niveau van het ruimere goederenrecht. Basisprincipes zoals het eenheidsbeginsel bij zakelijke 

rechten, bestanddeelvorming, de behoefte aan rechtszekerheid over de zakenrechtelijke positie 

en de verhouding tussen de beschikkingsbevoegdheid en het eigendomsrecht dienen als 

toetssteen om de verenigbaarheid van subjectiviteit met het ruimere goederenrecht te 

beoordelen. 

7. RECHTSVERGELIJKENDE MAAR BELGOCENTRISCHE METHODE – Het onderzoek wordt 

gevoerd met gebruik van een functionele en geïntegreerde maar Belgocentrische 

rechtsvergelijking.
14

 De jurisdicties waarmee wordt vergeleken zijn het Franse, Nederlandse 

en Zuid-Afrikaanse recht. Sporadisch wordt verwezen naar wetgeving uit het Duitse recht en 

het recht van Louisiana. 

De rechtsvergelijking is Belgocentrisch. Het startpunt van het onderzoek was de toenemende 

subjectiviteit in het Belgische recht. Bovendien werden de toepassingsgevallen naar Belgisch 

recht geselecteerd. Het opzet is niet om in elk van de stelsels de toenemende subjectiviteit as 

such te onderzoeken, maar wel om voor elk van de toepassingsgevallen van dergelijke 

subjectiviteit in het Belgische recht, te onderzoeken hoe de drie andere stelsels met hetzelfde 

knelpunt omgaan. Het onderzoek wordt in die zin op functionele wijze gevoerd. De resultaten 

dienen als argumenten in de evaluatieve en normatieve beoordeling van het Belgische 

systeem. 

De stelsels werden geselecteerd omdat ze elk de categorieën roerend/onroerend en 

verbruikbaar/niet-verbruikbaar kennen maar er een verschillende invulling aan geven. 

Bovendien nemen ze allen een andere houding aan ten opzichte van subjectieve elementen bij 

deze categorieën waardoor de zonet genoemde functionele vergelijking meerwaarde biedt. 

Het Franse recht heeft als moederrecht van het Belgische dezelfde wettelijke regels over 

de kwalificatie van goederen. In dit stelsel wordt de aanwezigheid van subjectieve 

elementen zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer duidelijk omarmd, behalve op het 

vlak van de beoordeling van onroerendmaking uit de aard (infra, nr. 89).  

                                                 
14 Waar het recht van verschillende jurisdicties als één type stelsel kan worden beschouwd op basis van de functionele 

vergelijking, zijn de bronnen ook geïntegreerd vermeld. Uitzonderingen op deze regel bestaan wanneer het om verwijzing 

naar wetgeving gaat of wanneer de stelsels uitdrukkelijk naast elkaar worden geplaatst.  
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Het Nederlandse recht kent sinds 1997 bij onroerendmaking uit de aard een zeer 

gelijklopende ontwikkeling als het Belgische recht (infra, nrs. 110-116). Voor 

onroerendmaking door bestemming, roerendmaking door anticipatie en conventionele 

verbruikbaarheid is in het Nederlandse recht daarentegen conceptueel geen plaats. De 

doelstellingen van deze figuren in het Belgische recht worden naar Nederlands recht op 

andere manieren bereikt, nl. door functionele equivalenten op het niveau van de 

rechtsverhouding. Zo is er de uitbreiding van de bevoegdheden van de vruchtgebruiker 

die als alternatief voor conventionele verbruikbaarheid kan gelden (infra, nrs. 517 e.v.). 

De Zuid-Afrikaanse rechtspraak gebruikt sinds lange tijd een zeer subjectieve 

beoordeling voor onroerendmaking uit de aard (infra, nrs. 80, 96-99 en 107-109). Ook 

onroerendmaking door bestemming is in dit stelsel gekend, hoewel ze een andere 

invulling krijgt (infra, nr. 185). Roerende goederen door anticipatie komen daarentegen 

niet voor in dit stelsel en verbruikbaarheid wordt objectief ingevuld (infra, nrs. 306 en 

435). 

Deze verschillen bij het gebruik van subjectieve elementen zullen leiden tot een functionele 

typologie in Deel IV waar een algemene theorie over subjectiviteit wordt uitgewerkt (infra, 

nr. 550). 

HOOFDSTUK IV. STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEK 

8. STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEK – Het onderzoek volgt in grote mate de volgorde van de 

subonderzoeksvragen.  

In een eerste kort deel wordt het begrippenkader verder geëxpliciteerd. De voor dit onderzoek 

belangrijke begrippen kwalificatie, subjectief element, subjectieve kwalificatie en partijen 

worden toegelicht. 

Vervolgens wordt in het tweede en meest omvangrijke deel op inductieve wijze getracht om 

de totstandkoming en de gevolgen van subjectieve kwalificaties bij traditioneel objectieve 

categorieën in kaart te brengen. Ook de evaluatie van de werking van de subjectieve 

kwalificatie komt aan bod, waarbij een bijzondere rol voor de functionele rechtsvergelijking is 

weggelegd. 

In het derde deel worden de belangrijkste conclusies uit het inductieve deel geabstraheerd en 

met elkaar verbonden om te komen tot een theorie de lege lata over subjectiviteit bij de 

kwalificatie van goederen. Deze conclusies worden getoetst aan een aantal basisprincipes van 

het goederenrecht en geplaatst binnen de ruimere systematiek van de Code civil op het vlak 

van kwalificatie om te komen tot een theorie de lege ferenda. 
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DEEL I: BEGRIPPENKADER – KWALIFICATIE EN 

SUBJECTIVITEIT 
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9. BEGRIPPEN UIT ONDERZOEKSVRAAG WORDEN TOEGELICHT – Vóór de toenemende 

subjectiviteit bij de kwalificatie van goederen wordt onderzocht, dient het begrippenkader te 

worden verduidelijkt. In dit deel worden daarom de voor dit onderzoek relevante begrippen 

‘kwalificatie’ (Hoofdstuk I), ‘subjectiviteit’ en ‘subjectieve elementen’ (Hoofstuk II) en 

‘partijen’ (Hoofdstuk III) toegelicht. 

HOOFDSTUK I. BEGRIP ‘KWALIFICATIE’ EN GEVOLGEN 

10. OMZETTING WERKELIJKHEID IN JURIDISCHE CATEGORIE – Het recht vormt met zijn beperkt 

aantal categorieën een vereenvoudigde, geabstraheerde weerspiegeling van de werkelijkheid 

(supra, nr. 1). Om die werkelijkheid in te passen in de meer beperkte juridische werkelijkheid, 

is een omzettingsmechanisme nodig dat een concreet geval indeelt in een algemene juridische 

categorie. Het mechanisme dat leidt tot de omzetting van een concreet geval naar een 

juridische categorie, noemt men de juridische kwalificatie. Kwalificeren is dus het bepalen 

van de aard van een rechtsverhouding of een goed met het oog op het klasseren ervan in een 

bestaande juridische categorie.
15

 De kwalificatie heeft hierbij een dubbele dimensie, nl. zowel 

het proces van indelen als het resultaat.
16

  

AFDELING I. CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN EN GEVOLGEN KWALIFICATIE 

§1. Constitutieve bestanddelen 

11. AANWEZIGHEID VAN CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN VEREIST VOOR HET VERKRIJGEN VAN 

EEN KWALIFICATIE – Om te kunnen bepalen in welke juridische categorie een concreet 

gegeven of goed thuishoort, zijn criteria vereist op grond waarvan de indeling gebeurt.
17

 Elke 

categorie heeft bepaalde ‘constitutieve bestanddelen’ die een gegeven dient te vertonen opdat 

het in deze categorie zou worden gekwalificeerd. Deze bestanddelen bestaan enerzijds uit één 

of meerdere basiselementen en anderzijds uit de structuur die deze elementen met elkaar 

verbindt.
18

 

12. BASISELEMENTEN – In de eerste plaats dienen een aantal basiselementen voorhanden te 

zijn.  

                                                 
15 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 1-2; G. CORNU, "Les définitions 

dans la loi", Mélanges dédiés à Jean Vincent, Parijs, Dalloz, 1981, (77) 88, nr. 24; H. CROZE, Recherche sur la qualification 

en droit processuel français, onuitg., Université Jean Moulin - Lyon III, 1981, 7, nr. 1; X. HENRY, La technique des 

qualifications contractuelles, onuitg., University de Nancy II, 30 juni 1992, 3-4, nr. 1.  
16 F. TERRE, "Retour sur la qualification" in X. (ed.), La procédure en tous ses états. Mélanges en l'honeur de Jean Buffet, 

Parijs, Petites Affiches, 2004, (419) 422; W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU 

(ed.), Liberté contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 250, nr. 2. Zie zeer uitgebreid 

over het proces van indelen in kwalificaties: A. PAPAUX, Essai philosophique sur la qualification juridique: De la 

subsomption à l'abduction, Parijs, LGDJ, 2003, 374-388. 
17 Zie echter infra, nr. 21. 
18 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 7-8; J.L. BERGEL, "Différence 

de nature = différence de régime", RTD civ 1984, (255) 258. 
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Zo is er bijvoorbeeld pas sprake van een koopovereenkomst wanneer er sprake is van een 

goed, een prijs en een eigendomsoverdracht. Wanneer één van deze elementen ontbreekt, 

dient een andere juridische kwalificatie gebruikt te worden. Zo zal de 

eigendomsoverdracht van een goed zonder prijs als tegenprestatie een vrijgevigheid 

uitmaken, evenwel op voorwaarde dat er een animus donandi voorhanden is in hoofde 

van degene die het goed overdraagt.
19 

Deze elementen zijn hetzij objectief, hetzij subjectief van aard. Beide soorten kunnen zich 

evenwel samen voordoen binnen eenzelfde kwalificatie.
20

  

Dit is bijvoorbeeld het geval bij schenkingen. Voor deze kwalificatie zijn zoals vermeld 

een goed en de eigendomsoverdracht daarvan vereist. Dit zijn twee objectieve elementen. 

Bovendien is ook een animus donandi vereist, hetgeen een subjectief element is. 

Objectieve elementen kunnen op hun beurt onderverdeeld worden in materiële en formele 

elementen.
21

  

Een voorbeeld van een materieel objectief element is, is het voorhanden zijn van een 

(bepaalde of bepaalbare) prijs bij een koopovereenkomst. Een formeel objectief element 

vinden we terug bij plechtige contracten zoals een huwelijkscontract. Bij deze 

overeenkomsten dient voor de geldigheid niet alleen een wilsovereenstemming tussen de 

partijen aanwezig te zijn. Er dient eveneens aan een door de wet voorgeschreven 

vormvoorwaarde, vaak een geschrift en bij een huwelijkscontract een authentieke akte, 

voldaan te zijn.
22

  

13. VERHOUDING TUSSEN BASISELEMENTEN – Indien er slechts één enkel basiselement nodig is 

voor een kwalificatie, is het voorhanden zijn daarvan voldoende voor de toepassing van die 

kwalificatie. Indien er daarentegen meerdere elementen vereist zijn, dienen deze ook in een 

bepaalde verhouding tot elkaar te staan. Deze verhouding kan verschillende vormen 

aannemen. Zo kunnen basiselementen cumulatief aanwezig zijn, alternatief, exclusief, …
23

  

Een voorbeeld van een cumulatieve kwalificatie is de kwalificatie van een onroerend 

goed door bestemming. Hiervoor zijn de volgende elementen vereist: een roerend goed 

uit de aard, een onroerend goed uit de aard dat bovendien ook aan dezelfde eigenaar 

toebehoort als het roerende goed. Deze elementen zijn allemaal cumulatief. Daarnaast 

dient het roerende goed in functie te staan van het onroerende, hetzij door 

tendienstestelling, hetzij door blijvende verbinding (infra, nr. 199). Dit zijn alternatieve 

voorwaarden. 

                                                 
19 V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 107, nr. 234. 
20 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 8-9. 
21 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 19. 
22 J. DE CONINCK, "Contractenrecht principes" in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (119) 128. 
23 P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 23. 
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§2. Gevolgen van kwalificatie 

14. KWALIFICATIE BEPAALT REGIME – De gevolgen van een juridische kwalificatie zijn 

belangrijk: de indeling van een feitelijke situatie in een juridische categorie brengt de 

toepassing mee van het specifieke juridische regime dat die categorie beheerst.
24

  

De concrete volgorde van het volledige kwalificatieproces is in theorie dus de volgende. Eerst 

gebeurt de vaststelling van de feitelijke gegevens, waarbij ze worden beschreven, beoordeeld 

en geïnterpreteerd. Vervolgens wordt de passende juridische categorie gekozen, dit is de 

eigenlijke kwalificatie. Tenslotte wordt hierop het juridisch regime toegepast.  

Praktisch gezien is het echter niet steeds eenvoudig deze verschillende stappen van elkaar te 

onderscheiden.
25

  

Bovendien lijkt dit een automatisch mechanisme, zonder veel inbreng van degene die 

kwalificeert (de jurist, de contractspartijen,…). Over de marge die bestaat bij de interpretatie 

van feiten, de omzetting ervan in de basiselementen van kwalificaties, hun onderlinge 

verhouding en/of de verhouding tussen de kwalificatie en het toepasselijke regime bestaan 

echter verschillende opvattingen. 

AFDELING II. FUNCTIE VAN JURIDISCHE KWALIFICATIE 

§1. De functies van het kwalificatieproces 

15. TWEE VISIES: DESCRIPTIEF EN NORMATIEF – Over de functie van juridische kwalificaties 

bestaan volgens de doctrine twee visies, vergelijkbaar met de in de taalfilosofie gemaakte 

tegenstelling tussen respectievelijk constatives en performatives.
26

  

Constatives zijn verklaringen waarvan de inhoud louter beschrijvend is en op zijn 

waarheidsgehalte kan worden beoordeeld. Bijvoorbeeld ‘De boot is 5 meter lang.’ Dit is 

enkel een beschrijving waarvan objectief kan worden vastgesteld of ze waar is of niet. 

Performatives zijn uitspraken die, hoewel ze niet nonsensicaal zijn, geen situatie 

beschrijven of een feit rapporteren en evenmin als waar of onwaar geëvalueerd kunnen 

worden. Ze creëren, realiseren daarentegen door hun loutere gebruik een bepaalde 

situatie. Zo is de uitspraak ‘Ik doop dit schip Eglantier’ niet de beschrijving van de naam 

van het schip, maar wel de actie zelf waardoor dit schip die naam krijgt. 

                                                 
24 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 12; G. CORNU, "Les définitions 

dans la loi", Mélanges dédiés à Jean Vincent, Parijs, Dalloz, 1981, (77) 88, nr. 26; J.L. BERGEL, "Différence de nature = 

différence de régime", RTD civ 1984, (255) 257-258; P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la 

qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 23. 
25 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 12. 
26 Zie: J.L. AUSTIN, How to do things with words, Cambridge, Harvard University Press, 1962, 1-11. 
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Op een gelijkaardige manier zijn juridische kwalificaties in een eerste zienswijze louter 

beschrijvend – constatif – waarbij geen rol is weggelegd voor contractspartijen. Volgens de 

tweede daarentegen gaat het om een creërend, normatief proces – performatif – waarbij wel 

plaats is voor de wil van partijen.
27

 Op deze visies alsook hun theoretische achtergrond wordt 

hierna kort ingegaan.  

Dit is een zeer rechtsfilosofische discussie waarvan de details (zoals de vraag of men wel 

kan aannemen dat er een objectieve werkelijkheid bestaat
28

) het opzet van dit onderzoek 

te buiten gaan. Dat er twee visies bestaan, lijkt echter duidelijk zodat het verantwoord is 

om beide zienswijzen kort weer te geven. Ook de kritiek die op deze zienswijzen wordt 

geleverd, wordt beschrijvend weergegeven zonder eigen stellingname.  

§2. Eerste zienswijze: kwalificatie als een descriptief proces 

A. Begrip en invloed op de criteria voor kwalificatie van goederen 

16. JURIDISCHE REALITEIT EN KWALIFICATIE WEERSPIEGELING VAN OBJECTIEVE 

WERKELIJKHEID – Volgens een eerste opvatting is de kwalificatie van goederen een descriptief 

en declaratief proces, een oefening om de objectieve werkelijkheid te observeren en vast te 

stellen. De rol van partijen beperkt zich in deze zienswijze tot vaststellen of de elementen en 

de structuur die zijn vereist voor een bepaalde juridische kwalificatie (supra, nrs. 11-13), ook 

daadwerkelijk aanwezig zijn, waarna het bijhorende regime automatisch van toepassing is. 

Deze visie past in de opvatting over het recht die de objectieve werkelijkheid als bron van de 

juridische realiteit beschouwt, door sommige auteurs het “epistemologische realisme” 

genoemd. De juridische werkelijkheid is in deze zienswijze als het ware een afdruk van de 

objectieve werkelijkheid en het positief recht vloeit voort uit de gegeven, natuurlijke 

ordening.
29  

17. INTRINSIEKE KENMERKEN VAN GOEDEREN BRON VAN KWALIFICATIE – Aangezien het recht 

in deze visie een weerspiegeling vormt van de objectieve werkelijkheid, worden voor de 

indeling van goederen in verschillende categorieën objectieve, inherente kenmerken van deze 

goederen gehanteerd. Deze kenmerken kunnen zowel de staat van een goed betreffen als de 

geschiktheid voor een bepaald doel.
30

  

                                                 
27 P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 17-18, 

nr. VI. 
28 Zie bijvoorbeeld het interview door A. GEFTER in Quanta Magazine met Donald D. HOFFMAN, professor Cognitive Science 

aan de University of California, waarin hij argumenteert “Objective reality is just conscious agents, just points of view.” (A. 

Gefter, “The Evolutionary Argument against Reality”, Quanta Magazine 2016, https://www.quantamagazine.org/20160421-

the-evolutionary-argument-against-reality/). 
29 H. BATTIFOL, La philosophie du droit in Que sais-je?, Parijs, Presses Universitaires de France, 1960, 62-63; C. ATIAS, 

Epistémologie du droit in Que sais-je, Parijs, Presses Universitaires de France, 1994, 31; P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté 

individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 17, nr. VI, 30, nr. 10 en 34, nr. 17. Zie 

bijvoorbeeld: F. GENY, Science et Technique en droit privé positif I, Parijs, Recueil Sirey, 1922, 97, nr. 33 en F. GENY, 

Science et Technique en droit privé positif II, Parijs, Recueil Sirey, 1927, 371-376, nr. 167; R. GARRON, "Influence de la 

destination sur le régime juridique des droits", Recueil Dalloz Sirey 1965, (191) 191, nr. 3. 
30 P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 34. 

https://www.quantamagazine.org/20160421-the-evolutionary-argument-against-reality/
https://www.quantamagazine.org/20160421-the-evolutionary-argument-against-reality/
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Zo zal de (zich) bewegende staat van een goed het criterium vormen voor het roerende of 

onroerende karakter van een goed, terwijl de geschiktheid van een goed om al dan niet 

teniet te gaan bij een eerste normaal gebruik het criterium zal zijn voor een kwalificatie 

als verbruikbaar of niet-verbruikbaar goed.  

Enkel de kenmerken die in staat zijn om de uitoefening van juridische prerogatieven op deze 

goederen te wijzigen, geven aanleiding tot indeling in de ene of de andere categorie.
31

 

Zo is de kleur van goederen niet relevant, maar hun vermogen om een eerste normaal 

gebruik te overleven wel aangezien dit de uitoefening van bijvoorbeeld het recht van 

vruchtgebruik of lening beïnvloedt. 

De categorieën zijn in de goederenwereld traditioneel binair: per kenmerk zijn er steeds twee 

categorieën. Zo zijn er bijvoorbeeld de categorieën roerend en onroerend, lichamelijk en 

onlichamelijk. De aanwezigheid van een bepaald kenmerk heeft de kwalificatie in de ene 

categorie tot gevolg, de afwezigheid het behoren tot de andere categorie. Op basis van 

tegengestelde eigenschappen worden goederen aldus in de ene dan wel in de andere categorie 

gestopt.
32

  

Zo hebben wijn en stookolie, in tegenstelling tot een wagen, gemeen dat ze beide bij een 

eerste normaal gebruik verbruikt worden. Hierdoor behoren ze beide tot de categorie van 

de verbruikbare goederen en zullen ze aan het regime van de verbruikbare goederen 

onderworpen zijn. De wagen wordt daarentegen, omwille van het ontbreken van dit 

kenmerk, uit deze categorie uitgesloten zodat hij aan de regels van de niet-verbruikbare 

goederen onderworpen zal zijn.  

Een categorie kan op haar beurt onderverdeeld zijn in subcategorieën.
33

 

Opdat geen goederen uitgesloten zouden worden uit beide categorieën, dient minstens één van 

de categorieën een ‘open’ karakter te hebben. Via deze open of residuaire categorie kunnen 

ook evoluties, zoals het ontstaan van nieuwe soorten goederen dankzij nieuwe technieken, 

opgevangen worden. Hier bestaat een risico op denaturatie van deze categorieën. Deze zou 

kunnen plaatsvinden wanneer door een verandering van het maatschappelijke landschap de 

goederen die behoren tot de residuaire categorie een te grote heterogeniteit gaan vertonen.
34

 

18. KWALIFICATIE VAN GOEDEREN GEBEURT OBJECTIEF – Volgens deze descriptieve opvatting 

kan de juridische aard van een goed aan de hand van de objectieve eigenschappen eenvoudig 

worden vastgesteld. Kwalificatie vergt geen actieve tussenkomst van een individu, het gaat 

                                                 
31 W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits 

réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 250, nr. 2. 
32 J.L. BERGEL, "Différence de nature = différence de régime", RTD civ 1984, (255) 262-263. Zie ook hoewel deze auteur de 

normatieve zienswijze volgt: C. EISENMANN, "Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en 

science juridique", La logique du droit, in Archives de Philosophies de Droit, 1966, (26) 37, nr. 16. 
33 J.L. BERGEL, "Différence de nature = différence de régime", RTD civ 1984, (255) 258. 
34 J.L. BERGEL, "Différence de nature = différence de régime", RTD civ 1984, (255) 269. 
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om een louter passieve registratie van de werkelijkheid, de juridische aard van een goed dringt 

zich als het ware op onafhankelijk van de wil van degene die kwalificeert.
35

 Hierdoor 

verschilt de kennisname of waarneming van goederen door een jurist niet van die door eender 

welke andere persoon. Eveneens kan hierdoor een kwalificatie steeds op zijn 

waarheidsgehalte getoetst worden.
36

 

B. Kritiek op deze visie  

19. RECHT (EN WERKELIJKHEID) IS INCOHERENT EN EVOLUTIEF – Verschillende bezwaren 

worden ingebracht tegen de opvatting dat het recht een strikte weerspiegeling dient te zijn van 

de werkelijkheid en dat de kwalificatie van goederen daarom dient te gebeuren op grond van 

hun objectieve, inherente kenmerken. 

In de eerste plaats kaarten auteurs het probleem aan dat een soort mathematische toepassing 

van rechtsregels op concrete feiten een coherent, logisch systeem vereist, terwijl het recht 

lacunes, tegenstrijdigheden en uitzonderingen kent. De toepassing van juridische regels kan 

hierdoor niet op dezelfde wijze plaatsvinden als de oplossing van wiskundige 

vergelijkingen.
37

 Het recht is geen exacte maar een humane wetenschap en vereist dus een 

zekere soepelheid bij de toepassing van regels op een concreet geval.
38

 Net door die 

onvolkomenheden zullen er bij de toepassing van rechtsregels op concrete feiten immers 

steeds grijze zones, twijfelgevallen bestaan. Het idee dat het rechtskader dat de wetgever 

uiteenzet, enkel vertaald moet worden naar concrete gevallen, zonder inbreng van de 

contractspartijen, de rechter, enz. is hierdoor volgens auteurs een illusie.
39

  

Hieraan lijkt te kunnen worden toegevoegd dat niet enkel het recht lacunes en 

tegenstrijdigheden kent, maar ook de werkelijkheid zelf een fluctuerend gegeven is (zie 

supra, nr. 15, vn. 28). 

Daarnaast wordt opgeworpen dat het recht zich moet kunnen aanpassen aan een veranderende 

maatschappelijke realiteit en wijzigende opvattingen, bijvoorbeeld als gevolg van 

technologische vooruitgang.
40

 Bij goederen zou vooruitgang deels kunnen worden 

opgevangen door met residuaire categorieën te werken. Deze oplossing kent echter ook haar 

beperkingen (supra, nr. 17). Zo is een belangrijke verandering in het juridische landschap het 

                                                 
35 P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 27, 

30. Minder expliciet: W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté 

contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 251, nr. 3. 
36 P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 30. 
37 R. GASSIN, "Système et droit", Revue Recherche Juridique 1981, vol. III, (353) 363; J.L. BERGEL, "Différence de nature = 

différence de régime", RTD civ 1984, (255) 256-257. Minder expliciet ook: E.M. MEIJERS, Algemene leer van het Burgerlijk 

Recht. Deel 1 – De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1958, 33. 
38 Y. STRICKLER, "Nature et culture. Du rôle de la volonté dans la qualification des biens" in O. CACHARD en X. HENRY 

(eds.), Mélanges en l'honneur du Professeur Filles Goubeaux, Parijs, LGDJ, 2009, (525) 526. 
39 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 3. Minder expliciet ook: P. 

LOUIS-LUCAS, "Vérité matérielle et vérité juridique", Mélanges offerts à René Savatier, Parijs, Librairie Dalloz, 1965, (583) 

586, nr. 5 en 595, nr. 17. 
40 C. ATIAS, Epistémologie du droit in Que sais-je, Parijs, Presses Universitaires de France, 1994, 32-33. 
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groeiende belang van onlichamelijke goederen, die gezien hun aard niet op basis van hun 

fysieke kenmerken beoordeeld en gekwalificeerd kunnen worden.
41

 Eenvoudiger en sneller 

dan steeds een optreden van de wetgever te vereisen om deze ontwikkelingen op te vangen, is 

volgens tegenstanders van de descriptieve visie een zekere flexibiliteit in het recht op te 

nemen door aan partijen enige appreciatiemarge toe te kennen, onder meer bij de 

kwalificatie.
42

 Soepele juridische begrippen en aanpasbare regels zijn daardoor volgens hen 

nodig in elk rechtssysteem.
43

  

§3. Tweede zienswijze: kwalificatie als een normatief proces 

A. Begrip en invloed op de criteria voor de kwalificatie van goederen 

20. KWALIFICATIE IS DEEL VAN DE CREATIE VAN DE JURIDISCHE REALITEIT, DIE EEN UNIVERSUM 

OP ZICH VORMT – In een tweede opvatting is de kwalificatie van een goed geen beschrijving 

van de feitelijke, waarneembare werkelijkheid maar wel de de creatie van een juridische, 

intellectuele werkelijkheid.
44

 De kwalificatie is hier dus niet descriptief maar wel constitutief, 

normatief. Deze opvatting past in de zienswijze die het recht beschouwt als een universum dat 

wordt gecreëerd door het intellect en dat te onderscheiden is van de waarneembare 

werkelijkheid, door bepaalde auteurs het “epistemologische subjectivisme” genoemd.
45

  

Zo schrijft GRZEGORCZYCK: “Le droit, en appelant les réalités du monde naturel par des 

notions juridiques, transforme ces réalités en phénomènes juridiques, leur attribue une 

signification juridique qu’ils n’avaient pas avant cette opération. Autrement dit, le droit, 

                                                 
41 C. GRZEGORCZYK, “Le concept de bien juridique: l’impossible définition?”, in X., Les biens et les choses en droit, in 

Archives de Philosophie de Droit, Parijs, Sirey, 1979, (259) 261; Y. STRICKLER, "Nature et culture. Du rôle de la volonté 

dans la qualification des biens" in O. CACHARD en X. HENRY (eds.), Mélanges en l'honneur du Professeur Filles Goubeaux, 

Parijs, LGDJ, 2009, (525) 528; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek in B. TILLEMAN 

en A.-L. VERBEKE (eds.), Recht in kort bestek, 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, 53; J.L. BERGEL, "Différence de nature = 

différence de régime", RTD civ 1984, (255) 264. 
42 M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche Juridique 

1995, (809) 811. 
43 J.L. BERGEL, "Différence de nature = différence de régime", RTD civ 1984, (255) 256-257. 
44 Zie bijvoorbeeld: L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 688, nr. 1322; C. 

GRZEGORCZYK, "Le concept de bien juridique: l'impossible définition?", Les Biens et les choses en droit, in Archives de 

Philosophie de Droit, Parijs, Sirey, (272) 268; M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et 

immeubles", Revue de la Recherche Juridique 1995, (809) 826; O. CAYLA, "La qualification", Droits 1993, vol. 18, (3) 9; 

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" in X. (ed.), L'immeuble et le droit. Mélanges à la mémoire du professeur 

Roger Saint-Alary, Toulouse, Presses Universitaires des Sciences Sociales, 2006, (111), 115, nr. 9 en 120, nr. 13; M.L. 

MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 47-48, nrs. 131-135. Minder expliciet: G. MARTY, La distinction du fait 

et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, Parijs, Sirey, 1929, 204-207, nr. 

115; H. CROZE, Recherche sur la qualification en droit processuel français, onuitg., Université Jean Moulin - Lyon III, 1981, 

8, nr. 2; J.E. FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 5. 
45 P. LOUIS-LUCAS, "Vérité matérielle et vérité juridique", Mélanges offerts à René Savatier, Parijs, Librairie Dalloz, 1965, 

(583) 583, nr. 1; G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, Parijs, LGDJ, 1997, 11, nr. 

2.2; R. LIBCHABER, "La recodification du droit des biens" in X. (ed.), Le code civil 1804-2004. Livre du bicentenaire, Parijs, 

Dalloz, 2004, (297) 324, nr. 21; P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des 

biens, Parijs, LGDJ, 2004, 18 en 30, nr. 11; F. TERRE, "Retour sur la qualification" in X. (ed.), La procédure en tous ses états. 

Mélanges en l'honeur de Jean Buffet, Parijs, Petites Affiches, 2004, (419) 429, 431; Y. STRICKLER, "Nature et culture. Du 

rôle de la volonté dans la qualification des biens" in O. CACHARD en X. HENRY (eds.), Mélanges en l'honneur du Professeur 

Filles Goubeaux, Parijs, LGDJ, 2009, (525) 525: “Le droit est oeuvre social; le droit est raison.”  
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à partir des objets du monde réel, crée les choses, les personnes ou les relations 

juridiques … Le langage du droit n’est donc pas entièrement neutre, il ne se limite pas à 

sa fonction de description, et sa spécificité par rapport au langage des sciences réside … 

dans sa puissance d’attribution d’existence juridique, dans son aspect dit « performatif ». 

Ce langage ne se limite pas à reproduire la réalité, il la produit également.”
46

  

21. JURIDISCH REGIME IS BRON VAN KWALIFICATIE VAN GOEDEREN – In deze opvatting ligt de 

juridische status of toestand niet in de goederen zelf maar in het recht dat die goederen vat. 

ATIAS verwoordt deze gedachte als volgt: “Une notion de droit n’est qu’un instrument ; sa 

valeur se vérifie lorsqu’il peut être employé avec succès dans un jeu de langage. Aucune 

correspondance avec le réel n’est à rechercher.”
47

  

Er wordt van uitgegaan dat de kwalificatie van goederen niet of niet louter gebeurt rekening 

houdend met de intrinsieke kenmerken van het goed, maar wel in functie van een welbepaald 

juridische regime.
48

 De juridische categorieën dienen hier dus geen weerspiegeling van de 

werkelijkheid te zijn en de elementen die in aanmerking worden genomen, moeten niet 

noodzakelijk inherente kenmerken van goederen zijn, in tegenstelling tot wat bij de 

beschrijvende opvatting van kwalificatie het geval was (supra, nr. 17).
49

  

Maar zou dit ook betekenen dat de concrete gegevens geen enkele functie meer hebben? Dit 

lijkt niet het geval.
50

 Ook in de normatieve visie bestaan categorieën die zijn gebaseerd op een 

inherent kenmerk van goederen, zoals de verplaatsbaarheid of het lichamelijk karakter.
51

 Een 

verschil met de descriptieve opvatting (supra, nr. 18) is dat er van de kwalificatie die volgt uit 

de vaststelling van deze kenmerken, kan worden afgeweken door de wetgever en/of door 

contractspartijen.
52

  

                                                 
46 C. GRZEGORCZYK, "Le concept de bien juridique: l'impossible définition?", Les Biens et les choses en droit, in Archives de 

Philosophie de Droit, Parijs, Sirey, (272) 269. Minder expliciet ook: C. EISENMANN, "Quelques problèmes de méthodologie 

des définitions et des classifications en science juridique", La logique du droit, in Archives de Philosophies de Droit, 1966, 

(26) 33, nr. 12; G. CORNU, "Les définitions dans la loi", Mélanges dédiés à Jean Vincent, Parijs, Dalloz, 1981, (77) 82-83, nr. 

13. 
47 C. ATIAS, Epistémologie du droit in Que sais-je, Parijs, Presses Universitaires de France, 1994, 37. 
48 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 15, nr. 26; F. TERRE, L'influence de la 

volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 6; M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des 

biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche Juridique 1995, (809) 820; P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté 

individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 36, nr. 19; S. GOUNON, "L'article 516 C.Civ. 

et la distinction des meubles et des immeubles", Passé et présent du droit, Parijs, Editions le Manuscrit, 2006, (97) 98; C. 

ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2008, 19; R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, Defrénois, 2008, 

383, nr. 520. Minder expliciet: P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of 

Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 24, nr. 3.3. Contra: C. EISENMANN, "Quelques problèmes de 

méthodologie des définitions et des classifications en science juridique", La logique du droit, in Archives de Philosophies de 

Droit, 1966, (26) 40, nr. 18. 
49 Zie bijvoorbeeld: C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 15, nr. 27. 
50 C. GRZEGORCZYK, "Le concept de bien juridique: l'impossible définition?", Les Biens et les choses en droit, in Archives de 

Philosophie de Droit, Parijs, Sirey, (272) 262: “Une dose de réalisme s’impose (…)”.  
51 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 16-17, nrs. 28-29; L. JOSSERAND, Cours 

de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 688, nr. 1322; A. DE BRABANDERE, "Usufruit, usage, habitation", Rép. 

Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 36-37; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 49-55, nrs. 

138-152. 
52 P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 30, nr. 

11. 
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De invloed die de wil van contractpartijen (al dan niet op grond van wettelijke bepalingen) 

kan uitoefenen, kan daarbij bestaan met betrekking tot de basiselementen of de structuur van 

een bepaalde kwalificatie. Hierbij wordt dan respectievelijk een kwalificatie toegepast op 

feitengegevens die niet overeenstemmen met de vereiste voorwaarden of wordt de band die 

vereist wordt tussen die elementen, vervormd.
53

 

22. KWALIFICATIE GEBEURT NIET OBJECTIEF – Deze invulling van kwalificatie als een 

normatief proces heeft twee opvallende gevolgen, nl. (1) dat de objectieve werkelijkheid en de 

juridische niet noodzakelijk overeenkomen en (2) dat ‘waar’ of ‘onwaar’ geen goede criteria 

meer zijn om kwalificatie te omschrijven.
54

 

B. Kritiek op deze visie  

23. RECHT HEEFT DIENENDE FUNCTIE EN VEREIST RECHTSZEKERHEID – Op deze subjectieve 

opvatting wordt eveneens kritiek geleverd.  

In de eerste plaats wordt er een argument aangebracht tegen de ruimere opvatting dat de 

werkelijkheid en het recht als gescheiden entiteiten kunnen worden beschouwd. Het recht 

isoleren van de werkelijkheid lijkt volgens auteurs zeer artificieel. Het recht is in de eerste 

plaats een systeem om de maatschappij te helpen ordenen.
55

 Regels bestaan om concrete 

situaties op te lossen, ze zijn geen loutere denkoefening. Daarom dienen tussen de 

werkelijkheid en het recht een aantal verbindingselementen te bestaan om niet in een steriel 

theoretisch systeem terecht te komen dat in het luchtledige werkt.
56

  

Een meer praktisch bezwaar tegen een (te) grote rol voor de wil van partijen (dus meer op het 

niveau van de kwalificatie) is dat het vaststellen van de intentie van partijen vaak moeilijk is, 

hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt. Afbreuk doen aan een objectieve toestand 

van goederen die waarneembaar is voor allen, ten voordele van niet steeds eenvoudig vast te 

stellen intentie kan volgens auteurs de positie van derden schaden.
57

  

                                                 
53 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 13. 
54 P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 29. 

Met betrekking tot het werkelijkheidsgehalte van het recht: P. LOUIS-LUCAS, "Vérité matérielle et vérité juridique", Mélanges 

offerts à René Savatier, Parijs, Librairie Dalloz, 1965, (583) 601 die schrijft “(…) que seule la réalité matérielle, et à la 

condition qu’elle soit exactement vérifiée, peut être qualifiée de vérité. La réalité juridique n’est, elle, qu’une effectivité, 

c’est-à-dire qu’une certitude imaginée, et qui n’a de valeur contraignante que localement et temporairement.”  
55 E.M. MEIJERS, Algemene leer van het Burgerlijk Recht. Deel 1 – De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, 

Universitaire Pers Leiden, 1958, 7; R. GASSIN, "Système et droit", Revue Recherche Juridique 1981, vol. III, (353) 360; A. 

VERBEKE, "Recht is balans is een werkwoord", RW 2000-2001, nr. 26, (969) 969, nrs. 6-7; F. FLEERACKERS, Het vel van de 

rechter, Brussel, Larcier, 2008, 14. 
56 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 10-11, nrs. 16-18; C. GRZEGORCZYCK, 

"Le concept de bien juridique, l’impossible définition", in Les Biens et les choses, in Archives de Philosophie du Droit, 1979, 

262. 
57 M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche Juridique 

1995, (809) 811; P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, 

LGDJ, 2004, 73-74.  
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In Deel II onderzoeken we op inductieve wijze de rol van subjectieve elementen bij de 

kwalificatie van goederen als roerend/onroerend en verbruikbaar/niet-verbruikbaar. 

Voortbouwend op deze analyse wordt in Deel III een algemene theorie over subjectiviteit bij 

de kwalificatie van goederen uitgewerkt. De functie van kwalificatie in het positieve recht 

zoals die blijkt uit het inductieve deel, komt hierbij ook aan bod (infra, nrs. 578-582). 

HOOFDSTUK II. BEGRIP ‘SUBJECTIVITEIT’ 

24. SUBJECTIVITEIT IS NIET LOUTER VREBINTENISRECHTELIJKE WILSAUTONOMIE – Het centrale 

begrip in de onderzoeksvraag die de rode draad vormt in dit onderzoek, is ‘de wil van partijen 

bij de kwalificatie van goederen’ (supra, nr. 4). Deze bewoordingen kunnen de indruk geven 

dat het gaat om de verbintenisrechtelijke partijautonomie of wilsautonomie.
58

 Dit is evenwel 

niet het geval. Het concept van de wil van partijen is in dit onderzoek ruimer op te vatten dan 

deze verbintenisrechtelijke partijautonomie. ‘De wil van partijen’ of ‘subjectiviteit’ – die in 

dit onderzoek als synoniemen worden gebruikt – omvat hier elke vorm van afwijking van een 

objectieve kwalificatie. Hieronder vallen ook de gevallen waarbij er geen rechtshandeling 

voorhanden is en ‘de wil van partijen’ daarom niet als een verbintenisrechtelijke 

wilsautonomie kan worden beschouwd. 

25. SUBJECTIEVE KWALIFICATIE, SUBJECTIEF CRITERIUM EN SUBJECTIEF ELEMENT– Voor de 

bespreking van de invloed van de wil van partijen, zijn drie termen van belang, nl. de 

kwalificatie, het kwalificatiecriterium en de kwalificatie-elementen.  

De ‘kwalificatie’ is, zoals eerder werd toegelicht, het bepalen van de aard van een 

rechtsverhouding of een goed met het oog op het klasseren ervan in een bestaande juridische 

categorie (supra, nr. 10). Deze bepaling gebeurt op grond van een ‘kwalificatiecriterium’ of 

eenvoudig ‘criterium’, dat de maatstaf voor de beoordeling van de indeling vormt. Dit 

criterium is opgebouwd uit één of meerdere onderdelen of toepassingsvoorwaarden, die in dit 

onderzoek de ‘kwalificatie-elementen’ of ‘elementen’ worden genoemd (zie ook supra, nr. 

11). In de omgekeerde richting geredeneerd, betekent dit het volgende: de verschillende 

elementen die in rekening worden genomen om tot een kwalificatie te komen, d.w.z. de 

kwalificatie-elementen, vormen samen het kwalificatiecriterium, op grond waarvan de 

kwalificatie plaatsvindt. 

Zo bestaan er bij onroerendmaking uit de aard verschillende criteria, waarbij telkens 

verschillende elementen tot de kwalificatie leiden. Er is het criterium van de fysieke 

verbondenheid (ook incorporatiecriterium genoemd), waarbij afhankelijk van het stelsel 

drie elementen aanwezig kunnen zijn, nl. de aard van het goed, de wijze van vastmaking 

en de bestemming (infra, nrs. 65-124). De benoeming van goederen op grond van dit 

incorporatiecriterium, waarbij de genoemde elementen in aanmerking worden genomen, 

is de kwalificatie van de goederen als onroerend uit de aard. 

                                                 
58 Zie voor dit begrip: V. RANOUIL, L'autonomie de la volonté, Parijs, Presses Universitaires de France, 1980, 165 p. 
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De wil van partijen kan bij elk van deze drie termen, nl. kwalificatie, kwalificatiecriterium en 

kwalificatie-elementen, een invloed uitoefenen. Een subjectief element dient hierbij te worden 

onderscheiden van een subjectief criterium en een subjectieve kwalificatie.  

Een goederenkwalificatie die betrekking heeft op de aard van het goed, wordt in dit onderzoek 

als objectief beschouwd wanneer ze plaatsvindt op grond van een objectief 

kwalificatiecriterium. Een kwalificatiecriterium voor goederen is objectief wanneer het 

bestaat uit de loutere vaststelling van de aan- of afwezigheid van één of meerdere objectieve 

elementen, d.w.z. objectieve, inherente kenmerken van een goed.  

Onder objectieve, inherente kenmerken van goederen verstaan we kenmerken gelieerd 

aan de natuur van het goed, die noodzakelijk eigen zijn aan het goed.
59

 Zo is een gebouw 

om een gebouw te zijn noodzakelijk verbonden aan de grond. De verbinding met de 

grond is dus een objectief element. Bestaat het criterium voor de kwalificatie van een 

goed uit de vaststelling van de aanwezigheid van een dergelijke verbinding, dan zijn het 

criterium en de kwalificatie die daarop is gebaseerd, objectief. 

Onder deze omschrijving valt bijvoorbeeld niet de kwalificatie van goederen als 

vervangbare goederen omdat dit geen kwalificatie is die is gebaseerd op een inherent 

kenmerk van de goederen. Het is eerder een verbintenisrechtelijke notie waarbij goederen 

als vervangbaar worden beschouwd wanneer het bevrijdende karakter van de betaling van 

de ene zaak zich ook uitstrekt tot de betaling van de andere.
60

 

Zodra er van een dergelijke objectieve kwalificatie kan worden afgeweken, bijvoorbeeld 

omdat de intentie van de eigenaar in acht wordt genomen, is er een invloed van partijwil. Het 

element waardoor afstand wordt gedaan van de louter objectieve vaststelling, bijvoorbeeld de 

zonet genoemde intentie, is een subjectief element.  

Subjectieve elementen kunnen verschillende vormen aannemen. Zo zijn er de 

bestemming
61

 en de individuele wil van partijen
62

. Tussen deze verschillende vormen 

                                                 
59 Zie ook de omschrijving van ‘inherent’ bij Van Dale (www.vandale.be). Vergelijk de invulling in het 

aansprakelijkheidsrecht van het begrip ‘kenmerk’ bij aansprakelijkheid voor een gebrek in de zaak die men onder zijn 

bewaring heeft (art. 1384, eerste lid BW): W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2015, 

406-407; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2015, 2, 87, nr. 108. 
60 Zo schrijft DROSS: “la fongibilité est une qualification contractuelle qui ne ressortit nullement à la nature des choses” (W. 

DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels, 

Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 255). Zie onder meer: F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, 

Bruylant, 1878, 517, nr. 410; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 15, nr. 9; A. LAUDE, “La fongibilité”, RTD com 1995, (307) 307, nr. 2; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 143, nr. 165. De afwezigheid 

van een kwalificatie gebaseerd op de aard van de goederen verklaart waarom deze categorie in dit onderzoek niet aan bod 

komt als toepassingsgeval voor de invloed van subjectiviteit op de kwalificatie. 
61 Zie voor de bespreking van de bestemming onder meer: J. EGGENS, "Het einde der bestemming van zaken onroerend door 

bestemming", WPNR 1927, (843) 843; E. DOCKÈS, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ 1995, (479) 501-505; J. SECHIER-

DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 

2005,119-143; R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, Defrénois, 2008, 3-4, nr. 5. Een licht afwijkend concept is de 

affectatie. Zie voor een uitgebreide bespreking: S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, Parijs, LGDJ, 

1976, 429 p. 

http://www.vandale.be/
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wordt in dit onderzoek niet gedifferentieerd. Elk element waardoor een kwalificatie niet 

louter objectief is in de zonet toegelichte zin, wordt als een subjectief element 

beschouwd. 

Is een dergelijk subjectief element aanwezig bij een kwalificatie, dan spreken we van een 

subjectief kwalificatiecriterium. De kwalificatie die is gebaseerd op dergelijk criterium, is 

noodzakelijkerwijze eveneens subjectief.  

Een subjectief criterium en een subjectieve kwalificatie zijn dus te onderscheiden van een 

subjectief element. Bij een subjectief criterium (en bijgevolg bij de subjectieve kwalificatie 

die op dit criterium is gebaseerd), kunnen nog steeds objectieve elementen in rekening 

worden genomen, zoals de eenheid van vermogen tussen hoofd- en bijzaak bij onroerende 

goederen door bestemming. Evenwel, omdat er niet alleen objectieve elementen aanwezig 

zijn, gaat het om een subjectieve kwalificatie. Een subjectieve kwalificatie kan dus louter op 

subjectieve elementen alsook op een combinatie van subjectieve en objectieve elementen zijn 

gebaseerd. 

26. TWEE NIVEAUS VOOR DE WERKING VAN SUBJECTIVITEIT – Uit het onderzoek zal blijken dat 

er twee verschillende niveaus bestaan waarop de wil van partijen een invloed kan uitoefenen. 

We noemen deze twee niveaus in wat volgt het default-niveau en het afwijkingsniveau. De 

toelichting van deze begrippen volgt hier reeds. De relevantie van het onderscheid tussen 

beide niveaus op het vlak van de totstandkoming en de gevolgen van subjectieve kwalificaties 

zal aan bod komen in Deel III (infra, nrs. 552-577). 

In de eerste plaats kunnen subjectieve elementen een rol spelen bij wat we in dit onderzoek de 

‘default kwalificatie’ van goederen noemen (zie onder meer infra, nrs. 149, 263 en 411). De 

invulling van het begrip ‘default kwalificatie’ is hierbij van belang. Het recht kent 

verschillende goederenkwalificaties die zijn gebaseerd op de juridische aard van goederen 

(supra, nr. 2).  De juridische kwalificatie die een loutere bepaling of benoeming vormt van de 

aard die een goed heeft, is de default kwalificatie. In de default kwalicatie wordt de aard van 

een goed dus weerspiegeld.  

Er is sprake van subjectiviteit op het default-niveau wanneer de juridische aard van een goed 

(mede) wordt ingevuld door een subjectief element. Anders gezegd: bij subjectiviteit op het 

default-niveau moet er om de juridische aard van een goed te bepalen, (mede) met subjectieve 

elementen zoals de bestemming of de intentie van de eigenaar (supra, nr. 25) rekening 

worden gehouden. 

Daarnaast kan subjectiviteit ook op een tweede niveau een rol spelen bij de kwalificatie van 

goederen, nl. op het ‘afwijkingsniveau’ (infra, nr. 549). Op grond van hun aard krijgen 

                                                                                                                                                         
62 Zie voor de bespreking van de individuele wil onder meer: F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les 

qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 599 p.; P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification 

juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 365 p. 



 

 

35 

 

goederen, zoals zonet werd toegelicht, een bepaalde default kwalificatie. Van deze default 

kwalificatie kan soms op grond van subjectieve elementen worden afgeweken, waardoor de 

goederen worden ingedeeld in de categorie die strijdig is met hun aard. Hierbij wordt niet 

aangenomen dat hun aard werkelijk wijzigt, maar wordt een uitdrukkelijke, expliciete 

afwijking van hun default kwalificatie toegepast. Doordat het om een afwijking gaat van de 

default kwalificatie van een goed, vormt een dergelijke kwalificatie een juridische fictie 

(infra, nrs. 181, 301 en 512).  

HOOFDSTUK III. BEGRIP ‘PARTIJEN’ 

27. RUIME INVULLING VAN HET BEGRIP ‘PARTIJEN’ – Een tweede kernbegrip in de 

onderzoeksvraag is ‘de partijen’ (supra, nr. 4). Ook hier zou de indruk kunnen worden gewekt 

dat het gaat om contractspartijen in verbintenisrechtelijke zin.
63

 Net zoals bij de wil (supra, 

nr. 24) wordt dit begrip hier niet in een strikte, verbintenisrechtelijke betekenis gehanteerd. 

Het gaat om een ruimere invulling dan ‘contractspartijen’ omdat subjectiviteit bij een 

goederenkwalificatie niet steeds bij overeenkomst tot stand komt.  

Zo kan de eigenaar van een roerend goed uit de aard dit goed als onroerend door 

bestemming kwalificeren op grond van een band met een onroerend goed uit de aard. De 

kwalificatie ontstaat door de affectatie van het roerende goed tot het onroerende goed, 

niet door een overeenkomst (infra, nrs. 197). 

De ‘partijen’ wiens wil een invloed kan uitoefenen op de kwalificatie, zijn dus ruim op te 

vatten als zij die een invloed hebben op de subjectieve kwalificatie, ongeacht hoe deze tot 

stand komt. Dit kan de eigenaar zijn, de eigenaar en een derde (al dan niet contractspartij) of 

in uitzonderlijke gevallen een derde alleen (infra, nrs. 553 en 556). 

  

                                                 
63 Zie voor dit begrip bijvoorbeeld: P. WERY, Droit des Obligations, Brussel, Larcier, 2010, 710-719, nrs. 823-839; W. VAN 

GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2015, 221; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Brugge, die 

Keure, 2015, 232-237, nrs. 306-312. 
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HOOFDSTUK I. SUBJECTIVITEIT BIJ ONROERENDE EN ROERENDE 

GOEDEREN 

AFDELING I. INLEIDING 

28. OVERZICHT EN OPBOUW VAN HOOFDSTUK I – Het opzet van dit onderzoek is om de invloed 

van de wil van partijen op goederenkwalificaties te analyseren en te evalueren (supra, nr. 4). 

In dit Deel II wordt op inductieve wijze getracht om de functie en werking van subjectieve 

elementen bij de kwalificatie van goederen in kaart te brengen (supra, nr. 5).  

In dit eerste hoofdstuk van Deel II komt de indeling van goederen in onroerende en roerende 

goederen aan bod. De indeling van goederen in – ruwweg – de grond en gebouwen enerzijds, 

en alle andere lichamelijke goederen anderzijds, komt voor in vele verschillende jurisdicties 

en lijkt de geschiedenis te overleven.
64

 Dit onderscheid maken lijkt een objectief proces 

waarbij geen ruimte is voor intentionele elementen: er is de grond en wat daaraan vastzit, en 

daarnaast is er al de rest. Niettemin blijkt subjectiviteit hier een belangrijke rol te spelen. Na 

een beknopt overzicht van de historische ontwikkeling van deze indeling (nrs. 29-52) en de 

beschrijving van de hedendaagse relevantie die de indeling heeft in de verschillende 

onderzochte stelsels (nrs. 53-56), komen drie figuren aan bod waarbij subjectiviteit een 

belangrijke invloed heeft op het onderscheid tussen onroerende en roerende goederen, nl. (1) 

onroerende goederen uit de aard (nrs. 59-176), (2) onroerende goederen door bestemming 

(nrs. 178-299) en (3) roerende goederen door anticipatie (nrs. 301-427). 

  

                                                 
64 U. MATTEI, Basic principles of property law. A comparative legal and economic introduction in Legal Studies, Westport, 

Greenwood Press, 2000, 83. 
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§1. Beknopte schets van de historische ontwikkeling en de functie van het onderscheid 

tussen roerende en onroerende goederen 

29. OPZET EN AFBAKENING – Ter inleiding onderzoeken we de historische ontwikkeling van 

het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen vanaf het Romeinse recht tot aan de 

invoering van de Code Napoléon in 1804. Dit wetboek, dat nog steeds grotendeels het 

geldende Franse en Belgische goederenrecht bevat, werd sterk geïnspireerd door het recht dat 

gold in Frankrijk vóór de Franse revolutie (infra, nr. 49). Het achttiende-eeuwse Franse recht 

was op zijn beurt het resultaat van een eeuwenlange evolutie. Omwille van deze doorwerking 

van het oudere recht in de Code Napoléon is het zinvol de historische aanloop naar dit 

wetboek te onderzoeken en aldus de oorsprong van bepaalde Franse en Belgische 

rechtsfiguren te achterhalen. Ook voor het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht is deze 

historische inleiding relevant.  

In Nederland gold de Code Napoléon van 1811, het moment waarop Nederland werd 

ingelijfd in het rijk van NAPOLEON, tot 1838, het moment van de invoering van het 

Nederlandse Burgerlijk Wetboek in het sinds 1813 opnieuw soevereine koninkrijk 

Nederland. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1838 was sterk door de Code 

Napoléon geïnspireerd zodat de Franse invloed in het Nederlandse recht duidelijk bleef 

bestaan tot aan de invoering van het nieuwe NBW in 1992, dat zal worden besproken in 

de Afdelingen II, III en IV.
65

  

Voor het Zuid-Afrikaanse recht is eerder de ontwikkeling van het Romeinse en Rooms-

Hollandse recht (infra, nr. 41) van belang. Het Rooms-Hollands recht dat in de periode 

van de Nederlandse heerschappij van Zuid-Afrika gold als geldend recht, heeft in het 

niet-gecodificeerde Zuid-Afrikaanse goederenrecht immers nog steeds positiefrechtelijke 

autoriteit, ook al is het beïnvloed door het negentiende-eeuwe Engelse recht en de latere 

Zuid-Afrikaanse rechtspraak.
66

  

A. Romeins recht 

30. POLITIEKE EN JURIDISCHE ACHTERGROND – Na het ontstaan van Rome in de zevende eeuw 

v.C. waren de belangrijkste rechtsbronnen de gewoonte (mos maiorum) en de wet. Een 

belangrijke wet uit deze periode was de Wet der Twaalf Tafelen, die rond 450 v.C. werd 

opgetekend. Toen het Romeinse rijk rond 250 v.C. uitgroeide tot een wereldrijk rond de 

                                                 
65 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 419-420, nrs. 407-

408. 
66 C.P. JOUBERT, "Aanhegtings: roerend of onroerend", THRHR 1956, vol. 19, (235) 244; J.C. SONNEKUS, "Property Law in 

South Africa: Some Aspects Compared with the Position in Some European Civil Law Systems - the Importance of 

Publicity" in G.E. VAN MAANEN en A.J. VAN DER WALT (eds.), Property Law on the Threshold of the 21st Century, 

Apeldoorn, MAKLU, 1994, (285) 287; C.G. VAN DER MERWE, M.J. DE WAAL en D.L. CAREY MILLER, Property and Trust 

Law - South Africa in International Encyclopaedia of Laws, 2002, 34-38, nrs. 25-40; C.G. VAN DER MERWE, "Interpenetration 

of Common Law and Civil Law as Experienced in the South African and Scottish Law of Property", Tulane Law Review 

2003, vol. 78, (257) 562.  
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Middellandse Zee, evolueerde ook het recht mee. De gewoonte en wetgeving bleven bestaan 

terwijl het praetoriaanse recht (‘rechtersrecht’) en het juristenrecht aan belang wonnen.
67

 

Op het einde van de eerste eeuw voor Christus verkeerde de republiek in crisis waarna hij 

plaats maakte voor het principaat. Met dank aan de juristen zoals LABEO en GAIUS vormt de 

klassieke periode een bloeiperiode van het Romeinse recht,
68

 hoewel hierover bij gebrek aan 

overlevering van uitgebreid bronnenmateriaal vandaag weinig zekerheid bestaat.
69

 

In het midden van de derde eeuw verkeerde het Romeinse rijk opnieuw in crisis, zowel 

institutioneel als juridisch. De keizer werd almachtig en het Principaat ging over in het 

Dominaat. Bovendien werd het Rijk in twee delen gesplitst, waarbij het zwaartepunt 

langzaam verschoof naar het Oost-Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk kwam 

uiteindelijk ten val in 476. De crisis van het rijk weerspiegelde zich in het recht, dat niet 

langer het niveau van tijdens het Principaat haalde. De keizerlijke wetgeving werd veruit de 

belangrijkste rechtsbron.
70

 

31. DE CODIFICATIE VAN JUSTINIANUS – In het Oost-Romeinse Rijk werd JUSTINIANUS in 527 

keizer. Hij streefde naar het herstel van het klassieke recht, wat leidde tot een belangrijke 

wetgevende activiteit. Onder zijn bewind kwam het Corpus iuris civilis tot stand, bestaande 

uit een Codex, Digesten, Instituten en Novellen.
71

  

32. INDELING VAN GOEDEREN – INDELING EN RELEVANTIE VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN 

ROEREND EN ONROEREND – In het Romeinse recht was geen sprake van een werkelijke 

systematisering van juridische kwalificaties zoals wij die kennen. A posteriori is uit de 

Romeinse bronnen afgeleid dat de summa divisio die was tussen res mancipi en res nec 

mancipi. De eerste categorie waren zaken die voor een landbouwer van belang zijn en die 

omwille van hun belang een speciale overdrachtsprocedure vereisen, nl. de mancipatio. Het 

onderscheid tussen roerende en onroerende goederen was veel minder belangrijk en eerder 

een feitelijke vaststelling dan een juridische onderverdeling. De onroerende goederen waren 

de grond en alles wat direct en indirect aan de grond was verbonden. Roerende goederen 

waren de goederen die eenvoudig konden worden verplaatst. Het onderscheid werd beperkt 

                                                 
67 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 54; D. HEIRBAUT, 

Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 49, 54-57; L. WAELKENS, Civium causa, 

Leuven, Acco, 2014, 45-46. 
68 M. KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins Privaatrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 3 en 5-6; D. HEIRBAUT, 

Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 65. 
69 L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 63. 
70 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 69-71. 
71 Deze collectie maakte bij de invoering ervan weinig indruk op de rechstpraktijk. Vijfhonderd jaar later zou ze evenwel de 

katalysator worden van de rechtswetenschap in het Westen, wat van het Corpus uiteindelijk een bijzonder belangrijk werk 

maakte (infra, nr. 38). Zie: P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, Heruitgave 

van de derde editie, 13, nr. 11; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 

2013, 75-77; L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 83-84. 
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tot lichamelijke goederen.
72

 Het juridische regime was aanvankelijk grotendeels hetzelfde 

voor roerende en onroerende goederen.
73

  

De eerste sporen van een onderscheid tussen roerende en onroerende goederen en van een 

verschil op het vlak van het juridische regime zijn te vinden in de Twaalftafelenwet (supra, 

nr. 30). In deze wet werden gronderven tegenover alle andere goederen geplaatst op het vlak 

van de verkrijgende verjaring (twee jaar voor grond, één jaar voor roerende goederen).
74

  

Vanaf de klassieke periode nam het belang van en de aandacht voor het onderscheid toe. Het 

kwam evenwel nog steeds slechts fragmentair aan bod zonder dat er een algemene regel werd 

ontwikkeld.
75

 Een gedeeltelijke omschrijving van roerende goederen werd gegeven door de 

jurist CELSUS (67-130 n.C.), die later werd overgenomen in de Digesten van JUSTINIANUS. 

Deze omschrijving luidde als volgt:  

“Moventium, item ‘mobilium’ appellatione idem significamus: si tamen apparet 

defunctum animalia dumtaxat, quia se ipsa moverent, moventia vocasse. Quod verum 

est.”
76

 

Een voorbeeld van het belang van het onderscheid is ook in de klassieke periode te vinden bij 

de usucapio, d.w.z. de verkrijgende verjaring, die aan een andere termijn is onderworpen voor 

gronden dan voor andere zaken. Zo schrijft GAIUS in zijn Institutiones (met verwijzing naar 

de Twaalftafelenwet): 

“Usucapio autem mobilium quidem rerum anno completur, fundi uero et aedium biennio; 

et ita lege XII tabularum cautum est.”.
77

  

                                                 
72 Zie: G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, 

Université de Nancy, 1897, 3; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, 

Parijs, Larose et Forcel, 1905, 12-13, nrs. 12-13; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 

698, nr. 1341; C.P. JOUBERT, "Aanhegtings: roerend of onroerend", THRHR 1956, vol. 19, (235) 235; P. OURLIAC en J. DE 

MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 11, nr. 9; M. KASER en F.B.J. 

WUBBE, Romeins Privaatrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 95; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de 

droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 592, nr. 621; J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 

2010, 295-296, nr. 213.  
73 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 12, nr. 9; R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la jurisprudence récente, onuitg., 

Université de Paris, 14 december 1946, 9; P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 

1966, Heruitgave van de derde editie, 662, nr. 616; J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 

294-295; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 254-255. 
74 GAIUS 2 42. 
75 P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 11, nr. 

9; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 278-279. 
76 Digesten 50 16 93. Vertaling: “Met de termen ‘bewegelijk’ en ‘roerend’ duiden wij hetzelfde aan. Als echter duidelijk is 

dat de overledene alleen zijn dieren ‘bewegelijk’ noemde, omdat deze zichzelf bewogen, moeten wij aanhouden wat hij 

bedoeld heeft. Dit is juist.” (J.E. SPRUIT, R. FEENSTRA, L. DE LIGT et al., Corpus Iuris Civilis. Tekst en Vertaling. VI Digesten 

43-50, Zutphen, Walburg Pers, 2001, 927). 
77 GAIUS, Institutiones 2 42. Zie ook GAIUS Institutiones 2 50 (over bezit te goeder trouw van roerende goederen), 2 59 (over 

verkrijgende verjaring), 2 204 (over overdracht van eigendom bij een legaat). 



 

 

41 

 

Een tweede voorbeeld is de bescherming die de Lex Iulia de Adulteriis uit 17 v.C. biedt aan 

dotale onroerende goederen van gehuwde vrouwen (voor zover deze in Italië zijn gelegen) 

terwijl er niet in bescherming is voorzien ten aanzien van de roerende goederen.
78

  

Ten tijde van de Republiek werd de echtgenoot eigenaar van de huwelijksschat en kon hij 

er vrij over beschikken. Aan het begin van het keizerrijk kwamen echtscheidingen vaker 

voor dan voordien, waarbij de echtgenoot de huwelijksschat bijhield. De vrouw had dan 

een vorderingsrecht op haar ex-echtgenoot om de dotale goederen terug te vorderen maar 

liep hierbij het risico dat hij insolvabel was geworden. Om hieraan te verhelpen, werd in 

de Lex Iulia ingevoerd dat de echtgenoot, die nog steeds eigenaar werd van de 

huwelijksschat van zijn echtgenote, maar mocht beschikken over de onroerende dotale 

goederen met instemming van de vrouw.
79

  

Een derde voorbeeld is de Oratio Severi van 195 n.C. die de overdracht van onroerende 

goederen van een voogdijkind beperkt wanneer ze gelegen zijn op het platteland of de 

stadsrand, maar niet de overdracht van roerende goederen.
80

  

Een vierde voorbeeld is de regel dat de roerende goederen van de schuldenaar in beslag 

konden worden genomen en verkocht, en pas wanneer dit onvoldoende was ook de 

onroerende goederen.
81

  

Ten tijde van JUSTINIANUS besteedde ook de rechtsleer meer aandacht aan deze indeling.
82

 Dit 

valt onder meer te verklaren door het afnemende belang van het onderscheid tussen de res 

                                                 
78 Digesten 23 5 heet De Fundo Dotali (“Over de Dotale Grond”) en bespreekt de beschikkingsbevoegdheid van de 

echtgenoot over de dotale gronden van zijn echtgenote (die in Italië zijn gelegen), waarbij wordt verwezen naar de Lex Iulia 

de Adulteriis. Zo is er Digesten 23 5 4 met verwijzing naar GAIUS: “Gaius libro 11 ad edictum provinciale: Lex Iulia, quae de 

dotali praedio prospexit ne id marito liceat obligare aut alienare, plenius interpretanda est, ut etiam de sponso idem iuris sit 

quod de marito.” 
79 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 19, nr. 17. 
80 Naar dit senaatsbesluit wordt verwezen in Digesten 27 9 1 2 met verwijzing naar ULPIANUS: “Ulpianus 35 ad ed.: 

Praeterea, patres conscripti, interdicam tutoribus et curatoribus, ne praedia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id 

fieret, parentes testamento vel codicilllis caverint. quod si forte aes alienum tantum erit, ut ex rebus ceteris non possit 

exsolvi, tunc praetor urbanus vir clarissimus adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae possunt alienari obligarive 

debeant, manente pupillo actione, si postea potuerit probari obreptum esse praetori. si communis res erit et socius ad 

divisionem provocet, aut si creditor, qui pignori agrum a parente pupilli acceperit, ius exsequetur, nihil novandum censeo.” 
81 Digesten 42 1 15 2 met verwijzing naar ULPIANUS: “ Ulpianus 3 de off. cons.: In venditione itaque pignorum captorum 

facienda primo quidem res mobiles et animales pignori capi iubent, mox distrahi: quarum pretium si suffecerit, bene est, si 

non suffecerit, etiam soli pignora capi iubent et distrahi. quod si nulla moventia sint, a pignoribus soli initium faciunt: sic 

denique interloqui solent, si moventia non sint, ut soli quoque capiantur: nam a pignoribus soli initium faciendum non est. 

quod si nec quae soli sunt sufficiant vel nulla sint soli pignora, tunc pervenietur etiam ad iura. exsequuntur itaque rem 

iudicatam praesides isto modo.” Zie voor een bespreking van deze voorbeelden: G. GOURY, Origine et développement 

historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de Nancy, 1897, 17-23, nrs. 15-21; J.P. 

LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 296, nr. 213. Zie ook Digesten 2 8 15 met verwijzing 

naar MACER, Hoger Beroep I (over zekerheidsstelling door de bezitter van een onroerend goed), Digesten 6 1 8 met 

verwijzing naar PAULUS, Het Edict VI (over de revindicatie van onroerende goederen) en Digesten 41 3 23 met verwijzing 

naar JAVOLENUS, Brieven IX (over stuiting van verjaring wanneer een huis wordt afgebroken en de materialen roerende 

goederen worden).  
82 Zo is er in de Instituten van JUSTINIANUS in Boek II een eerste hoofdstuk over de indeling der goederen opgenomen waarin 

in § 29 en 30 de onroerende goederen worden besproken in het kader van natrekking: Inst. 2 1 29-30. 
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mancipi en nec mancipi en door de fiscale maatregelen die de keizers namen met betrekking 

tot onroerende goederen.
83

  

33. CONCLUSIE: OBJECTIEVE INDELING VAN GOEDEREN IN ROEREND-ONROEREND IN HET 

ROMEINSE RECHT – Rekening houdend met het feit dat er slechts een beperkte systematiek in 

het Romeinse recht bestond op het vlak van de kwalificatie van goederen (supra, nr. 32), lijkt 

niettemin de conclusie te mogen worden getrokken dat de indeling van goederen in roerende 

en onroerende goederen in het Romeinse recht op objectieve wijze gebeurde zodat subjectieve 

elementen hier geen invloed hadden.  

B. Middeleeuws recht 

1. Gewoonterechten in de Vroege Middeleeuwen (5
e
-10

e
 eeuw) 

34. POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGROND – Ten tijde van de val van het West-

Romeinse Rijk vonden grote volksverhuizingen plaats waarbij Germaanse stammen het 

Westen veroverden. In wat voordien het West-Romeinse Rijk was geweest, ontstonden een 

tiental kleinere Germaanse koninkrijken, waaruit uiteindelijk één groter rijk naar voren kwam, 

nl. het Frankische Rijk. In de late negende eeuw viel dit Rijk uit elkaar, waarop een periode 

van diepe crisis volgde in het westen van Europa.
84

 

35. FRANKEN: ONDERSCHEID HEREDITAS EN CAPITALE – Het Frankische recht kende geen 

juridische abstractie en daaruit voortvloeiend geen theoretische indeling van goederen.
85

 

Niettemin valt in de teksten een onderscheid te ontwaren tussen twee categorieën. De eerste 

categorie was deze van de hereditas en omvatte de natuurlijke omgeving waarin de Franken 

leefden (grond, woud, vijvers, ed.). Deze goederen werden later héritages genoemd en waren 

onderverdeeld in onder meer terrae en villae. De tweede categorie was de categorie van de 

capitale (later chatel en cheptel), waartoe alle andere goederen zoals opbrengsten, slaven, 

dieren, wapens, enz. behoorden. Het onderscheid was impliciet gestoeld op de productiviteit 

en eeuwigheid die de héritages kenmerkten in vergelijking met de precariteit en tijdelijkheid 

van de cheptels.  

Deze twee categorieën, nl. héritages en cheptels, waren onderworpen aan een verschillend 

juridisch regime. Een eerste belangrijk verschil bestond in de heerschappij van een individu 

                                                 
83 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 16, nr. 14; M. KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins Privaatrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 95; R. 

DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 28, nr. 20.  
84 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 111-143, nrs. 98-

127; J. BART, Histoire du droit privé, Parijs, Montchrestien, 2009, 2, 9-10; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de 

Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 79. 
85 Dit recht was niet volledig vrij van elke Romeinsrechtelijke invloed door het contact dat er tussen de Franken en Romeinen 

bestond, ook voor de val van het West-Romeinse Rijk, wat ook verklaart waarom de Frankische wetten zoals de Lex Salica in 

het Latijn werden opgesteld. Zie: P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, 

Heruitgave van de derde editie, 105, nr. 95. Minder uitdrukkelijk ook: G. GOURY, Origine et développement historique de la 

distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de Nancy, 1897, 36, nr. 34. 
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over goederen: de heerschappij over de grond en in het bijzonder over het familiale gronderf, 

was van een andere orde dan de heerschappij over alle andere zaken. Op de tweede groep, de 

cheptels, was de heerschappij van het individu volledig. Deze goederen had dus een sterk 

persoonlijk karakter en de eigenaar kon er vrij over beschikken. Ten aanzien van de eerste 

groep, de hereditas, had de Frank als individu geen soevereiniteit of heerschappij. Deze 

goederen hadden een sterk maatschappelijk en familiaal karakter: het was de familie die 

‘geroepen’ was tot en aanspraak kon maken op de familiale grond. Als gevolg van deze 

bijzondere verhouding met de grond kon de overgang van deze goederen slechts in 

aanwezigheid van een openbare autoriteit plaatsvinden.
86

  

Dit valt te verklaren vanuit de Germaanse opvatting dat het individu deel uitmaakt van en 

geïntegreerd is in de natuur. De natuur kan nooit helemaal beheerst worden door de mens 

omdat deze er slechts een schakel van uitmaakt. De aarde wordt beschouwd als de basis 

voor cohesie van de maatschappij en kan slechts worden onderworpen en beheerst door 

de samenwerking binnen de groep en de opvolging tussen de verschillende generaties.  

Andere verschillen op het vlak van het juridische regime waren te vinden in de 

revindicatiemogelijkheden. Deze waren sterker voor héritages dan voor cheptels. Wanneer 

een cheptel werd verloren of gestolen, had de eigenaar drie dagen om het goed terug te vinden 

en het goed terug te nemen. Daarna stonden hem enkel strafrechtelijke opties ter beschikking, 

waarbij voor de klager een risico op veroordeling bestond indien de beschuldigde werd 

vrijgesproken.
87

 

Aangezien de indeling van goederen hier sterk was gebaseerd op de maatschappelijke 

bestemming die aan de goederen werd gegeven, gaat het in het kader van dit onderzoek om 

een subjectieve kwalificatie (supra, nr. 25). Voor een objectieve kwalificatie is immers vereist 

dat ze tot stand komt op grond van een objectief, inherent kenmerk en dat blijkt hier niet het 

geval te zijn. 

36. FEODAAL SYSTEEM – Vanaf de achtste eeuw werd de staat georganiseerd via het 

leenstelsel (‘feodaal stelsel’).  

De grondeigenaar of leenheer gaf gronden in leen aan leenmannen of vazallen, die hem in 

ruil militaire steun, trouw en belastinginkomsten verleenden. De leenmannen gaven op 

hun beurt delen van de grond in gebruik aan lijfeigenen in ruil voor jaarlijkse cijnzen.
88

  

In dit stelsel was grond niet alleen de primaire bron van rijkdom maar ook van politieke 

macht. Grondeigendom impliceerde publieke gezagsuitoefening: privaatrechtelijk grondbezit 

                                                 
86 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 63-64, nr. 58; P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, Heruitgave 

van de derde editie, 604, nr. 558; A.M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 88-89, nr. 74; 

J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 2008, 90-91; J. BART, Histoire du droit privé, Parijs, 

Montchrestien, 2009, 2, 34-35. 
87 J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 2008, 91. 
88 L. MICHON, La notion de l'immeuble dans l'ancienne France, Parijs, Imprimerie Berger-Levrault, 1930, 78. 
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bracht de macht mee om recht te spreken en keuren uit te vaardigen.
89

 Wie grond bezat, 

genoot op sociaal, economisch en politiek vlak aanzien. Het belang dat grond 

vertegenwoordigde, werd weerspiegeld in het juridische regime. Het juridische statuut van de 

grond was strenger gereglementeerd dan dat van andere goederen, die als minder waardevol 

werden beschouwd. Zo werden de héritages in het feodale recht verder onderverdeeld in (1) 

fiefs of leengoederen, die onroerende goederen waren die door een leenheer aan een vazal in 

leen werden gegeven, (2) censives of cijnsgoederen, die goederen waren waarvoor een cijns 

moest worden betaald en (3) alleux, dit waren vrije erfgoederen die onafhankelijk waren van 

het gezag van een heer.
90

 Daarnaast streefden de regels van het erfrecht en van het 

huwelijksvermogensrecht ernaar om de grond binnen de familie te houden omwille van de 

grote waarde en het maatschappelijk belang van grond. De eigendomsoverdracht van grond 

was bovendien moeilijker te verwezenlijken dan de overdracht van andere goederen.
91

 

Voor overdracht van een leengoed was naast een symbolische levering en de instemming 

van de partijen ook de instemming van de leenheer vereist.
92

 Voor de overdracht van 

roerende goederen was een inbezitstelling vereist via overhandiging of solo consensu bij 

een levering brevi manu, longa manu of constitutum possessorium, maar geen 

instemming van de leenheer.
93

  

2. Renaissance Romeins recht in de Late Middeleeuwen (11
e
- 15

e
 eeuw) 

37. POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGROND – De diepe crisis die intrad aan het einde 

van de negende eeuw (supra, nr. 34), begon vanaf de tweede helft van de tiende eeuw te 

verbeteren. In de periode vóór en na het jaar 1000 kwam vervolgens de kentering. Tijdens de 

‘Renaissance van de Twaalfde Eeuw’ (1070-1225) kregen ook de westerse rechtstraditie en 

rechtswetenschap vorm.
94

 

38. TRANSPONERING VAN ONDERSCHEID ROEREND-ONROEREND OP CHEPTELS-HÉRITAGES – 

Rond 1070 werden de Digesten van JUSTINIANUS herontdekt. Onder invloed van de 

daaropvolgende renaissance van het Romeinse recht werd het criterium van verplaatsbaarheid, 

                                                 
89 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 48, nr. 42. 
90 J. BRISSAUD, Manuel d'Histoire du Droit privé, Parijs, E. De Boccard, 1935, 199; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 

VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 30-31, vn. 88; J. 

DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 52, nr. 

59. 
91 L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 698, nr. 1341; J. BRISSAUD, Manuel d'Histoire 

du Droit privé, Parijs, E. De Boccard, 1935, 201, nr. 3; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 29, nr. 20; J.L. HALPERIN, Histoire du droit des 

biens, Parijs, Economica, 2008, 89; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 23, nr. 102; J.P. LÉVY en A. 

CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 297, nr. 214. 
92 Vergelijk de vereiste aanwezigheid van een openbare autoriteit bij de overdracht van grond in het Frankische recht supra, 

nr. 35. 
93 P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 319-

321, nrs. 188-189; J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 602, nr. 393; J. DEL CORRAL, De 

leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 52-53, nrs. 60-61. 
94 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 173-212, nrs. 157-

195. 
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dat in het Romeinse recht slechts een beperkte rol speelde (supra, nr. 32), herontdekt.
95

 Met 

dank aan de analyse van de Romeinse Digesten door de Romanisten werd het 

Romeinsrechtelijke onderscheid tussen roerende en onroerende goederen, dat was gebaseerd 

op een inherent kenmerk, vervolgens getransponeerd op het onderscheid tussen de héritages 

en cheptels, dat op duurzaamheid en productiviteit was gebaseerd (supra, nr. 35).
96

  

Vanaf de dertiende eeuw verschijnen de termen roerend en onroerend dan ook in de 

gewoonterechten waar ze cheptel en héritage langzaam maar zeker vervangen. Met de 

(her)invoering van deze termen gaat ook een graduele wijziging op het vlak van het 

onderscheidingscriterium gepaard. De duurzaamheid en productiviteit worden vervangen door 

de onbeweeglijkheid als doorslaggevend element voor indeling in categorieën, hoewel dit 

proces langzaam verloopt. De twee criteria hebben niet volledig hetzelfde toepassingsgebied, 

waardoor sommige cheptels onder de onroerende goederen vallen.  

Zo worden jonge bomen, lichte constructies, omheiningen, zaden in de grond en niet-

gekapte oogsten onroerend op grond van het criterium van vastmaking terwijl ze geen 

héritages waren omdat ze geen duurzaamheid en periodieke productiviteit vertoonden.
97

 

Een voorbeeld van de samensmelting van het Romeinse en het costumiere criterium is te 

vinden in de Coutume de Beauvaisis, de optekening van het gewoonterecht die aan het einde 

van de dertiende eeuw door Philippe DE BEAUMANOIR tot stand kwam.
98

 De tekst is de eerste 

die een duidelijk overzicht van de roerende en onroerende goederen bevat, waarbij de eerste 

categorie met de term meubles wordt aangeduid en de tweede categorie met de term héritages. 

BEAUMANOIR noemde de volgende drie criteria voor het onderscheid tussen roerende en 

onroerende goederen: (1) stabiliteit, (2) productiviteit en (3) duurzaamheid. Het gaat om een 

combinatie van één fysiek en twee economische criteria: 

“671. Mueble, a parler generaument, si sont toutes choses mouvables, c’est a entendre 

toutes choses que pueent estres mutes de lieu en autre (…) 672. Eritage si sont choses que 

                                                 
95 Het Romeinse recht was nooit helemaal verdwenen uit Frankrijk. De kerk gebruikte Romeins recht (‘Ecclesia sub lege 

romana vivit.’) en op grond van het personaliteitsprincipe bleven Romeinse onderdanen onderworpen aan het Romeinse recht 

ook al leefden ze in Germaanse gebieden. Zie: G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en 

meubles et immeubles, Nancy, Université de Nancy, 1897, 120-121; P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, 

Scientia Verlag Aalen, 1966, Heruitgave van de derde editie, 102, nr. 92; M. KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins Privaatrecht, 

Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 7. Zie ook over de overlevering van het Romeinse recht in de Germaanse 

vorstendommen en het canoniek recht: L. WAELKENS, Civium causa, Leuven, Acco, 2014, 88-108 en minder uitgebreid P. 

VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, Heruitgave van de derde editie, 2, nr. 2 en 

19, nr. 17. 
96 Dit proces van beïnvloeding van gewoonterecht door geleerd (Romeins) recht deed zich op ruimere schaal voor: R. 

LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 244-245, nr. 231. 
97 A.M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 90, nrs. 75-76; A. CASTALDO, "Beaumanoir, 

les cateux et les meubles par anticipation", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2000, (1) 34-37; P. MALAURIE en L. AYNES, 

Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 26-27, nr. 113; J. BART, Histoire du droit privé, Parijs, Montchrestien, 2009, 2, 212; J.P. 

LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 301, nr. 216. Zie ook: D. HEIRBAUT, 

Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 255. 
98 Dit is een voorbeeld van de verschriftelijking, verwetenschappelijking en rationalisering van het gewoonterecht onder 

invloed van het geleerde recht: R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers 

Leuven, 2004, 247. 
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ne pueent estre meues
99

 et que valent
100

 par annees as seigneurs a qui il sont : si comme 

terres gaaignables, bois, pré, vignes, jardin, cens, rentes, four, mouli, pressoir, mesons 

qui sont droites, tant comme eles tiennent a chevilles, eaues, usage, - mes qu’il soient 

tenu de seigneurs, - corvees, homage, travers, tonlieu. Toutes teus choses sont 

eritage. (…) 678. L’en ne doit tenir a eritage nule chose qui muire, car ce qui muert faut 

et eritages ne puet faillir
101

.”
102

 

Uit de voorbeelden blijkt bovendien dat ook onlichamelijke goederen zoals cijnzen en 

jaargelden, onroerende goederen/héritages konden zijn.
103

  

Ook het Parlement van Parijs gebruikt de Romeinsrechtelijke term ‘roerend’ wanneer het aan 

het einde van de dertiende eeuw de onroerende goederen a contrario definieert als volgt:  

“derechief il fu esgarde que toute chouse qui tient à clou, à cheville, et à racine n’est mie 

mueble (…)”.
104

  

De combinatie van objectieve en economische criteria maakt dat de kwalificatie van goederen 

hier net zoals in het Frankische recht (supra, nr. 35) geen louter objectief, beschrijvend proces 

was. 

39. VERSCHILLEND REGIME CHEPTELS/ROERENDE GOEDEREN EN HÉRITAGES/ONROERENDE 

GOEDEREN – Het verschillende regime voor cheptels/roerende goederen enerzijds en 

héritages/onroerende goederen anderzijds weerspiegelt ten eerste de middeleeuwse 

opvattingen over het maatschappelijke en familiale belang en de waarde van grond (supra, 

nrs. 35-36).
105

  

Zo bestonden er regels die de beschikking over onroerende goederen (die van voorouders 

afkomstig waren) beperkten. Zo waren er de erfrechtelijke reserve en de retrait lignager, 

wat een soort terugneemrecht was waarbij leden van de familie van de verkoper een 

verkocht onroerend goed van de koper mochten terugnemen tegen betaling van de 

                                                 
99 Criterium van onverplaatsbaarheid/stabiliteit. 
100 Criterium van productiviteit. 
101 Criterium van duurzaamheid. 
102 P. DE BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis. Tome 1, Parijs A. Picard et Fils, 1899-1900, 340-344. (Dit is een heruitgave 

door Amedée SALMON in de negentiende eeuw). 
103 P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 20, nr. 

15; J. BART, Histoire du droit privé, Parijs, Montchrestien, 2009, 2, 214-216; J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit 

civil, Parijs, Dalloz, 2010, 297, nr. 214. Een uitgebreide bespreking van de onlichamelijke roerende en onroerende goederen 

in het Ancien Régime gaat het bestek van dit onderzoek te buiten aangezien in Afdelingen II, III en IV enkel lichamelijke 

goederen zullen worden onderzocht. Zie voor een bespreking onder meer: P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit 

privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 22-23, nrs. 17-18; J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, 

Parijs, Economica, 2008, 95.  
104 Beslissing uit 1280 weergegeven in X, Les olim, ou registres des arrets rendu par la Cour de Rois: sous les règnes de 

saint Louis, de Philippe Le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis Hutin et de Philippe le Long. Tome II (1274-1318), Parijs, Le 

Comte Beugnot, 1842, 164-165, nr. 30. Vrije vertaling: “Wederom moet worden beschouwd dat elke zaak die is vastgemaakt 

met spijkers, nagels of wortels niet roerend is (…)” Zie ook: J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, 

Dalloz, 2010, 297-298, nr. 215. 
105 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 73-74, nr. 67 en 181, nr. 159; J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 302-304, 

nr. 217. 
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koopprijs opdat het goed in de familie zou blijven.
106

 Ook was er een regel in het 

gewoonterecht dat gronden van een overledene die hij van een voorouder had geërfd of 

gekregen, eigen goederen waren die bij gebrek aan een directe erfgenaam, terugkeerden 

naar de vaderlijke of moederlijke lijn: “Paterna paternis, materna maternis”. Deze regel 

werd pas afgeschaft na de Franse Revolutie (infra, nr. 44).
107

 

Daartegenover bleek uit de regels met betrekking tot de roerende goederen dat deze 

minder waardevol werden geacht. Zo konden schulden slechts gedwongen ten uitvoer 

worden gelegd op roerende goederen, op grond van adagia zoals “meubles sont sièges de 

dettes” (vgl. met het Romeinse recht, supra, nr. 32).
108

 Hieruit blijkt tevens de 

persoonlijke band tussen een eigenaar en zijn roerende goederen die in contrast staat met 

de meer familiale functie van onroerend goed (supra, nr. 35). Met de heropleving van de 

handel in de twaalfde en dertiende eeuw won eigendom van roerende goederen evenwel 

opnieuw aan belang.
109

  

Ten tweede blijkt uit het regime ook dat roerende goederen als soortgoederen werden 

beschouwd.  

Zo werd aangenomen dat roerende goederen van een minderjarige vermengd werden met 

de goederen van zijn voogd, net zoals de roerende goederen van de echtgenoten in het 

huwelijksvermogen vielen. Bovendien werd bij roerende goederen aangenomen dat 

revindicatie niet mogelijk was: “Meubles n’ont pas de suite” (vgl. Frankisch recht, supra, 

nr. 35). 

Ten derde blijkt uit het verschillende regime voor roerende en onroerende goederen het 

verschil op het vlak van verplaatsbaarheid, waarbij enkel de tweede categorie een vaste 

ligging heeft. 

Voor onroerende goederen werd de bevoegde rechtbank alsook het toepasselijke recht 

bepaald door de ligging van het goed, dit is de zogenaamde lex rei sitae. Voor roerende 

goederen was de rechtbank van de woonplaats van de eigenaar bevoegd en werd het 

gewoonterecht van diezelfde woonplaats van de eigenaar toegepast, wat ook het eerder 

vermelde persoonlijke karakter van roerende goederen bevestigt (supra, nr. 35). Beide 

principes werden later in het moderne recht overgenomen.
110 

                                                 
106 E. ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 410, nr. 847; P. VIOLLET, Histoire du droit 

civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, Heruitgave van de derde editie, 609, nr. 563; J.P. LEVY en A. 

CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 618-623, nrs. 405-407; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, 

LGDJ, 2012, 623, nr. 339-4. 
107 P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, Heruitgave van de derde editie, 665, 

nr. 619. 
108 P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 348-

349, nr. 211. 
109 J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 2008, 89. 
110 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 116-117, nr. 107 en 178, nr. 157; J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 2008, 100; J.P. 

LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 303, nr. 217. 
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40. INCONSISTENTIES EN WEERSTAND TEGEN GEBRUIK ROMEINSRECHTELIJK CRITERIUM – 

Doordat de herontdekte Romeinsrechtelijke categorieën van de roerende en onroerende 

goederen een toepassingsgebied hadden dat afweek van de gewoonterechtelijke categorieën 

van de héritages en cheptels (supra, nr. 38) verliep het transponeren van de eerste twee 

categorieën op de laatste twee niet vlekkeloos. Dit blijkt op verschillende manieren.  

Vanaf de veertiende eeuw kwam er in een klein gebied binnen het Noord-Franse 

gewoonterecht
111

 (meer bepaald in Artois, Boulenois, Montreuil, Saint-Pol, Doullens en 

Beauquesne) een reactie op deze verschuiving onder invloed van de Renaissance van het 

Romeinse recht. Er werd een derde categorie van goederen ingevoerd, nl. de categorie van de 

cateux.
112

 Tot deze categorie behoorden goederen die aan de grond waren vastgemaakt maar 

niet productief waren.  

Voorbeelden van cateux zijn bomen die niet geregeld worden gesnoeid, granen en 

kruiden dicht bij de oogst, lichte gebouwen die eenvoudig op de grond geplaatst zijn en 

het bewegend deel van molens.
113

 In bepaalde gewoonterechten zoals deze van de 

Beauvaisis werden sommige van deze goederen niet zozeer als een tussencategorie 

beschouwd maar wel als roerende goederen (door anticipatie) (zie infra binnen dit 

randnummer). 

Een werkelijk afzonderlijk regime kregen deze goederen niet. Ze werden meestal als roerende 

goederen behandeld op het vlak van nalatenschappen en huwelijksvermogen, voor het overige 

waren ze onroerende goederen.
114

 Deze categorie toont de weerstand aan van de 

gewoonterechten tegen de objectivering van het Romeinsrechtelijke criterium van de 

onverplaatsbaarheid. Deze weerstand tegen een objectieve invulling van de de kwalificatie 

van goederen als roerend of onroerend blijkt ook op andere wijzen. 

                                                 
111 In wat nu Frankrijk is, bestond een tweedeling op het vlak van het recht. In het Zuiden, dat de ‘pays de droit écrit’ werd 

genoemd, werd het antieke recht toegepast zoals dat was gekend uit de geschriften van de Romeinse juristen en de wetgeving 

van de keizers. In het Noorden, dat de ‘pays de coutûmes’ werd genoemd, overheerste het grotendeels mondelinge 

gewoonterecht. De invloed van het Romeinse recht bleef hierdoor sterker in het Zuiden dan in het Noorden. Zie: J. BART, 

Histoire du droit privé, Parijs, Montchrestien, 2009, 2, 99-101. Zie ook: P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, 

Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, Heruitgave van de derde editie, 162-163, die het onderscheid nuanceert. 
112 De term cateux wordt in twee betekenissen gebruikt, nl. (1) als synoniem voor roerende goederen en (2) om de derde 

categorie tussen roerend en onroerend aan te duiden. Hier gaat het om de tweede betekenis. Zie: L. LORGNIER, Les cateux 

dans les coutumes du Nord de la France, Parijs, Larose & Tenin, 1906, 7-8; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du 

droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 31, nr. 18; A. CASTALDO, "Beaumanoir, les cateux et les 

meubles par anticipation", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2000, (1) 3 en 19. 
113 Voor een uitgebreide opsomming, zie: L. LORGNIER, Les cateux dans les coutumes du Nord de la France, Parijs, Larose & 

Tenin, 1906, 18-54. 
114 L. LORGNIER, Les cateux dans les coutumes du Nord de la France, Parijs, Larose & Tenin, 1906, 10, 84-121; P. OURLIAC 

en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 20, nr. 15 (die op p. 

31 aangeven dat de cateux de goederen zijn die bij de transponering van het onderscheid roerend/onroerend op de 

cheptels/héritages de cheptels waren die niet als roerend konden worden gekwalificeerd); A.M. PATAULT, Introduction 

historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 91, nr. 76; J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 

2008, 92-93; J. BART, Histoire du droit privé, Parijs, Montchrestien, 2009, 2, 216-217; J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire 

du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 301, nr. 216. Anders: J. BRISSAUD, Manuel d'Histoire du Droit privé, Parijs, E. De 

Boccard, 1935, 203, nr. 4 (die de cateux geen derde categorie acht maar wel « immeubles déclassés »). 
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Zo deed de fictieve (en dus subjectieve) onroerendmaking zijn intrede in de periode dat de 

categorie van de onroerende goederen de categorie van de héritages langzaamaan verving. De 

redacteurs van de gewoonterechten bogen zich over vissen in visvijvers, konijnen in warandes 

en artillerie van kastelen. Ze kozen voor een onroerende kwalificatie.  

Zo is in de Grand Coutumier de France uit de veertiende eeuw opgenomen “Item quant est du 

poisson de l’estang sans autre retenue, il est réputé héritaige; (…)”
115

 In de Somme Rural uit 

dezelfde periode klinkt het gelijkaardige: “Sçachez que tous poissons de vivier, d’estang ou 

d’une fosse entour d’une forteresse sont tenuz pour heritage (…)”
116

 

Hierin zien we de voorlopers van de categorie van onroerende goederen door bestemming die 

in de Code civil werd opgenomen (infra, nrs. 51 en 179).
117

 

Ook het omgekeerde deed zich voor, nl. fictieve roerendmaking. Planten die aan de grond 

waren verbonden, werden op grond van het objectieve criterium van de verplaatsbaarheid in 

principe als onroerende goederen beschouwd. Evenwel bestond op bepaalde plaatsen zoals 

Beauvaisis de gewoonte dat oogsten die weldra losgemaakt zouden worden, reeds terwijl ze 

nog aan de grond vasthingen als roerend werden beschouwd. Zo schrijft BEAUMANOIR: 

“673. Mueble si sont toutes les choses qui des éritages issent, si tost comme eles sont 

cueillies, si comme bois quant il est coupés, bles si tost comme il est semés. Et du blé 

n’est il pas ainsi en mout de païs, ainçois est eritages dusques a tant qu’il soit soiés ; 

(…)”
118

 Ook de Grand Coutumier de France bevat deze regel: “Aussi blé soyé en champ, 

ou boys couppé, ou fruict abatu, supposé qu’ils soient ès lieux dont ils sont venus, sont 

réputés meubles (…)”
119

 

Het graan werd als roerend beschouwd zodra het was gezaaid. Hier staat de wieg van de 

categorie van de roerende goederen door anticipatie (zie ook infra, nr. 302).
120

 

                                                 
115 J. D'ABLEIGES, Le grand coutumier de France, Parijs, A. Durand, 1808, 229 (Heruitgave uit de negentiende eeuw). 
116 J. BOUTILLIER, Somme Rural ou le Grand coustumier général de pratique civil et canon, Parijs, Macé, 1603430, n° 74 

(Uitgave uit de zeventiende eeuw). 
117 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 150-151, nr. 133; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1961, 19, nr. 15; J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 2008, 92; J. BART, 

Histoire du droit privé, Parijs, Montchrestien, 2009, 2, 214; J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 

2010, 298, nr. 215. 
118 P. DE BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis. Tome 1, Parijs A. Picard et Fils, 1899-1900, 341. Vrije vertaling: “Roerend 

zijn alle goederen die voortkomen uit de grond, zodra ze zijn geplukt, zoals hout wanneer het is gehakt, graan zodra het is 

gezaaid. Voor graan is dat in vele regio’s niet zo, maar is het onroerend totdat het is gemaaid” (Eigen nadruk) 
119 J. D'ABLEIGES, Le grand coutumier de France, Parijs, A. Durand, 1808, 230. (Heruitgave uit de negentiende eeuw - Eigen 

nadruk). 
120 Voor een uitgebreide bespreking, zie: A. CASTALDO, "Beaumanoir, les cateux et les meubles par anticipation", Tijdschrift 

voor Rechtsgeschiedenis 2000, (1) 3-46. De auteur wijst erop dat de kwalificatie maar als fictief wordt gezien vanaf het 

moment dat de termen roerend en onroerend worden gebruikt. Voordien was de indeling immers niet op verplaatsbaarheid 

gesteund zodat het als roerend kwalificeren van een onroerend goed geen juridische fictie was (p. 40). Zie ook: E. ARNTZ, 

Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 412, nr. 850; J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du 

droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 298, nr. 215. 
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Door de subjectieve onroerendmaking van uit de aard roerende goederen en roerendmaking 

van uit de aard onroerende goederen werden de categorieën van roerende en onroerende 

goederen en het gebruik van de onverplaatsbaarheid als onderscheidingscriterium aangepast 

aan de costumiere opvattingen. Dit blijkt eveneens uit de reeds genoemde mogelijkheid om 

onlichamelijke goederen op basis van hun band met de grond of hun waardevol karakter als 

onroerende goederen in te delen (supra, nr. 38), terwijl het Romeinsrechtelijke onderscheid 

was beperkt tot lichamelijke goederen (supra, nr. 32).
121

 Een bijkomend voorbeeld van de 

aanpassing van de Romeinsrechtelijke regels aan het costumiere denkpatroon was de 

erkenning, in sommige hypothesen, van de mogelijkheid voor partijen om de aard van een 

goed zelf te bepalen. De wil van partijen blijkt hier zeer duidelijk een invloed te hebben op de 

kwalificatie. 

Zo konden echtgenoten een deel van hun vermogen roerend maken zodat het tot het 

huwelijksvermogen hoorde. Alle andere goederen waren dan, ongeacht hun werkelijke 

aard, onroerend waardoor ze eigen goederen bleven van elk van de echtgenoten. 

Het rigide karakter van het objectieve criterium van onverplaatsbaarheid moest dus buigen 

voor maatschappelijke vereisten, waardoor de kwalificatie niet als objectief kan worden 

beschouwd. In het bijzonder werden nieuwe, waardevolle goederen die roerend waren op 

grond van het verplaatsbaarheidscriterium, als onroerend beschouwd om te stroken met de 

opvatting dat onroerende goederen waardevoller waren (zie supra, nr. 39).
122

 

Bovendien krijgt het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen, gebaseerd op de 

onverplaatsbaarheid, niet in alle streken voet aan de grond. In vele gewoontrechten blijft de 

categorie van de héritages, met haar nadruk op duurzaamheid en productiviteit, bestaan tot 

aan de Franse revolutie.
123

 Ook hieruit blijkt dat kwalificatie van goederen geen objectief 

gegeven was in het middeleeuwse recht (zie ook supra, nrs. 35 en 38). 

C. Moderne Tijd 

1. Vroeg Moderne Tijd (15
e
-17

e
 eeuw) 

41. IMPACT VAN DE RENAISSANCE OP HET RECHT – De tweede helft van de vijftiende eeuw, de 

periode gekend als de Renaissance, bracht belangrijke politieke en culturele veranderingen die 

voor het Westen van Europa een nieuw tijdperk inluidden.
124

 Met de Renaissance ging ook de 

opkomst van het humanisme gepaard. Deze culturele en wetenschappelijke stroming had ook 

invloed op de rechtsgeleerdheid. De humanistische rechtsgeleerden besteedden veel aandacht 

                                                 
121 De kwalificatie van vorderingsrechten als roerend of onroerend komt deels voort uit de afbakening van de bevoegdheid 

van de kerkelijke rechtbanken enerzijds en de wereldlijke rechtbanken anderzijds: G. GOURY, Origine et développement 

historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de Nancy, 1897, 58. 
122 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 145, nr. 128. 
123 A.M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 91, nr. 76. 
124 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 261-305, nrs. 243-

292. 
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aan het herstel van de zuivere Justiniaanse tekstcanon en een correcte historische analyse van 

het Romeinse recht. Daarnaast was er echter ook belangstelling voor andere rechtsstelsels, 

waaronder het actuele, vigerende recht. Het humanisme gaf op deze manier een stimulans aan 

de verwetenschappelijking van het vigerende recht, wat in vele gebieden gewoonterecht 

was.
125

  

Dat het gewoonterecht het geldende recht was, blijkt uit dit fragment van Guy COQUILLE: 

“(…) le droict Romain, n’est pas loy à nous, & ne nous sert que de raison, & nostre vray 

droict civil, & nos loix sont nos Coustumes.”
126

  

Een voorbeeld was de humanist Hugo DE GROOT (GROTIUS), die in zijn Inleiding tot de 

Hollandsche Rechtsgeleertheit een indeling gebruikte die aan de Instituten was ontleend, een 

methodologie hanteerde die op het geleerde recht was gebaseerd maar inhoudelijk het 

costumiere recht besprak zoals dat door de Hollandse rechtbanken werd toegepast.
127

 Uit de 

werkzaamheden van GROTIUS en andere geleerden groeide een nieuw geleerd recht dat ook in 

de praktijk toepassing vond en de naam Room-Hollands recht kreeg.
128

  

Dit Rooms-Hollands recht is nog steeds een bron van positief recht in Zuid-Afrika, waar 

het burgerlijk recht niet is gecodificeerd (zie supra, nr. 29).  

42. CODIFICATIE EN HOMOLOGATIE VAN GEWOONTERECHT EN HET ONDERSCHEID ROEREND-

ONROEREND – Tijdens de vijftiende en zestiende eeuw werd het gewoonterecht gecodificeerd 

en gehomologeerd.
129

 Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen werd stilaan 

de summa divisio onder de indelingen der goederen.  

Zo is in artikel 88 van de Coutume de Paris uit 1580 opgenomen: “En la Prevosté et 

Vicomté de Paris y a deux sortes & especes de biens seulement : c’est à scavoir meubles 

& immeubles”.
130

 In de zeventiende eeuw schreef LOYSEL: “Tous biens sont meubles ou 

immeubles”
131

 net zoals zijn tijdsgenoot DE LAMOIGNON in gelijkaardige zin schreef: “Il 

n’y a que deux especes de biens, savoir les meubles & les immeubles (…)”
132

 

                                                 
125 P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, Heruitgave van de derde editie, 28-

30, nrs. 25-27; R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 319-

322, nrs. 306-310; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 97-98. 
126 G. COQUILLE, Institution au droict des françois, Parijs, A. L'Angelier, 1607, 240. 
127 H. DE GROOT, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheid, 's Gravenhaghe, Jacobus van Wouw, 1631. 
128 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 326, nr. 316.  
129 M. DUPIN, Oeuvres de Pothier. Tome VI - Traité de la puissance maritale, de la communauté, des donations entre mari et 

femme, Parijs, Pichon-Béchet, 1827, 1; P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, 

Heruitgave van de derde editie, 146, nr. 136 en 154, nr. 142; W.J. ZWALVE, Geschiedenis van het Europese Privaatrecht. 1 - 

Inleiding en zakenrecht, Groningen, Wolters-Noordhof, 1993, 5; R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, 

Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 326, 415, nr. 403; J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 

2008, 93; J. BART, Histoire du droit privé, Parijs, Montchrestien, 2009, 2, 108-109. 
130 X, Coustume de la Ville, Prévosté et Vicomté de Paris ou Droit civil parisien, Parijs, Pierre Chevalier, 1605, 66. 
131 A. LOISEL, Institutes Coustumieres ou Manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences et proverbes du Droit coustumier 

& plus ordinaire de la France, Parijs, Abel l'Angelier, 1607, 17 (Livre II, Titre I, 1). Zie ook: P. OURLIAC en J. DE 

MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 21, nr. 16. 
132 Weergegeven in B. AUZANET en B. DE FOURCROY, Recueil des arrêtés de M. le premier président de Lamoignon, Parijs, J. 

Merlin, 1777, 45. 
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Het onderscheid was in eerste instantie op de objectieve aard van de goederen gebaseerd.  

Zo is in artikel 92 van de Coutume de Paris terug te vinden: “Bois coupé (…) supposé 

qu’il soit encores sur le champ, & non transporté, est reputé meuble: mais quand il est 

sur le pied & pendant par racine, est reputé immeuble.”
133

 

Evenwel werden net zoals in de voorgaande periode (supra, nr. 40) ook in de codificaties en 

commentaren uit de Vroeg Moderne Tijd afwijkingen van de objectieve kwalificatie op grond 

van de aard van de goederen opgenomen, zoals de onroerendmaking door bestemming.  

Zo bestempelt Guy COQUILLE artillerie die is bestemd om een kasteel te beschermen, in 

zijn Institution au droict françois als onroerend, waarbij hij toevoegt “Dont résulte qu’à 

cause de la destination telles pièces sont immeubles : car selon leur naturel, elles sont 

meubles, combien qu’elles soient difficiles à mouvoir : car pour estre censee la chose 

faire portion de l’immeuble, non seulement est à considerer si elle est attachee par fer, 

cloud, cheuille, ou matière, mais aussi si elle est mise pour perpetuelle demeure.”
134

 

Opvallend is dat deze auteur uitdrukkelijk aangeeft dat de goederen op grond van hun 

aard roerend zijn maar omwille van hun bestemming onroerend worden geacht. Deze 

explicitering wordt in de teksten daterend van voor de invoering van de Code Napoléon 

niet vaak gemaakt (zie ook infra, nr. 179). 

Een deels gelijkaardige formulering werd opgenomen in artikel 90 van de Coutume de 

Paris, dat bepaalde dat zaken die “tiennent à fer et à clou et sont scellés en plâtre, et sont 

mis pour perpétuelle demeure et ne peuvent être transportés sans fraction et 

détérioriations sont censés et réputés immeubles.”
135

 Ook bij DE LAMOIGNON komt deze 

formulering voor. Bovendien vermeldt hij decoratieve elementen als onroerende 

goederen: “(…) les statues posées dans les niches sur des piliers, & bases, ou destinés 

pour y être posés, & les tableaux enchâssés dans des cadres pour l’ornement des 

maisons, ou destinés pour y être mis, sont réputés faire partie du fonds.”
136

 Hier vinden 

we niet uitdrukkelijk terug dat het gaat om roerende goederen uit hun aard die onroerend 

worden door hun bestemming. 

In deze drie fragmenten is de tekst van de latere artikelen 524-525 Code Napoléon, die 

betrekking hebben op de onroerende goederen door bestemming, reeds duidelijk te 

herkennen (infra, nrs. 51 en 179).  

Het Parlement van Parijs aanvaardde conventioneel onroerende goederen in zijn rechtspraak, 

waarin de reeds besproken aanpassing van het fysieke criterium in functie van het 

                                                 
133 X, Coustume de la Ville, Prévosté et Vicomté de Paris ou Droit civil parisien, Parijs, Pierre Chevalier, 1605, 68. Zie ook: 

A. LOISEL, Institutes Coustumieres ou Manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences et proverbes du Droit coustumier & 

plus ordinaire de la France, Parijs, Abel l'Angelier, 1607, 17 (Livre II, Titre I, V): “Fruicts pendans par les racines sont 

immeubles.” 
134 G. COQUILLE, Institution au droict des françois, Parijs, A. L'Angelier, 1607, 232-233. Zie ook: J. BART, Histoire du droit 

privé, Parijs, Montchrestien, 2009, 2, 214.  
135 X, Coustume de la Ville, Prévosté et Vicomté de Paris ou Droit civil parisien, Parijs, Pierre Chevalier, 1605, 67.  
136 Weergegeven in B. AUZANET en B. DE FOURCROY, Recueil des arrêtés de M. le premier président de Lamoignon, Parijs, J. 

Merlin, 1777, 46. 
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huwelijksvermogensrecht (supra, nr. 40) verder doorwerkt: roerende goederen konden in de 

verhouding tussen de echtgenoten als onroerend worden beschouwd om te vermijden dat ze in 

het gemeenschappelijk vermogen vielen en onroerende goederen konden roerend worden 

gehouden tussen de echtgenoten (zie ook infra, nr. 43).
137

  

Ook in artikel 93 van de Coutume de Paris bestaat de regel dat gelden geschonken door 

een ascendent (vader, moeder, grootvader, grootmoeder, enz.) aan een kind dat gaat 

huwen, met het oog op de aankoop van een onroerend goed, zelf onroerende goederen 

zijn “à cause de la destination.”
138

 

Daarnaast blijkt ook opnieuw dat onlichamelijke goederen als roerend en onroerend konden 

worden gekwalificeerd (supra, nr. 40).  

Zo is in een verkoop van een onroerend goed de vordering van de verkoper op de prijs 

een roerend goed, terwijl de vordering van de koper die op het verkochte goed betrekking 

heeft, een onroerend goed is.
139

 In die zin bepaalt de Coutume de Paris in artikel 89: 

“Cédules & obligations faictes pour sommes de deniers, marchandises, ou autres choses 

mobiliaires, sont censez & réputez meubles.”
140

 De cijnzen en grondlasten zijn ook in 

deze periode dus onroerend.
141

 

In deze periode leek het objectieve, Romeinsrechtelijke criterium voor het onderscheid tussen 

roerende en onroerende goederen aldus (meer dan in de vorige periode, zie supra, nrs. 38 en 

40) als principe te worden gehanteerd. Evenwel werd het ook hier aangevuld met afwijkende 

kwalificaties waarin de bestemming van de goederen, die een subjectief element vormt, een 

rol speelde.  

43. VERSCHILLEND REGIME ROEREND-ONROEREND – Hoewel vanaf de vijftiende eeuw de 

handel sterk toeneemt, blijven de omvang en het belang van roerende rijkdom zeer beperkt, 

onder meer door belastingen op weeldeuitgaven.
142

 De primordiale rol van onroerende 

goederen blijkt ook in deze periode uit de verschillen op het vlak van het regime, die zoals in 

de voorgaande periode bestaan op het vlak van de verkrijgende verjaring, revindicatie, het 

erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
143

  

Het erfrecht en huwelijksvermogensrecht waren er nog steeds op gericht om onroerende 

goederen in de familie te houden. LOYSEL schrijft “Meubles ne tiennent cotte ny ligne”, 

                                                 
137 P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 21, nr. 

16; J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 2008, 94. 
138 X, Coustume de la Ville, Prévosté et Vicomté de Paris ou Droit civil parisien, Parijs, Pierre Chevalier, 1605, 69. 
139 P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 21, nr. 

16; J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 2008, 93. 
140 X, Coustume de la Ville, Prévosté et Vicomté de Paris ou Droit civil parisien, Parijs, Pierre Chevalier, 1605, 66. 
141 Zie bijvoorbeeld: A. LOISEL, Institutes Coustumieres ou Manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences et proverbes du 

Droit coustumier & plus ordinaire de la France, Parijs, Abel l'Angelier, 1607, 17 (Livre II, Titre I, XI). 
142 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 128-133, nrs. 115-117. 
143 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 181-203, nrs. 160-178. 
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waaruit blijkt dat de regel “paterna paternis, materna maternis” (supra, nr. 39) niet geldt 

voor roerende goederen en slechts onroerende goederen in dezelfde familie dienen te 

worden gehouden.
144

 Een eerste illustratie is te vinden in de regel dat roerende goederen 

nooit tot het eigen vermogen van een echtgenoot behoorden, terwijl (bepaalde) 

onroerende goederen buiten het huwelijksvermogen bleven en na het overlijden van de 

eigenaar naar diens familie terugkeerden.
145

 Een tweede voorbeeld is de regel dat wanneer 

het recht op jaargelden van een minderjarige, dat een onroerend goed was (supra, nr. 38), 

werd afgelost, de opbrengst fictief onroerend werd opdat ze in de familie zou blijven (art. 

94 Coutume de Paris).  

2. De aanloop naar de Code Napoléon (17
e
-18

e
 eeuw) 

44. POLITIEKE ACHTERGROND – In de de late zeventiende en vroege achttiende eeuw bereikte 

de absolute monarchie haar hoogtepunt, waarna verschillende revoluties uitbraken. In 

Frankrijk mondden de politieke spanningen in 1789 uit in de Franse revolutie. De 

revolutionairen beoogden de afschaffing van het oude recht en de vervanging ervan door een 

stelsel van nieuwe wetboeken maar in het eerste decennium na de Revolutie kwam het nooit 

zover. Onder het bewind van Napoléon BONAPARTE werd de codificatie uiteindelijk 

doorgevoerd met in 1804 de invoering van de Code civil, die tot vandaag van toepassing is in 

Frankrijk en België (voor de bespreking van dit wetboek, zie infra, nr. 49).
 146

 

45. INVULLING VAN HET ONDERSCHEID ROEREND-ONROEREND – Ook in de aanloop naar de 

Code Napoléon kreeg het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen veel aandacht 

in de rechtsleer. De formuleringen van het onderscheid tussen roerende en onroerende 

goederen uit deze periode leunen reeds zeer dicht aan bij wat naderhand in de Code Napoléon 

zou worden ingeschreven (infra, nrs. 50-51). 

 DOMAT schreef in de zeventiende eeuw het volgende:  

“La terre etant donnée aux hommes pour leur demeure et pour produire … on distingue 

les portions de la surface que chacun occupe et toutes les choses que nous pouvons en 

séparer pour tous nos usages. Et c’est ce qui fait la distinction de ce que nous appellons 

immeubles et meubles, ou choses mobiliaires.”
147

  

                                                 
144 A. LOISEL, Institutes Coustumieres ou Manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences et proverbes du Droit coustumier 

& plus ordinaire de la France, Parijs, Abel l'Angelier, 1607, 14 (Livre II, Titre I, 1). 
145 Zie ook: B. AUZANET en B. DE FOURCROY, Recueil des arrêtés de M. le premier président de Lamoignon, Parijs, J. Merlin, 

1777, 46: “Les meubles précieux des grandes maisons sont censés immeubles à l’effet de ne point entrer en communauté, s’il 

n’est fait expresse mention (…)”. 
146 J. GAUDEMET, "Pothier et Jacqueminot à propos des sources du Code civil de 1804" in Le rôle de la volonté dans les actes 

juridiques. Etudes à la mémoire du Professeur Alfred Rieg, Brussel, Bruylant, 2000, (369) 369-370; R. LESAFFER, Inleiding 

tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 337-374, nrs. 323-360 en 415-418, nrs. 403-

406. 
147 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel. Livre préliminaire, Parijs, Jean Baptiste Coignard, 1695, 60, Titre III, 

nr. IV. In deze omschrijving van onroerende goederen klinken de Frankische opvattingen over grond met hun nadruk op het 

productiviteitscriterium (supra, nrs. 35 en 38) nog vaag door. Niettemin is ook het onverplaatsbaarheidscriterium duidelijk te 

herkennen. Op die manier lijken de Frankische en de Romeinsrechtelijke invullingen van de onroerende goederen met elkaar 

te worden verenigd: A.M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 96, nr. 81. 
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In de opvatting van DOMAT bestond de categorie van onroerende goederen uit delen van het 

aardoppervlak en alles wat daaraan op natuurlijke of artificiële wijze was verbonden zoals 

bomen, planten met de wortels in de grond en gebouwen. Roerende goederen waren goederen 

die niet of niet langer aan de grond waren verbonden, met daarbij enerzijds goederen die uit 

zichzelf bewogen en anderzijds goederen die niet uit zichzelf konden bewegen.
148

  

De achttiende eeuwse auteur POTHIER hanteerde een gelijkaardige formulering voor het 

onderscheid tussen roerende en onroerende goederen: 

“Les choses qui ont une situation véritable, sont les héritages, c’est-à-dire les fonds de 

terre et maisons, et tout ce qui en fait partie.”
149

 

De invulling die door DOMAT en POTHIER werd gegeven aan het onderscheid tussen roerende 

en onroerende goederen, lijkt zeer objectief. Dit is echter te weinig genuanceerd, zo blijkt uit 

het volgende randnummer.  

46. VERDERE ONTKIEMING VAN ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING – Zoals eerder werd 

aangegeven, was de fictieve onroerendmaking van bijvoorbeeld artillerie ter bescherming van 

een kasteel reeds gekend. Ook DOMAT en POTHIER kenden een onroerend karakter toe aan 

goederen die een gebouw of gronderf vervolledigden en er blijvend mee waren verbonden, 

zonder evenwel uitdrukkelijk van een categorie van onroerende goederen door bestemming te 

spreken (vgl. supra, nr. 42).  

Zo schreef DOMAT in zijn Loix civiles: “Tout ce qui tient aux maisons & autres bâtimens, 

comme ce qui est attaché à fer, plomb, plâtre, ou autrement à perpétuelle demeure, est 

reputé immeuble.”
150

 Bij POTHIER vinden we in het derde hoofdstuk, Des Choses, van 

zijn Introduction Générale aux Coutûmes in nummer 47 het volgende terug: “Les 

immeubles sont les fonds te terre et maisons, et tout ce qui en fait partie.(…) Les choses 

qui font partie d’un héritage, sont celles qui servent en quelque façon à le compléter, et 

qui y sont pour perpétuelle demeure, surtout si elles y sont cohérentes. C’est par cette 

raison que notre Coutume déclare immeubles les moulins à vent, les pressoirs, comme 

cohérens et faisant partie de l’héritage où ils se trouvent. (…) La raison de la perpétuelle 

demeure a fait aussi réputer partie de l’héritage et immeuble, l’artillerie d’un château, 

les ornemens, vases, et livres, servant au culte divin dans la chapelle du château. Les 

choses, qui, étant mises dans une maison ou autre héritage par le propriétaire, sont 

censées y être mises pour perpétuelle demeure, et en faire en conséquence partie. (…)”
151

 

Net zoals eerdere auteurs (supra, nr. 42) stelde hij ook voor om bepaalde decoratieve 

objecten in gebouwen (meer bepaald in de herenhuizen van de adel of de rijke burgerij) 

                                                 
148 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel. Livre préliminaire, Parijs, Jean Baptiste Coignard, 1695, 60, Titre III, 

nrs. V-VIII. 
149 M. DUPIN, Oeuvres de Pothier. Tome X - Coutumes d'Orléans, Coutumes des Duché, Baillage et Prévoté d'Orléans, 

Parijs, Bechet Ainé, 1824, 6. 
150 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel. Livre préliminaire, Parijs, Jean Baptiste Coignard, 1695, 61, Titre III, 

nr. VIII. 
151 M. DUPIN, Oeuvres de Pothier. Tome X - Coutumes d'Orléans, Coutumes des Duché, Baillage et Prévoté d'Orléans, 

Parijs, Bechet Ainé, 1824, 12-13. 



 

 

56 

 

als onroerend te kwalificeren. Zo deelde hij in zijn Traité de la Communauté spiegels in 

op grond van de vraag of ze op het houtwerk waren geplaatst dan wel waren ingewerkt in 

de muur, waarbij verwijdering een leemte zou achterlaten. De eerste groep was roerend 

volgens POTHIER, de tweede onroerend. Op gelijkaardige wijze deelde hij standbeelden 

in. Standbeelden die in een ruimte stonden zonder dat deze aan het standbeeld was 

aangepast, waren roerend terwijl standbeelden die in een daarvoor voorziene nis stonden, 

onroerend waren.
152

  

In de rechtsleer bestond in de zeventiende en achttiende eeuw ook een stroming die ervoor 

pleitte om landbouwmateriaal als onroerend te kwalificeren, zij het zonder succes. Tot aan de 

invoering van de Code civil bleven dieren en instrumenten voor de uitbating van een 

landbouwexploitatie roerende goederen.
153

 

Zo schreef POTHIER in het reeds genoemde fragment uit Des Choses:“Ce qui est dans une 

terre seulement pour son exploitation, n’en fait pas partie, et est meuble (…) Tels sont les 

bestiaux et les meubles aratoires.”
154

, hoewel hij zelf aangeeft deze regel te betreuren: 

“(…) néanmoins je ne puis m’empêcher de témoigner qu’il seroit à desirer qu’il y eût une 

loi qui attachât au domaine d’une terre, celui des bestiaux qui servent à son exploitation, 

en ordonnant que les bestiaux qui servent à l’exploitation d’une terre, seroient réputés en 

faire partie (…)”.
155 

47. VERSCHILLEND REGIME ROEREND-ONROEREND – Hoewel het belang van het roerende 

vermogen in de achttiende eeuw sterk toenam, bleven de wetgeving en de doctrine, waaronder 

ook POTHIER, tot aan de Franse Revolutie de nadruk leggen op onroerende goederen als 

waardevol.  

Dit strookt met de maatschappelijke opvattingen over grond als meer waardevol. De 

grondadel werd nog steeds beschouwd als de hoogste maatschappelijke klasse en families 

die via roerende goederen rijkdom verwierven, streefden ernaar te behoren tot deze klasse 

door een verheffing tot de adelstand, een “anoblissement”, die meestal voortkwam uit de 

aankoop van onroerende goederen.
156

 Vanuit die optiek bleef bijvoorbeeld het binnen de 

familie behouden van onroerende goederen belangrijk. Zo vinden we bij POTHIER terug 

dat alle roerende goederen in het huwelijksvermogen vallen terwijl dat bij onroerende 

goederen slechts het geval is voor door de echtgenoten aangekochte goederen. De 

                                                 
152 M. DUPIN, M., Oeuvres de Pothier. Tome VI - Traité de la puissance maritale, de la communauté, des donations entre 

mari et femme, Parijs, Pichon-Béchet, 1827, 52-54, nrs. 53-56. 
153 J.L. HALPERIN, Histoire du droit des biens, Parijs, Economica, 2008, 94; J. BART, Histoire du droit privé, Parijs, 

Montchrestien, 2009, 2, 214. Minder expliciet ook: P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, 

Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 32, nr. 18. 
154 M. DUPIN, Oeuvres de Pothier. Tome X - Coutumes d'Orléans, Coutumes des Duché, Baillage et Prévoté d'Orléans, 

Parijs, Bechet Ainé, 1824, 12-13. 
155 M. DUPIN, M., Oeuvres de Pothier. Tome VI - Traité de la puissance maritale, de la communauté, des donations entre 

mari et femme, Parijs, Pichon-Béchet, 1827, 44, nr. 44. 
156 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 138-170, nrs. 122-123. 
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familiale onroerende goederen blijven a contrario eigen goederen waarbij het goed na 

overlijden naar de eigen familie terugkeert.
157

  

48. IMPACT VAN DE FRANSE REVOLUTIE OP HET REGIME VOOR ONROERENDE GOEDEREN – De 

Franse revolutie betekende een werkelijk kantelmoment voor het eigendomsrecht op 

onroerende goederen. Onmiddellijk na de Revolutie (en meer dan tien jaar vóór de invoering 

van de Code Napoléon) werden er belangrijke wijzigingen aangebracht in het juridische 

regime van onroerende goederen. Vele grondlasten die voortvloeiden uit het feodale tijdperk 

(supra, nr. 36) werden afgeschaft, net zoals verschillende regels die het onroerend goed 

binnen de familie dienden te houden.
158

 

Zo was er het Décret du 15 mars 1790 relatif aux droits féodaux waarvan het eerste 

artikel luidde: “Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultant du 

régime féodal, sont abolies ; quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu'au 

rachat, ils sont entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières.”  

Verdere wijzigingen kwamen tot stand bij de invoering van de Code Napoléon, hoewel deze 

met betrekking tot het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen op verschillende 

punten de ideeën van het Ancien Régime herhaalde (infra, nr. 52).  

D. Invoering van de Code Napoléon in 1804 

49. CODE NAPOLÉON WAS COMPROMIS TUSSEN OUD EN NIEUW – Vijftien jaar na de Franse 

Revolutie volgt de invoering van een nieuw Burgerlijk Wetboek (supra, nr. 44). De Code 

Napoléon uit 1804 was een compromis tussen de ideeën van de Verlichting en het geldende 

recht.  

Zo kwamen de opstellers van de Code Napoléon uit verschillende streken waardoor de 

verschillende rechtsculturen die op dat moment in Frankrijk bestonden, vertegenwoordigd 

waren (supra, vn. 111).
159

 Er werd bovendien geput uit het werk van verschillende 

auteurs uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Zo was het werk van POTHIER 

(zie supra, nrs. 45-46), een belangrijke bron.
160

 Ook de geschriften van DU MOULIN (16
e
 

eeuw), LOYSEL (17
e
 eeuw) en DOMAT (17

e
 eeuw) hadden een invloed op de uiteindelijke 

tekst, net zoals de eerdere projecten van CAMBACÉRÈS.
161

  

                                                 
157 M. DUPIN, M., Oeuvres de Pothier. Tome VI - Traité de la puissance maritale, de la communauté, des donations entre 

mari et femme, Parijs, Pichon-Béchet, 1827, 26. 
158 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 225-228, nrs. 202-204. 
159 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 415-416, nrs. 403-

405. 
160 Zie voor een artikelsgewijze vergelijking van de tekst van de Code Napoléon met de teksten van POTHIER: P.A. FENET, 

Pothier analysé dans ses rapports avec le code civil, et mis en ordre sous chacun des articles de ce code Parijs, Au dépot, 

Rue Saint-André-des-Arcs, 1829, 729 p. 
161 J. GAUDEMET, "Pothier et Jacqueminot à propos des sources du Code civil de 1804" in Le rôle de la volonté dans les actes 

juridiques. Etudes à la mémoire du Professeur Alfred Rieg, Brussel, Bruylant, 2000, (369) 369-387; D. HEIRBAUT, 

Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 116. 
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Dit zorgde voor een zekere continuïteit die ook op het vlak van de indeling van goederen in 

roerende en onroerende goederen merkbaar is, zoals zal blijken in de komende 

randnummers.
162

 

50. ONDERSCHEID ROEREND-ONROEREND WERD DE SUMMA DIVISIO OP GROND VAN EEN FYSIEK 

CRITERIUM – Bij de invoering van de Code civil werd in boek II de indeling van goederen 

beperkt tot roerende en onroerende goederen. Hierdoor werd de evolutie die reeds enkele 

eeuwen aan de gang was, namelijk de ontwikkeling van dit onderscheid in de richting van een 

summa divisio (zie supra, nr. 42), door de wetgever bevestigd. Het onderscheid tussen 

roerende en onroerende goederen werd in de Code Napoléon principieel gebaseerd op de aard 

van de goederen en meer bepaald op de verplaatsbaarheid of onverplaatsbaarheid van de 

goederen.
163

 Dit blijkt onder meer uit de volgende omschrijvingen van roerende goederen in 

de voorbereidende werken: 

“Une chose est meuble par sa nature quand elle est transportable d’un lieu à un autre, 

soit qu’elle se meuve par elle-même, comme les animaux, soit qu’elle ne puisse changer 

de place que par l’effet d’un force étrangère, comme les choses inanimées.” en “Le 

caractère spécifique des meubles est dans la faculté de les transporter d’un lieu à un 

autre sans les endommager ou les dénaturer (…)”
164

 

Uit deze omschrijvingen blijkt a contrario dat onroerende goederen volgens de wetgever 

onverplaatsbaar waren zonder schade of denaturatie. 
 

                                                 
162 Zie bijvoorbeeld de gelijkenis van de Code Napoléon op het vlak van de invulling van de kwalificatie roerend-onroerend 

met het derde Projet de Code civil van CAMBACÉRÈS, dat net zoals de eerste twee nooit wetgeving werd. De roerende 

goederen werden in artikel 396 omschreven als “ceux qui, n’ayant point de situation fixe, peuvent, sans être détériorés, se 

transporter d’un lien dans un autre.” en de onroerende goederen in artikel 398 als“ceux qui, par leur nature ou leur 

destination, ont une situation fixe.” (J.J.R. CAMBACERES, Projet de Code civil, Parijs, Garnery, 1796, 188-190.) Ook de 

categorie van onroerende goederen door betsemming in het derde Projet van CAMBACÉRÈS vertoont sterke gelijkenissen met 

de uiteindelijke Code Napoléon, zie infra, nr. 179. 
163 Zie onder meer: C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, Brussel, Wahlen et Comp., 1824, 4, nr. 

9; M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 20, nr. 

82; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs, Cotillon, 1859, 327, nr. 339; C. DEMOLOMBE, 

Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 36, nr. 90; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code 

civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 681, nr. 1345; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal 

et Billard, 1897, 5, § 163; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, 

Larose et Forcel, 1905, 15, nr. 14; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 697-698, nr. 

1340; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 68, nr. 64; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1953, 

9; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 751, nr. 2140; A. COLIN en H. CAPITANT, 

Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 54, nr. 78; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 

belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 591, nr. 620; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la 

Faculté de Droit de Liège, 1996, 62, nr. 49; J. CARBONNIER, Droit civil. Tome 3. Les Biens, Parijs, PUF, 2000, 90, nr. 49; Y. 

STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 52, nr. 23; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 25, nr. 

109; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 21, nr. 95; J. KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de 

beperkingen van de notie beperkt", TBBR 2009, (337) 343, nr. 15; J.P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, 

Dalloz, 2010, 304; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 7, nr. 9; 

P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 38, nr. 20; W. DROSS, Droit civil. 

Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 618, nr. 338; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 49, nr. 139; F. TERRE 

en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2014, 38, nr. 30; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 516", 

JurisClasseur Civil Code 2015, (1) nr. 22. 
164 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 

1827, 37 en 53. 
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Het definitief kiezen voor een objectieve invulling van het criterium voor onroerende en 

roerende goederen en daarmee samenhangend het loslaten van de Frankische opvattingen 

over de grond als familiaal vermogen en bron van opbrengsten voor de groep (supra, nr. 

35) kan worden verklaard doordat het wetboek vanuit een sterke individualistische 

opvatting is ontworpen. De familie had geen functie meer in het vermogen van het 

individu. De Romeinsrechtelijke categorie van de roerende en onroerende goederen wordt 

na eeuwen van aanpassing om binnen het Germaanse denken over grond als waardevol en 

productief goed te passen, opnieuw coherent met de individualistische visie over de 

bevoegdheden van de mens op zijn goederen en kan daarom weer in haar objectieve vorm 

worden gebruikt.
165 

De invulling van de begrippen ‘onroerend’ en ‘roerend’, gebaseerd op de aard van goederen, 

werd bovendien als vanzelfsprekend beschouwd. 

Zo vermeldde TREILHARD in zijn Exposé des Motifs met betrekking tot onroerende 

goederen: “Il est des objets immeubles par leur nature, commes les fonds de terre, les 

bâtimens : on ne peut pas se méprendre sur leur qualité, elle est sensible (…)” en met 

betrekking tot de definitie van roerende goederen: “Cette définition s’entend assez d’elle-

même et n’a pas besoin d’être expliquée”. COUPIL-PREFELN schrijft in de Communication 

officielle au Tribunat: “Ils présentent à l’esprit le caractère d’immeubles sans qu’il soit 

besoin de rechercher les motifs qui leur attribuent cette qualité ; elle résulte de leur 

nature” en SAVOIE ROLLIN meende in zijn Discours voor de Corps Législatif dat “La 

première règle n’est pas susceptible de difficulté. La terre et tous les corps matériels qui 

y sont attachés sont évidemment immeubles.”
166

  

In de uiteindelijke tekst van de Code Napoléon is in de artikelen 518, 519, 520, 521, 523 Cc 

de volgende opsomming van onroerende goederen uit hun aard opgenomen: gronderven en 

gebouwen, windmolens of watermolens die op palen staan en van het gebouw deel uitmaken, 

wortelvaste veldvruchten en onafgeplukte boomvruchten en buizen voor de waterleiding in 

een gebouw. De categorie van de roerende goederen is de residuaire categorie.
167

 Toch bevat 

de Code ook een opsomming van roerende goederen uit hun aard. Deze zijn volgens artikel 

528, 531, 532 Cc de uit hun aard verplaatsbare zaken, zowel die welke zichzelf bewegen 

(zoals dieren) als die welke slechts van plaats kunnen veranderen door de werking van een 

vreemde kracht, vaartuigen, ponten, schepen, molens en badinrichtingen op vaartuigen, alle 

nijverheidsinrichtingen die niet op palen zijn bevestigd en geen deel van een huis uitmaken en 

bouwstoffen die van de afbraak van een gebouw voortkomen of die zijn bijeengebracht om 

een nieuw gebouw op te trekken.
168

 In deze opsommingen klinken de ideeën van DOMAT en 

POTHIER (supra, nr. 45) door, maar ook oudere teksten zoals artikel 92 van de Coutume de 

Paris (supra, nr. 42). Dat de Code Napoléon op dit punt eerder het resultaat van een lange 

                                                 
165 A.M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 97, nr. 82. 
166 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 

1827, 35 (TREILHARD), 43 (COUPIL-PREFELN) en 52 (SAVOIE ROLLIN). 
167 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 84, nr. 93. 
168 Art. 518, 523 en 528 BW. 
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evolutie was dan een radicaal vernieuwende tekst, blijkt dan ook uit de gelijkenis van deze 

bepalingen met oudere gewoonterechten en doctrinale opvattingen (supra, nr. 29).  

51. UITZONDERINGEN OP HET FYSIEKE CRITERIUM BINNEN EN BUITEN DE CODE CIVIL– Hoewel 

het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen principieel op de aard van de 

goederen werd gesteund (supra, nr. 50), bestonden er op deze regel ook uitzonderingen. 

In de Code Napoléon zelf was een eerste opvallende afwijking op dit principe dat 

onlichamelijke goederen als roerend of onroerend werden gekwalificeerd. Dit blijkt uit artikel 

517, 526, 527 en 529 Cc waaruit blijkt dat onlichamelijke goederen roerend of onroerend zijn 

afhankelijk van het voorwerp waarop ze betrekking hebben.
169

 

Een tweede belangrijke afwijking was de invoering van een categorie van onroerende 

goederen door bestemming. Volgens artikel 524-525 Cc werden goederen die door de 

eigenaar op zijn erf waren geplaatst om ten dienste van de exploitatie van dat erf te staan of 

die door de eigenaar blijvend waren verbonden met een onroerend goed uit de aard, onroerend 

op grond van hun bestemming Deze afwijking van het fysieke criterium werd in de Code 

Napoléon opgenomen omwille van de rechtvaardigheid en het algemeen belang (zie infra, nr. 

179). De goederen die onder deze fictieve onroerendmaking vallen zijn onder meer het 

landbouwgereedschap, duiven in duiventillen, vissen in vijvers (art. 524 Cc) en goederen met 

gips, kalk of cement aan een erf verbonden, spiegels waarvan het houtwerk deel uitmaakt van 

het beschot en beelden in een daarvoor gemaakte nis (art. 525 Cc). In deze opsommingen 

weerklinken opnieuw de voorbeelden die reeds in het gewoonterecht en de rechtsleer van het 

Ancien Régime als onroerend werden beschouwd (supra, nrs. 40, 42 en 46). Evenwel werden 

deze goederen in het Ancien Régime meestal niet als een afzonderlijke categorie beschouwd 

naast de onroerende goederen uit de aard, terwijl dat in de Code Napoléon wel het geval is. 

De Code volgt hier de indeling die reeds werd voorgesteld in de Projets van CAMBACÉRÈS.
170

 

Opvallend is ook dat, net zoals bij CAMBACÉRÈS, de dieren die aan een landbouwbedrijf 

verbonden zijn, op grond van de Code Napoléon onroerend door bestemming zijn, waardoor 

aan de verzuchting van onder meer POTHIER tegemoet is gekomen (supra, nr. 46). 

Daarnaast bestonden er in het negentiende-eeuwse Franse recht ook buiten de Code 

Napoléon uitzonderingen op de objectieve indeling van goederen. Zo waren er de 

immeubles par déclaration uit artikel 7 van het Decreet van 16 januari 1808. Dat waren 

aandelen van de Banque de France die door een verklaring van hun eigenaar en 

inschrijving in de registers van de Banque de France onroerend werden.
171

 Vervolgens 

                                                 
169 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 592, nr. 620; R. DEKKERS 

en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 11, nr. 20; F. TERRÉ en P. SIMLER, Droit civil. Les 

biens, Parijs, Dalloz, 2014, 39, nr. 30. 
170 A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 389, nr. 650. 
171 Art. 7 Décret Relatif aux statuts fondamentaux de la Banque de France van 16 januari 1808: “Les actionnaires qui 

voudront donner à leurs actions la qualité d’immeubles, en auront la faculté, et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans 

la forme prescrite pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite sur les registres, les actions immobilisées resteront 

soumises au Code Napoléon et aux Lois de privilège et d’hypothèque, comme les propriétés foncières : elles ne pourront être 

aliénées, et les privilèges et hypothèques être purgés, qu’en se conformant au Code Napoléon et aux Lois relatives aux 
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kon de eigenaar ze hypothekeren. Bovendien leverde deze techniek mogelijkheden op in 

het huwelijksvermogensrecht. Echtgenoten die volgens hun huwelijkscontract slechts 

mochten beschikken over de goederen van hun vrouw mits wederbelegging in onroerende 

goederen, konden onder dit regime de opbrengst van de vervreemde goederen 

herbeleggen in aandelen van de Banque de France. In 1936 werd de onroerendmaking 

door verklaring echter afgeschaft.
172

  

Het onderscheid roerend-onroerend werd dus naar onlichamelijke goederen uitgebreid en 

fictieve kwalificaties die afwijken van de kwalificatie die voortvloeit uit de aard van een goed, 

werden toegestaan. Hieruit blijkt dat de indeling uit het Ancien Régime die was gebaseerd op 

de waarde van goederen in plaats van op hun loutere verplaatsbaarheid en waarbij héritages 

als de meest waardevolle goederen werden beschouwd (supra, nrs. 38-39, 43 en 47), niet 

volledig verdwenen was bij de invoering van de Code Napoléon.
173

 Evenwel mag het 

waardeoordeel als criterium niet worden overschat. Voor lichamelijke goederen is hun 

indeling in roerende en onroerende goederen duidelijk op hun inherente kenmerken 

gebaseerd, hetgeen een objectieve kwalificatie impliceert (supra, nr. 51). Uitzonderingen zijn 

in de Code civil zelfs slechts in beperkte mate toegestaan, nl. enkel bij de onroerende 

goederen door bestemming, zodat de subjectiviteit op het vlak van de kwalificatie zelf beperkt 

blijft.  

52. ONDERSCHEID TUSSEN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN OP HET VLAK VAN HET 

REGIME – Bij de invoering van de Code Napoléon werd rekening gehouden met de 

toegenomen waarde en het belang van roerende goederen. Zo meldt TREILHARD in zijn 

Exposé des Motifs bij het hoofdstuk over de indeling der goederen: 

“Il fut un temps où les immeubles formaient la portion la plus précieuse du patrimoine 

des citoyens; (…) Mais depuis que les communications, devenues plus faciles, plus 

actives, plus étendues, ont rapproché entre eux les hommes de toutes les nations ; depuis 

que le commerce, en rendant, pour ainsi dire, les productions de tous les pays communes 

à tous les peuples, a donné de si puissans ressorts à l’industrie, et a créé de nouvelles 

jouissances, c’est-à-dire de nouvelles besoins, et peut-être des vices nouveaux, la fortune 

mobilière des citoyens s’est considérablement accrue, et cette révolution n’a pu être 

étrangère ni aux mœurs, ni à la législation.”
174

 

                                                                                                                                                         
privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières.” (Geraadpleegd via www.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/histoire/textes/lois-comptoirs.pdf)  
172 Art. 9 Décret Modifiant les textes qui régissent l’administration intérieure de la Banque et fixant les règles de 

l’établissement du bilan van 14 december 1936, geraadpleegd via www.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/histoire/textes/lois-comptoirs.pdf. Zie: G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 

CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 15, nr. 14; F. TERRE, L'influence de 

la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 70-71. 
173 Zie onder meer: F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 145-146, nr. 88; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 83, nr. 92. 
174 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 

1827, 34. 

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/histoire/textes/lois-comptoirs.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/histoire/textes/lois-comptoirs.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/histoire/textes/lois-comptoirs.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/histoire/textes/lois-comptoirs.pdf
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Niettemin bevatte de Code verschillende regels waaruit een primordiale rol voor onroerende 

goederen blijkt (zie voor de hedendaagse regels die nog steeds een waardeoordeel inhouden 

infra, nr. 54). Dit is na de correcties op de kwalificatie die voortvloeit uit de aard van 

goederen (zie supra, nr. 51), een tweede indicatie dat de gewoonterechtelijke opvattingen over 

grond als meest waardevolle goed ook na de Franse Revolutie doorwerkten.
175

 De 

doorwerking van het waardeoordeel leek bij de invoering van de Code Napoléon evenwel 

sterker op het vlak van de gevolgen van de kwalificatie, d.w.z. het toepasselijke regime, dan 

bij de kwalificatie zelf, die zoals werd aangegeven principieel objectief is opgevat (supra, nr. 

50).  

§2. Hedendaagse relevantie van het onderscheid tussen roererende en onroerende 

goederen 

53. HEDENDAAGSE RELEVANTIE ONDERSCHEID – Na het overzicht van de historische evolutie 

van het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen en vóór de bespreking van de 

inwerking van subjectiviteit op dit onderscheid, rijst nog de vraag wat de hedendaagse 

relevantie van het onderscheid is. Anders gezegd: op welke aspecten van het juridische 

regime heeft dit onderscheid een impact en worden roerende goederen anders behandeld dan 

onroerende goederen? 

54. FRANKRIJK EN BELGIË: SUMMA DIVISIO MET REGIME GEBASEERD OP DE AARD EN OP DE 

WAARDE – Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen wordt in het Franse en 

Belgische recht nog steeds de summa divisio genoemd.
176

 Uit de opsomming van de aspecten 

van het juridische regime waarvoor het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen 

bepalend is, blijkt dat dit onderscheid inderdaad een bijzonder belangrijke rol speelt.  

Enkele belangrijke verschillen op het vlak van het burgerrechtelijke regime zijn de volgende.  

De tegenwerpelijkheid van de overdracht of vestiging van zakelijke rechten op 

onroerende goederen vereist hypothecaire publiciteit, terwijl voor roerende goederen bezit 

volstaat.
177

  

                                                 
175 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, Brussel, Wahlen et Comp., 1824, 5, nr. 10; G. GOURY, 

Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de Nancy, 1897, 

239, nr. 213; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et 

Forcel, 1905, 15, nr. 14; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 697-698, nr. 134, 698-

699, nr. 1341; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 751, nr. 2140; H. DE PAGE en 

R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 594, nr. 622; P. MALAURIE en L. AYNES, Les 

biens, Parijs, Defrénois, 2007, 28, nr. 116; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 24, nr. 104; M.L. MATHIEU, 

Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 56, nr. 156; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 516", JurisClasseur Civil Code 

2015, (1) nr. 22. 
176 Frankrijk: P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 27, nr. 116; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. 

Les biens, Parijs, Dalloz, 2014, 39, nr. 31. België: R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 25, nr. 19B; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, 

Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 59, nr. 46; J.F. ROMAIN, "La distinction entre les 

biens", JT 2004, (277) 277, nr. 3; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 

37, nr. 19; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 83, nr. 91. 
177 Frankrijk: Art. 28 Decreet n°55-22 van 4 januari 1955 over de hervorming van de onroerende publiciteit (portant réforme 

de la publicité foncière), JORF 7 januari 1955, p. 346 (tegenwerpelijkheid overdracht onroerende goederen), art. 2377 Cc 
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De beslagprocedure voor onroerende goederen is verschillend van deze van roerende 

goederen.
178

  

Een deugdelijk bezit te goeder trouw leidt bij roerende goederen tot onmiddellijke 

verkrijging terwijl bij onroerende goederen een tien- of twintigjarig bezit vereist is.
179

 

Daarmee samenhangend geldt ook dat het volgrecht waarmee zakelijke rechten zijn uitgerust, 

voornamelijk bij onroerende goederen effectief is omdat het bij roerende goederen snel wordt 

uitgeschakeld door artikel 2279 BW/2276 Cc.
180

  

De zakelijke zekerheidsrechten die kunnen worden gevestigd, zijn verschillend bij 

roerende en onroerende goederen. Specifiek voor de eerste categorie is het pandrecht, voor de 

tweede het hypotheekrecht.
181

  

De bevoegde rechtbank voor geschillen aangaande zakelijke rechten is de rechtbank 

van de plaats waar het onroerend goed gelegen is, terwijl voor roerende goederen de algemene 

regel geldt dat de rechter van de woonplaats van de verweerder bevoegd is.
182

  

Enkel bij een verkoop van onroerende goederen geldt dat ontbinding mogelijk is 

wegens benadeling van meer dan 7/12.
183

 

Daarnaast is het onderscheid ook belangrijk in andere rechtstakken, in het bijzonder in het 

fiscaal recht waar de indeling uit het burgerlijk recht doorwerkt tenzij er in afwijkende regels 

is voorzien (infra, nr. 131). 

Bepaalde van deze verschillen zoals de bevoegde rechtbank kunnen worden verklaard door de 

fysieke verschillen tussen roerende en onroerende goederen. Talrijke verschillen in het regime 

zoals de regeling over ontbinding wegens benadeling kunnen evenwel moeilijk worden 

verklaard door de verschillende aard van de goederen en lijken aldus een overblijfsel van de 

opvatting uit het Ancien Régime dat onroerende goederen de meest waardevolle goederen 

                                                                                                                                                         
(tegenwerpelijkheid onroerende voorrechten), art. 2425 Cc (tegenwerpelijkheid hypotheek) voor onroerende goederen en art. 

2276 Cc voor roerende goederen (met als nuance dat een bezitloos pand op roerende goederen mogelijk is dat tegenwerpelijk 

is via registratie, zie art. 2337-2338 Cc). België: art. 1 Hyp.W. (onroerende goederen) en art. 2279 BW (met eveneens de 

nuance dat voor pand op roerende goederen naar toekomstig Belgisch recht registratie mogelijk zal zijn, zie infra, nr. 140). 
178 Frankrijk: Livre II Code de procédures civiles d’exécution (beslag roerende goederen) en Livre III van hetzelfde wetboek 

(beslag op onroerende goederen). België: art. 1422-1428 Ger.W. (bewarend beslag op roerend goed), art. 1429-1444 

Ger.W.(bewarend beslag op onroerend goed), art. 1499-1528 Ger.W. (uitvoerend beslag op roerend goed) en art. 1560-1626 

Ger.W. (uitvoerend beslag op onroerend goed). Zie uitgebreider, infra, nrs. 360-362. 
179 Frankrijk: art. 2272 Cc (tienjarig bezit te goeder trouw en een wettige titel voor onroerende goederen) en 2276 Cc 

(verkrijgende verjaring van roerende goederen). België: art. 2265 BW (tien- of twintigjarig durend bezit vereist voor 

onroerende goederen) en art. 2279 BW (verkrijgende verjaring van roerende goederen) 
180 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 596-597, nr. 624; J. 

CARBONNIER, Droit civil. Tome 3. Les Biens, Parijs, PUF, 2000, 87-88. 
181 Frankrijk: art. 2329 Cc (zekerheidsrechten op roerende goederen) en 2373 Cc (zekerheidsrechten op roerende goederen). 

België: art. 41 Hyp.W. (hypotheek enkel op onroerende goederen) en art. 2072 BW en toekomstig art. 7 Titel XVII van Boek 

III BW (inpandgeving van een roerende zaak). 
182 Frankrijk: art. 42 Code de procédure civile (algemene regel van toepassing op roerende goederen) en art. 44 Code de 

procédure civile (onroerende goederen). België: art. 624 Ger.W. (algemene regel van toepassing op roerende goederen, met 

daarnaast ook als bevoegde rechtbanken deze van de plaats waar de verbintenis moet worden uitgevoerd, van de gekozen 

woonplaats of van waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder (als geen van beide partijen in het land 

woont) en art. 629 Ger.W. (onroerende goederen). 
183 Frankrijk en België: art. 1674 Cc/BW. 
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waren en een betere juridische bescherming verdienden (supra, nrs. 38-39, 43 en 47).
184

 

Hoewel de regels die zijn gebaseerd op dit waardeoordeel langzaam in aantal afnemen (zie 

bijvoorbeeld infra, nr. 336 over de overdracht van goederen van onbekwame personen), blijkt 

dat het gedachtengoed waarin de onroerende goederen een primordiale rol speelden, nog niet 

helemaal is verdwenen. Op het waardeoordeel dat uit het regime blijkt, wordt kritiek geleverd. 

Deze wordt besproken in het volgende randnummer. 

55. FRANKRIJK EN BELGIË: RELEVANTIE EN POSITIE ALS SUMMA DIVISIO VAN ONDERSCHEID 

ROEREND-ONROEREND BETWIST – Op de rol van het onderscheid tussen roerende en 

onroerende goederen als summa divisio alsook op de impact die het onderscheid heeft op het 

juridische regime, wordt kritiek geleverd.
185

 De functie die het onderscheid de lege ferenda 

zou kunnen of moeten spelen, behoort niet tot de kern van dit onderzoek. Evenmin vormt het 

verschil op het vlak van de toepasselijke regimes de belangrijkste insteek (zie supra, 

probleemstelling en onderzoeksvragen, nrs. 1-4). Niettemin willen we kort ingaan op deze 

kritiek omtrent de relevantie van het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen.  

De kritiek dat het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen geen waardeoordeel 

behoort te zijn, is terecht. Reeds ten tijde van de invoering van de Code Napoléon waren 

verschillende regels die aan onroerende goederen een primordiale rol toekenden, 

voorbijgestreefd omdat ze dateerden uit een periode die op economisch en maatschappelijk 

vlak niet te vergelijken viel met de periode van de Franse revolutie. Intussen vallen de regels 

die een waardeoordeel uitstralen, nog veel moeilijker te verantwoorden.
186

 Het belang en de 

waarde van roerende goederen zijn sindsdien immers nog sterk toegenomen zodat ze 

geenszins in abstracto als minder waardevol vallen te beschouwen.
187

  

Dat de wet onroerende goederen niet per definitie als waardevoller dient te beschouwen en dat 

het verschillende regime voor roerende goederen enerzijds en onroerende goederen anderzijds 

                                                 
184 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 33, nr. 20D en 66, nr. 35; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, 

Bruylant, 1975, 594 , nr. 622 en 597, nr. 525; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la 

Faculté de Droit de Liège, 1996, 60-61, nr. 48; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 11-12, nrs. 22-23; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 25-26, nrs. 115-120; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 84, nr. 94; M.-C. DE LAMBERTYE-

AUTRAND, "Art. 516", JurisClasseur Civil Code 2015, (1) nr. 22. 
185 Zie onder meer: R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 11, nr. 22; P. 

MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 28, nr. 17 en 31, nr. 124; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les 

biens, Parijs, PUF, 2008, 146, nr. 88 en 154-155, nr. 97; W. DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit des 

biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, 

(23) 26, nr. 18; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2014, 40, nr. 31; V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 85, nr. 96; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 516", 

JurisClasseur Civil Code 2015, (1) nr. 23. 
186 P. VIOLLET, Histoire du droit civil français, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1966, Heruitgave van de derde editie, 667, 

nr. 620; R. LIBCHABER, "La recodification du droit des biens" in X. (ed.), Le code civil 1804-2004. Livre du bicentenaire, 

Parijs, Dalloz, 2004, (297), 299-230. Over het belang van het roerende en onroerende kapitaal ten tijde van de Franse 

Revolutie: J.J.V. SAINT GERMES, De l'influence de la valeur des meubles sur le Code civil français, les lois qui l'ont complété 

et la jurisprudence, Algiers, Bringau, 1926, 7-40. Contra: R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 26, nr. 121. 
187 Niettemin heeft de bescherming van grond ook in de huidige samenleving belang: de stabiliteit van onroerend goed moet 

worden gewaarborgd in een maatschappij, zie: U. MATTEI, Basic principles of property law. A comparative legal and 

economic introduction in Legal Studies, Westport, Greenwood Press, 2000, 83 e.v. 
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bijgevolg niet op een waardeoordeel dient te zijn gesteund, impliceert niet dat het onderscheid 

zinloos is of geen verschillend regime zou verantwoorden. “La distinction des meubles et des 

immeubles ne doit pas être rejetée en bloc.”
188

 Er zijn immers objectieve kenmerken die 

voortvloeien uit de verplaatsbaarheid van de roerende goederen en de onverplaatsbaarheid van 

de onroerende goederen, voor zover het om lichamelijke goederen gaat. Zo zijn onroerende 

goederen in principe eeuwigdurend terwijl roerende goederen precairder zijn. Onroerende 

goederen zijn stabiel en hebben een vaste locatie terwijl dat voor roerende goederen niet het 

geval is. Onroerende goederen zijn steeds identificeerbaar terwijl talrijke roerende goederen 

vermengd kunnen worden. Op grond van deze verschillende kenmerken kunnen verschillen in 

het juridische regime van de twee categorieën worden gerechtvaardigd.
189

  

Als conclusie geldt dat het onderscheid de lege lata bijzonder belangrijk is in het Belgische en 

Franse burgerlijk recht en dat er ook de lege ferenda een rol voor dit onderscheid is 

weggelegd, hoewel er op het vlak van het regime marge bestaat voor een sterkere nadruk op 

de fysieke verschillen dan op de gepercipieerde en voorbijgestreefde waardeverschillen. In 

wat volgt, zal de nadruk liggen op de concrete invulling van dit onderscheid en in het 

bijzonder op de functie van subjectiviteit bij het kwalificatieproces. 

56. ZUID-AFRIKAANS RECHT: SUMMA DIVISIO – In het Zuid-Afrikaanse recht vormt het 

onderscheid tussen roerende en onroerende goederen, dat via het Rooms-Hollands recht werd 

overgenomen (supra, nrs. 29 en 41), net als in het Belgische en Franse recht het belangrijkste 

onderscheid tussen goederen, de summa divisio.
190

  

Enkele belangrijke verschillen op het vlak van het regime zijn
191

 (1) dat overdracht en 

vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen registratie vereist terwijl voor 

roerende goederen levering vereist is
192

, (2) dat de gedwongen tenuitvoerlegging in eerste 

instantie op roerende goederen dient te gebeuren
193

, (3) dat de bestuurder van het vermogen 

                                                 
188 C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 24, nr. 34. 
189 P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 29; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 22, 

nr. 95; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 11-12, nr. 12; W. 

DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit 

privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 29-30, nrs. 23-27; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les 

biens, Parijs, Dalloz, 2014, 38-39, nrs. 30-31. 
190 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 39; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South 

Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 128, nr. 224. 
191 Zie voor een overzicht: C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 45-46; W.A. JOUBERT en J.A. 

FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 132-134, nr. 227; A.J. VAN DER WALT en G.J. 

PIENAAR, Introduction to the Law of Property. Fourth edition, Lansdowne, Juta, 2002, 20-21; P.J. BADENHORST, J.M. 

PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 

2006, 38-39.  
192 Art. 16 van de Deeds Registries Act 47 van 26 mei 1937 (geraadpleegd via 

http://www.saflii.org/za/legis/consol_act/dra1937172.pdf) is alleen van toepassing op overdracht of vestiging van zakelijke 

rechten op onroerende goederen. Voor roerende goederen geldt de levering als voorwaarde: H. DE GROOT, Inleiding tot de 

Hollandsche Rechts-geleertheid, 's Gravenhaghe, Jacobus van Wouw, 1631, 2 5 2; J. VOET, Commentarius ad Pandectas, 

Leiden, Johannes Verbessel, 1704, 41 1 34.  
193 Art. 66, eerste lid Magistrates’ Court Act 32 van 16 mei 1944: “(a) Whenever a court gives judgment for the payment of 

money or makes an order for the payment of money in instalments, such judgment, in case of failure to pay such money 

forthwith, or such order in case of failure to pay any instalment at the time and in the manner ordered by the court, shall be 

http://www.saflii.org/za/legis/consol_act/dra1937172.pdf
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van handelingsonbekwamen vlotter roerende goederen kan vervreemden dan onroerende
194

 en 

(4) dat de formele voorwaarden voor verkoop van roerende goederen en onroerende goederen 

verschillen.
195

  

Uit deze lijst blijkt dat ook in het Zuid-Afrikaanse recht een waardeoordeel uit het regime valt 

waar te nemen (zie supra, nr. 54).  

57. NEDERLANDS RECHT: AFGENOMEN BELANG SINDS NIEUW BURGERLIJK WETBOEK – In het 

Nederlandse recht heeft het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen sinds de 

invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek aan belang verloren. Dit blijkt onder meer uit 

het feit dat het onderscheid enkel nog wordt toegepast op zaken, d.w.z. lichamelijke 

goederen.
196

 Het belang van dit onderscheid situeert zich in de eerste plaats op 

goederenrechtelijke kwesties.
197

  

Zo wordt in Boek 5 een onderscheid gemaakt tussen eigendom op roerende zaken (art. 

4-19) en eigendom op onroerende zaken (art. 20-36). Hierbij verschillen onder meer de regels 

omtrent natrekking, zaakvorming en vermenging.
198

 

Ook kunnen de beperkt zakelijke rechten van erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden 

enkel worden gevestigd op onroerende zaken.
199

  

Daarnaast heeft het onderscheid ook een impact op de regels uit het beslagrecht en 

belastingrecht.
200

  

Het verminderde belang kan worden verklaard door de invoering van de categorie van de 

registergoederen, d.w.z. “goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in 

daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is”.
201

 Tot deze categorie behoren 

onroerende zaken, zee- en binnenschepen, aandelen in een registergoed en beperkte rechten 

op een registergoed. Het onderscheid tussen registergoederen en niet-registergoederen is van 

                                                                                                                                                         
enforceable by execution against the movable property and, if there is not found sufficient movable property to satisfy the 

judgment or order, or the court, on good cause shown, so orders, then against the immovable property of the party against 

whom such judgment has been given or such order has been made” (Geraadpleegd via 

www.justice.gov.za/legislation/acts/1944-032.pdf)  
194 Zie bijvoorbeeld Art. 80 Administration of Estates Act 66 van 21 mei 1965 (Geraadpleegd via 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1965-066%20admin%20estates.pdf)  
195 Alienation of Land Act 68 van 28 augustus 1981 (geldt enkel voor onroerende goederen).  
196 Zie art. 3:3 NBW. 
197 Zie voor een overzicht: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 37-38, nr. 46; 

S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 

3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 86. 
198 Art. 5:14-5:16 NBW (roerende zaken) en 5:20 NBW (onroerende natrekking). 
199 Art. 5:70 NBW (erfdienstbaarheden), 5:85 NBW (erfpacht) en art. 5:101 NBW (opstal). 
200 H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 37-38; H.D. PLOEGER, Horizontale 

splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 58, nr. 49; I.A.F. HENDRIKSEN, "Drijvende woningen in het algemeen een 

roerende zaak" (noot onder HR 9 maart 2012), Maandblad voor Vermogensrecht 2012, vol. 12, (335) 340-343. Zie ook infra, 

nr. 131. 
201 Artikel 3:10 NBW. 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1944-032.pdf
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1965-066%20admin%20estates.pdf


 

 

67 

 

belang voor de leveringsformaliteiten, de verjaringstermijnen en bij de bescherming van 

derden-verkrijgers tegen beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder.
202

 

58. CONCLUSIE INLEIDING – Nu in deze inleiding is toegelicht hoe het onderscheid tussen 

roerende en onroerende goederen vanuit het Romeinse Recht is geëvolueerd en welke rol het 

in het hedendaagse recht heeft op het vlak van het regime, kan worden overgegaan tot de 

bespreking van de verschillende figuren waarbij de wilsuiting of de subjectiviteit de 

kwalificatie beïnvloedt. In Afdeling II komt de onroerendmaking uit de aard aan bod, in 

afdeling III de onroerendmaking door bestemming en in afdeling IV ten slotte de 

roerendmaking door anticipatie. 

  

                                                 
202 P. MEMELINK, "Rechtseenheid en het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken" in E.M. HOOGERVORST, I.S.J. 

HOUBEN, P. MEMELINK, et al. (eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2005, (65) 66; H.J. SNIJDERS en 

E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 42-43; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, 

Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2012, 6-7, nrs. 10-11; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's 

Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 

2013, nr. 86. 
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AFDELING II. SUBJECTIVITEIT BIJ FYSIEKE ONROERENDMAKING: ONROEREND 

UIT DE AARD 

59. TWEE ELEMENTEN: GROND EN ERMEE VERBONDEN GOEDEREN - Een eerste groep van 

onroerende goederen die wordt onderzocht om de invloed van subjectiviteit na te gaan, is die 

van de onroerende goederen uit de aard. De categorie van de onroerende goederen uit de aard 

bestaat traditioneel uit twee elementen, nl. de grond en alles wat op voldoende fysieke
203

 

wijze met de grond verbonden is. In het Nederlandse recht wordt dit expressis verbis tot 

uitdrukking gebracht in artikel 3:3 lid 1 NBW: 

“Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde 

beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, 

hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.” 

In het Belgische en Franse recht ontbreekt een wettelijke definitie van onroerende goederen 

uit de aard maar in de artikelen 518, 519, 520 en 523 BW is een opsomming opgenomen. 

Deze opsomming komt vandaag als achterhaald over.
204

 Niettemin kan eruit worden afgeleid 

dat ook in deze stelsels de onroerende goederen uit hun aard bestaan uit twee subcategorieën: 

de gronderven enerzijds, en alles wat in de grond geïncorporeerd is anderzijds.
205

  

In het Zuid-Afrikaanse recht bestaat, bij gebrek aan codificatie van het burgerlijk recht (zie 

supra, nr. 29), noch een wettelijke definitie, noch een wettelijke opsomming van onroerende 

goederen. De Romeins-Hollandse bronnen geven evenwel indicaties over welke goederen als 

onroerend beschouwd worden. Deze goederen zijn in eerste instantie de grond, geologische 

onderdelen van de grond zoals steen- en kalklagen en organische producten van het land zoals 

vegetatie, bomen en nog niet geoogste vruchten. Ook onroerend zijn artificiële aanhechtingen 

zoals gebouwen of andere constructies en zaken die permanent aan gebouwen of andere 

constructies vastgemaakt zijn.
206

 Hieruit blijkt dat ook in het Zuid-Afrikaanse recht de 

categorie van de onroerende goederen uit de aard bestaat uit de grond, enerzijds en alles wat is 

vastgemaakt aan de grond, anderzijds.  

                                                 
203 Dit moet worden genuanceerd aangezien er naast de fysieke verbinding nog een vorm van verbinding bestaat die tot 

onroerendmaking uit de aard leidt, nl. het volledigheidscriterium: infra, nrs. 125-129. 
204 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 69, nr. 37; V. SAGAERT, "Onroerendmaking door incorporatie: over het verschil tussen beweegbaarheid en 

verplaatsbaarheid" (noot onder Cass. 14 februari 2008), RW 2008, vol. 11, (457) 459, nr. 6. 
205 Zie onder meer: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant les matières exigées pour l'examen de 

première année de la licence en droit, Parijs, Larose et Foncel, 1919, 617; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de 

droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 599, nr. 627; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection 

Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 63, nr. 51; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 12, nr. 25; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 32, nr. 126; P. 

LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 39, nr. 21; M.-C. DE LAMBERTYE-

AUTRAND, "Art. 516", JurisClasseur Civil Code 2015, (1) 4, nr. 5. Soms wordt een driedeling gemaakt, nl. tussen (1) de 

grond, (2) gebouwen en werken en (3) beplantingen: Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 53, nr. 25; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 86, nr. 97. 
206 H. DE GROOT, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheid, 's Gravenhaghe, Jacobus van Wouw, 1631, 2 1 12-13; J. 

VOET, Commentarius ad Pandectas. Tomus Primus, Cologny, Fratres de Tournes, 1778, 1 8 13-14. Moderne bronnen 

gebruiken dezelfde opsomming: W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 

2002, 130-131, nr. 226. 
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Wat ‘de grond’ inhoudt, is in de verschillende rechtsstelsels relatief duidelijk. Dit wordt 

bovendien op objectieve wijze beoordeeld, d.w.z. zonder dat er een subjectief element aan te 

pas komt (infra, nrs. 61-63). Met betrekking tot de goederen die met de grond zijn verbonden, 

bestaat er meer discussie. Er zijn met name verschillende opvattingen over de graad van 

verbondenheid die is vereist om een goed als onroerend uit de aard te beschouwen, en over de 

rol voor subjectieve elementen bij deze beoordeling. Verschillende types worden 

onderscheiden, waaruit we zullen concluderen dat er bij de kwalificatie van deze categorie 

van onroerende goederen een zeer diverse rol kan worden toebedeeld aan de wil van partijen 

(infra, nrs. 83-83124).  

Het gaat hierbij telkens om lichamelijke goederen. Onlichamelijke goederen kunnen over 

de landsgrenzen heen nooit als verbonden met de grond worden beschouwd. Zij kunnen 

naar Frans, Belgisch en Zuid-Afrikaans recht evenwel onroerend zijn door het voorwerp 

waarop ze betrekking hebben.
207

 

60. TWEE ELEMENTEN, NIET NOODZAKELIJK TWEE SOORTEN ONROERENDE GOEDEREN – Dat 

gebouwen, constructies
208

 en beplantingen door verbinding met de grond een onroerend 

karakter krijgen, staat vast (infra, nrs. 83-117). De vraag rijst echter of ze daarmee ook 

zelfstandige goederen blijven, dan wel of ze door de verbinding met de grond deel zijn 

geworden van die grond en aldus in de onroerende kwalificatie van de grond delen omwille 

van het gebrek aan eigen kwalificatie dat het verlies van een zelfstandig statuut meebrengt. 

Dat zou kunnen voortvloeien uit het zakenrechtelijke eenheidsbeginsel. Het al dan niet 

voortbestaan van de met de grond verbonden goederen is voornamelijk van belang voor de 

eigendomssituatie van deze goederen, maar minder voor de kwalificatie van deze goederen 

aangezien ook in de opvatting dat ze zelfstandig blijven, aan deze goederen een onroerende 

kwalificatie wordt toegekend. Daarom zal dit vraagstuk hier niet uitgebreid worden 

behandeld, maar slechts waar relevant, in het bijzonder bij de beoordeling van de samenhang 

met de onroerende natrekking (infra, nr. 132 e.v.).  

§1. Gronderven  

61. ENIGE NOODZAKELIJK ONROEREND GOED UIT DE AARD – Enkel de grond verdient 

noodzakelijk de kwalificatie als ‘onroerend uit de aard’. De grond kan nooit roerend zijn.
209

 

                                                 
207 Frankrijk en België: art. 517 en 526 Cc/BW. Zuid-Afrika: J. VOET, Commentarius ad Pandectas, Leiden, Johannes 

Verbessel, 1704, 1 8 20; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. 

Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 35-38; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles 

of the law of property in South Africa, Cape Town, Oxford University Press, 2010, 34. In het Nederlandse recht is het 

onderscheid tussen roerende en onroerende goederen beperkt tot lichamelijke goederen (zaken genoemd in het Nederlandse 

recht, zie art. 3:2 NBW): art. 3:3 NBW. 
208 Het begrip ‘constructies’ is niet beperkt tot de klassieke gebouwen, maar moet ruim worden opgevat, met inbegrip van 

onder meer tunnels, bruggen, enz. (Zie ook F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-

Scientia, 1990, 73, nr. 41.) Hoe ruim het begrip juist is en welke goederen eronder ressorteren, hangt af van de invulling die 

eraan wordt gegeven in een bepaald stelsel. Dit wordt in §2 uitgebreid besproken. 
209 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 42, nr. 97; C. AUBRY en G. RAU, Cours 

de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 6; G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant 

les matières exigées pour l'examen de première année de la licence en droit, Parijs, Larose et Foncel, 1919, 617, nr. 1275; G. 
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Over de interpretatie van het begrip ‘gronderven’ bestaan twee visies, nl. (1) de traditionele 

materiële invulling en (2) de meer recente abstracte invulling die door een deel van de Franse 

doctrine wordt gevolgd. 

62. MATERIËLE INVULLING: GROND ALS FYSIEKE GROND EN ONDERGROND – Een eerste visie, 

terug te vinden in de Belgische, Nederlandse en een deel van de Franse rechtsleer, geeft een 

materiële invulling aan het begrip ‘grond’. Gronderven houden volgens deze opvatting zowel 

de opperste grondlaag, d.w.z. de bovengrond, in als de ondergrond met zijn diverse 

componenten.
210

 Deze componenten, zoals steen, marmer, klei, maar ook bijvoorbeeld 

petroleum, worden als onderdeel van de grond dus ook als onroerend gekwalificeerd.
211

  

Een uitzondering op deze regel is het zich in de grond bevindende grondwater dat als 

roerend wordt gekwalificeerd.
212

 

In deze opvatting kan ook de grond zelf worden losgemaakt en verplaatst door een menselijke 

ingreep of door natuurlijke fenomenen zoals grondverschuivingen, vulkaanuitbarstingen en 

                                                                                                                                                         
GALOPIN en M. WILLE, Les biens, la propriété et les servitudes in Cours de droit civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 1932, 27, 

nr. 19; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, 

Antwerpen, Standaard, 1974, 69, nr. 37; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, 

Bruylant, 1975, 599; I. FREIJ-DALLOZ, "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" (noot onder Cass. fr. 26 juni 1991), Recueil Dalloz 1993, (93) 

93-94, nr. 7; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 63; 

B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, 

die Keure, 2005, (3) 3; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 17; F. ZENATI-
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PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 600, nr. 630; J. HANSENNE, Les 
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roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 3; 
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biens, Parijs, LGDJ, 2010, 13, nr. 14; C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, P. DE HAAN, et al., Meester C. Asser's Handleiding tot de 
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Decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, BS 6 juli 2009 (ed. 1), err. BS 16 juli 2009 (ed. 1). (R. DERINE, F. 

VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 
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aardbevingen waardoor de vraag rijst of er ooit goederen kunnen bestaan die werkelijk 

onroerend zijn van nature. Volgens DE PAGE is dit alvast wel het geval omdat deze 

verplaatsingen van de aarde uitzonderingen zijn daar waar de grond in normale 

omstandigheden ter plaatse blijft en dus onroerend is.
 213

 

63. ABSTRACTE INVULLING: GROND ALS IDEËEL, RUIMTELIJK AFGEBAKEND AARDOPPERVLAK – 

Hoewel de Franse wetgeving en rechtspraak de traditionele opvatting lijken te volgen,
214

 

hanteert een niet te verwaarlozen aantal modernere Franse auteurs een abstracte opvatting van 

het begrip. Een gronderf wordt in deze visie niet gezien als een fysiek, tastbaar stuk grond met 

inbegrip van zijn verschillende bestanddelen maar wel als een welbepaalde oppervlakte 

(“surface”), m.a.w. een ruimtelijk afgebakend, abstract of ideëel deel van de aardkorst.
215

  

In deze opvatting heeft een gronderf een onveranderlijk karakter. Aangezien niet het geheel 

van de grond en de ondergrond in aanmerking wordt genomen voor de omschrijving van een 

onroerend goed uit de aard maar wel een geografisch afgebakend deel van de aarde, heeft een 

gewijzigde samenstelling van de ondergrond, bijvoorbeeld na een aardbeving of 

vulkaanuitbarsting, geen invloed op dit onroerend goed. Om dezelfde reden heeft een 

gronderf volgens deze visie ook een permanent, eeuwigdurend karakter, hetgeen ook strookt 

met het eeuwigdurende karakter van het eigendomsrecht.
216

 Deze visie impliceert dat enkel 

een abstracte, geografische oppervlakte onroerend uit de aard is terwijl de bestanddelen van 

de ondergrond, zoals zandlagen, mineralen e.d., net zoals gebouwen en beplantingen 

onroerend door incorporatie zijn, in tegenstelling tot bij de materiële visie waarbij deze 

bestanddelen van de grond als werkelijk onroerend uit de aard werden beschouwd.
217

  

In deze tweede visie schuilt een zekere contradictie. De enige werkelijke onroerende goederen 

uit de aard zijn, zo neemt men hier aan, abstracte, ruimtelijk afgebakende delen van het 

aardoppervlak. De overige (lichamelijke) onroerende goederen verkrijgen hun onroerende 

kwalificatie op een afgeleide manier, nl. door een voldoende sterke fysieke verbinding met de 

grond (infra, nrs. 65 e.v.). Bij de beoordeling van deze verbinding kan ‘de grond’ niet als 

abstract deel worden beschouwd aangezien een fysieke verbinding met een abstracte 

oppervlakte niet mogelijk is. Evenwel is ‘de grond’, volgens deze visie, in haar fysieke 

betekenis, als zijnde een geheel opgebouwd uit verschillende bestanddelen, slechts onroerend 

door incorporatie. Twee verschillende betekenissen worden aldus aan het begrip ‘grond’ 

                                                 
213 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 600, nr. 628. 
214 Voor een bespreking, zie: Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 29. 
215 Als grondlegger van deze visie wordt SAVATIER beschouwd: R. SAVATIER, "Vers de nouveaux aspects de la conception et 

de la classification des biens corporels", RTD civ 1958, (1) 1-23. Zie ook: M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la 

distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche Juridique 1995, (809) 820; M.-C. DE LAMBERTYE-

AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nrs. 20 e.v. Minder uitdrukkelijk maar ook in die zin: R. 

LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 22, nr. 95 en 29, nr. 139; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 

2014, 28, nr. 39. Contra: F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 156. Expliciet contra: Y. 

TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 28-30. 
216 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nrs. 22-24. 
217 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 29; M.-C. DE LAMBERTYE-

AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 90 e.v. 
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verleend, elk van hen met een andere kwalificatie. Voor de invulling van ‘grond’ als 

zelfstandig onroerend goed wordt een abstract deel van het aardoppervlak in aanmerking 

genomen, dat als onroerend uit de aard wordt gekwalificeerd. Voor de ‘grond’ als bron van 

het onroerend karakter van de goederen die eraan zijn verbonden, is het de tastbare materie 

die in aanmerking wordt genomen, materie die als onroerend door incorporatie wordt 

gekwalificeerd. Naast deze contradictie schuilt ook een probleem in het feit dat in de abstracte 

opvatting een gronderf de kenmerken van een onlichamelijk goed lijkt te krijgen: niet de 

tastbare, fysieke grond wordt bedoeld maar een geografisch afgebakend deel van het 

aardoppervlak, een abstracte “surface”.
218

 Dit staat haaks op de traditionele kwalificatie van 

gronderven als lichamelijke goederen. Eenvoudiger en consequenter lijkt het de traditionele 

visie te volgen waarbij de fysieke grond en haar onderdelen onroerend uit de aard zijn en 

goederen eraan verbonden onroerend door incorporatie.  

Tegenstanders zien in de strekking die de grond als een abstracte oppervlakte invult, een 

voorbeeld van vermenging tussen het goed en het recht dat het goed tot voorwerp heeft.
219

 

Een eigendomsrecht op een onroerend goed is een recht op een geografisch afgebakende 

oppervlakte, zowel in de diepte als in de hoogte, zodat er een soort kolom ontstaat waarop het 

eigendomsrecht betrekking heeft.
220

 Deze abstracte afbakening heeft voordelen op het vlak 

van kenbaarheid en derdenwerking. De mogelijkheid om zeer precies de dimensies van elke 

oppervlakte af te bakenen, impliceert dat elk perceel beschreven en genummerd kan worden, 

hetgeen het systeem van hypothecaire publiciteit en kadastrale administratie mogelijk 

maakt.
221

 Dit doet evenwel geen afbreuk aan het bestaan van de grond als lichamelijk goed 

waarbij zoals reeds besproken de grond een deel vormt van de aardoppervlakte, met inbegrip 

van de verschillende grondlagen. 

§2. Goederen verbonden met de grond  

64. MET DE GROND VERBONDEN IS OOK ONROEREND, VERSCHILLENDE INVULLINGEN 

VERBONDENHEIDSVEREISTE – Naast de grond, die noodzakelijk onroerend uit de aard is 

(supra, nr. 61), krijgen ook alle goederen die op een voldoende wijze met de grond verbonden 

zijn, de kwalificatie als onroerend goed uit de aard omwille van die verbinding met de grond. 

Deze goederen worden in het Franse recht soms ook ‘immeubles par adhérence’ of 

‘immeubles par accession’ genoemd.
222

 Aangezien de verbinding van deze goederen met de 

grond hen onroerend maakt, is een precieze invulling van de verbondenheidsvereiste van 

belang. Verschillende criteria worden gehanteerd om uit te maken wanneer een goed dusdanig 

                                                 
218 R. SAVATIER, "Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification des biens corporels", RTD civ 1958, (1) 6-

7, nr. 7. 
219 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 70, nr. 38. 
220 Voor een bespreking van de grond als voorwerp van eigendomsrecht en de verschillende dimensies: S. BOULY, 

Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 71-90, nrs. 56-73.  
221 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 20. 
222 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 38; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 

CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 23, nr. 25. 
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met een onroerend goed verbonden is dat het zelf (deel van) een onroerend goed wordt. Het 

incorporatiecriterium, gesteund op de idee dat een goed fysiek aan de grond is verbonden, is 

het belangrijkste criterium. Dit criterium is evenwel niet het enige, ook minder materiële 

vormen van verbondenheid komen in de onderzochte rechtsstelsels als criterium voor. In wat 

volgt, worden de verschillende criteria onderzocht. Hierbij valt op dat het onderscheid tussen 

de verschillende gehanteerde criteria gradueel is vervaagd door de steeds soepelere invulling 

van het incorporatiebegrip. Aan deze soepelere invulling ligt de toenemende invloed van de 

subjectiviteit ten grondslag (infra, nrs. 94 e.v.). 

A. Fysieke verbondenheid: incorporatiecriterium sensu lato 

65. FYSIEKE VASTMAKING ALS CRITERIUM IN VERSCHILLENDE STELSELS - De gedachte dat de 

goederen die fysiek zijn vastgemaakt aan de grond ook als onroerend worden beschouwd, 

komt voort uit het Romeinse recht (supra, nr. 32). Thans kan ze gevonden worden in de 

meeste rechtsstelsels in Europa, met inbegrip van het Engelse recht.
223

 De stelsels die in dit 

onderzoek aan bod komen, behoren tot deze groep van jurisdicties die een fysiek met de 

grond verbonden object als onroerend beschouwen. Dit blijkt voor het Franse en Belgische 

recht uit de artikelen 518 tot 522 Cc en BW, voor het Nederlandse uit artikel 3:3 lid 1 NBW 

en voor het Zuid-Afrikaanse recht uit het princiepsarrest Olivier and others v. Haarhof & C° 

uit 1906.
224

 De voorwaarde van fysieke verbondenheid die in elk van de stelsels bestaat, 

wordt in het Frans-Belgische recht aangeduid als de incorporatievereiste. Het gaat hierbij om 

incorporatie sensu lato, in de ruime zin, die te onderscheiden is van de incorporatie sensu 

stricto (infra, nrs. 67 en 73). De inhoudelijke invulling ervan vertoont grote overeenkomsten 

met de verenigingsvereiste in het Nederlandse recht alsook de aanhechtingsvoorwaarde in het 

Zuid-Afrikaanse recht. Omwille van deze inhoudelijke gelijkenis, komen al deze stelsels hier 

samen aan bod onder de noemer ‘incorporatiecriterium’.  

1. Drie maatstaven voor invulling incorporatiecriterium 

66. VERSCHILLENDE BENADERINGEN – De eerste vraag die rijst, is die naar de concrete 

invulling van het begrip ‘incorporatie’. Zowel tussen de verschillende rechtsstelsels als binnen 

eenzelfde stelsel doorheen de tijd kunnen verschillende benaderingen worden waargenomen. 

Twee factoren lijken hiervoor verantwoordelijk.  

Ten eerste is er de vaststelling dat de regels omtrent incorporatie uit verschillende periodes 

stammen, waarbij nieuwere en meer geavanceerde technologische mogelijkheden de behoefte 

aan een hernieuwde invulling met zich hebben meegebracht. De Franse regels in de Code civil 

over onroerende goederen uit hun aard, later ook overgenomen in België, dateren van 1804. 

Het Zuid-Afrikaanse arrest dat ten grondslag ligt aan de huidige invulling van het 

                                                 
223 H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO 

(eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 91; L. VAN VLIET, "Accession 

of movables to land I", Edinburgh Law Review 2002, vol. 6, (67) 67-68. 
224 Olivier and others v. Haarhof & Co. 1906 TS 497. 



 

 

74 

 

incorporatiebegrip, dateert uit 1906.
225

 De geldende Nederlandse wetgeving over de 

incorporatie van goederen in de grond dateert daarentegen, net als de rest van boek 3, van veel 

recentere datum, nl. 1992. Dit brengt mee dat bepaalde in het Franse en Belgische recht 

bestaande problemen, zoals de verouderde voorbeelden in de bepalingen over roerende en 

onroerende goederen of het moeten ondervangen door de rechtspraak van moderne 

bouwtechnieken die mijlenver staan van degene gebruikt in 1804, zich in het positieve 

Nederlandse recht minder stellen.  

Ten tweede dient te worden vastgesteld dat de concrete invulling van het begrip incorporatie 

aan feitenrechters wordt overgelaten en dus altijd afhankelijk blijft van een in concreto 

beoordeling. Waar dit in het Zuid-Afrikaanse recht, een mixed jurisdiction, evident is 

aangezien er zoals reeds vermeld geen gecodificeerde regels bestaan wat het burgerlijk recht 

betreft,
226

 blijkt dat het ontbreken van een duidelijke definitie in de Belgische, Franse en in 

mindere mate Nederlandse wetgeving bij momenten voor een uiterst casuïstische benadering 

zorgt met oplossingen in functie van de concrete probleemstelling waarbij de onderliggende 

systematiek van de kwalificatie van goederen in de respectievelijke stelsels soms uit het oog 

wordt verloren. 

67. GEMEENSCHAPPELIJKE ELEMENTEN – Ondanks deze verschillen op het vlak van de 

invulling van het begrip ‘incorporatie sensu lato’, zijn er in de besproken stelsels drie 

elementen die van belang zijn bij de beoordeling van het onroerende karakter van een aan de 

grond verbonden goed. Alleen in het Zuid-Afrikaanse recht worden deze maatstaven 

werkelijk als dusdanig geëxpliciteerd, maar vergelijkend onderzoek wees uit dat ze (minstens 

gedeeltelijk
227

) ook in de overige drie stelsels bestaan. Deze drie elementen zijn de volgende. 

In de eerste plaats bepaalt de aard van het te verbinden goed of een incorporatie hoegenaamd 

mogelijk is (nrs. 68-71). Daarnaast is de mate van vastmaking van belang voor het bepalen 

van het roerende dan wel onroerende karakter van het verbonden goed, dit is de incorporatie 

sensu stricto (nrs. 72-78). Ten slotte is ook de intentie of bestemming waarmee het goed werd 

verbonden relevant voor de kwalificatie van het goed (nrs. 79-82). Na de bespreking van de 

drie elementen komen ook de gelijkenissen en verschillen met betrekking tot de verhouding 

tussen deze drie elementen in de verschillende rechtsstelsels aan bod (nrs. 83-124).  

                                                 
225 Olivier and others v. Haarhof & Co. 1906 TS 497. 
226 De meeste Zuid-Afrikaanse zaken die gebruikt zullen worden in dit onderzoek om het criterium voor incorporatie te 

bepalen, handelen over natrekking. Dit kan worden verklaard doordat aanhechting van een roerende zaak aan de grond zowel 

natrekking als onroerendmaking meebrengt: zie uitgebreid infra, nr. 132 e.v.. Deze rechtszaken geven dus zowel antwoord op 

de vraag wanneer een roerend goed door aanhechting natrekt tot de grond als wanneer het onroerend wordt, zo blijkt ook uit 

de rechtsleer: P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth 

Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 34, nr. 3.3.2.2. 
227 De intentie of bestemming speelt in het Franse recht geen rol bij de invulling van onroerendmaking uit de aard, zie infra, 

nrs. 86-89. 
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a. Aard van het goed: vatbaar voor onroerendmaking  

68. VATBAAR VOOR ONROERENDMAKING - Een eerste element dat in rekening dient te worden 

genomen, is de aard van het roerende goed. Dit goed moet volgens zijn natuur in staat zijn om 

aan een onroerend goed aangehecht te worden, hetgeen niet het geval is bij alle roerende 

goederen. Anders gezegd: niet alles is geschikt om met de grond te worden verbonden. Een 

zak bloem zal bijvoorbeeld niet aan een onroerend goed kunnen worden gehecht.
228

 Dit 

element wordt voornamelijk in het Zuid-Afrikaanse recht expliciet gesteld, waar het sinds de 

zaak Olivier and others v. Haarhof & C° uit 1906 deel uitmaakt van een drievoudige toets om 

te bepalen of een roerend goed door aanhechting onroerend is geworden.
229

 Ook naar 

Nederlands recht wordt deze voorwaarde sinds het Portacabinarrest gebruikt. Het eerste 

element voor onroerendmaking in die beslissing van de Hoge Raad is dat het goed “naar aard 

en inrichting” bestemd moet zijn duurzaam ter plaatse te blijven.
230

 Daarnaast is deze 

voorwaarde ook impliciet aanwezig in de overige stelsels, waar steeds twee grote groepen van 

goederen die vatbaar zijn voor onroerendmaking, kunnen worden onderscheiden. 

69.  CONSTRUCTIES – Een eerste groep goederen die onroerend zijn uit hun aard ten gevolge 

van verbondenheid met de grond, is die van de constructies. In de Code civil en het Belgische 

Burgerlijk Wetboek wordt in eerste instantie gesproken over ‘gebouwen’ maar aan dit begrip 

wordt verderop in deze wetboeken en in het Franse en Belgische recht in het algemeen een 

ruime invulling gegeven.
231

 Elke constructie die voldoet aan de incorporatievereiste sensu lato 

(zoals verder uiteengezet, zie infra, nrs. 84-124) wordt beschouwd als gebouw waardoor het 

begrip ‘gebouwen’ niet enkel klassieke bouwwerken zoals woningen omvat maar ook 

bouwwerken zoals dijken, dammen, bruggen, spoorwegen, tunnels, elektrische palen, kelders, 

putten, hoogovens, enz.
232

 Om van gebouw te kunnen spreken is in het Belgische recht 

evenwel vereist dat het gaat om een constructie, een bouwwerk. Onvoldoende is een loutere 

verbinding wanneer er geen bouwwerk voorhanden is.  

                                                 
228 C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 126-127; W.A. 

JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 258. 
229 Olivier and others v. Haarhof & Co. 1906 TS 497. Hoewel het arrest zelf aangeeft dat het onmogelijk is om één algemene 

regel te formuleren voor de beoordeling van elk geval waarin betwisting bestaat over de kwalificatie van een goed, zijn de 

drie elementen die het arrest vervolgens noemt sindsdien steeds als maatstaf gebruikt, infra latere rechtspraak.  
230 HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97. Infra, nr. 82. 
231 Art. 518 Cc/BW noemt enkel gronderven en gebouwen, art. 519 Cc/BW voegt ook windmolens of watermolens die op 

palen staan en van het gebouw deel uitmaken toe. 
232 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 44, nr. 103; M. PLANIOL en G. RIPERT, 

Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 76, nr. 73; R. 

DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 73, nr. 41; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 

603, nr. 637, J. KOKELENBERG, "Onroerend van nature, een begrip in beweging?" (noot onder Cass. 15 september 1988), 

TBBR 1990, (215) 215; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 53, nr. 26; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 

521", JurisClasseur Civil Code 2007, nrs. 61-63; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 87-88, nr. 99. 
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Een klassiek voorbeeld hierbij is dat van een lamp die men via de kabel in het stopcontact 

laat zitten. Deze wordt door die verbinding niet onroerend omdat het niet om een 

constructie, bouwwerk gaat.
233

  

Deze voorwaarden vinden we ook terug in het Zuid-Afrikaanse recht, waar wordt gesproken 

over gebouwen en andere installaties.
234

 In Nederland wordt dan weer de bewoording 

‘gebouwen en werken’ gebruikt. Dit begrip wordt niet gedefinieerd in de wetgeving maar de 

Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijke Wetboek geeft aan dat constructies 

wel enige stabiliteit moeten vertonen om als opstal aan te merken te zijn, waarbij een tent niet, 

maar een directiekeet, schaapskooi of schutting wel als ‘gebouw of werk’ worden 

beschouwd.
235

 Een Nederlandse auteur merkt terecht op dat de kwalificatie ‘onroerend’ 

nergens in de rechtspraak werd afgewezen omdat niet voldaan zou zijn aan de voorwaarde dat 

het om een ‘werk’ moet gaan, terwijl dit eigenlijk een preliminaire voorwaarde zou moeten 

vormen.
236

 

70. BEPLANTINGEN - Het Belgische Burgerlijk Wetboek en de Franse Code civil noemen 

slechts bepaalde beplantingen expliciet, maar het onroerend karakter uit de aard geldt voor 

alle beplantingen die aan de grond verbonden zijn.
237

 Ook in het Zuid-Afrikaanse recht 

worden opbrengsten van de grond zoals vegetatie, bomen en nog niet geoogste vruchten en 

gewassen, als onroerend gekwalificeerd.
238

 In het Nederlandse recht zijn beplantingen 

expliciet opgenomen in artikel 3:3 lid 1 NBW, dat de onroerende goederen opsomt. Dit 

onroerend karakter is, in tegenstelling tot bij de grond en net zoals bij de gebouwen, indirect 

doordat het voortvloeit uit de verbinding met de grond. Op de invulling van deze 

verbondenheid bij bijvoorbeeld substraatteelt wordt later ingegaan (zie infra, nrs. 88, 92, 98, 

101 en 116). 

71. DOEL VAN HET GOED? – Hoewel de Zuid-Afrikaanse rechtspraak meestal enkel spreekt 

van de aard van het te incorporeren goed,
239

 wat ook in de andere rechtsstelsels impliciet een 

element is voor de beoordeling van onroerendmaking, koppelen een aantal auteurs aan deze 

                                                 
233 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 603, nr. 637. 
234 H. DE GROOT, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheid, 's Gravenhaghe, Jacobus van Wouw, 1631, 2 1 13; J. 

VOET, Commentarius ad Pandectas. Tomus Primus, Cologny, Fratres de Tournes, 1778, 1 8 14; C.P. JOUBERT, "Aanhegtings: 

roerend of onroerend", THRHR 1956, vol. 19, (235) 245; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, 

Durban, Butterworths, 2002, 130, nr. 226.  
235 Parl. Geschiedenis Boek 3, 1981, 67. 
236 P.J. VAN DER PLANK, "De indirecte vereniging van art. 3:3 j° art. 5:20 sub e BW", WPNR 2009, vol. 6796, (346) 348. 
237 Art. 520 BW/Cc. Zie bijvoorbeeld G. GALOPIN en M. WILLE, Les biens, la propriété et les servitudes in Cours de droit 

civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 1932, 29, nr. 22; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, 

Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 75, nr. 72; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 

Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 90, nr. 45; R. LIBCHABER, "Biens", 

Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 30, nr. 144; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, 

LGDJ, 2010, 14, nr. 14. 
238 J. VOET, Commentarius ad Pandectas, Leiden, Johannes Verbessel, 1704, 41 1 25; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law 

of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 130, nr. 226; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, 

Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 146. 
239 De vergelijking van dit eerste element genoemd in één van de oudste beslissingen (Olivier and others v. Haarhof & Co. 

1906 TS 497, p. 501) met dat gebruikt in een recent vonnis (De Beers Consolidated Mines Ltd v. Mondira Pula Diamonds 

CC and Others 2005 JDR 0559 (NC), p. 15, nr. 28) toont aan dat dit element op dezelfde wijze gehanteerd wordt. 
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eerste vereiste nog een tweede element, nl. het doel van het roerend goed (“the nature and 

purpose of the movable”). Volgens deze auteurs kan de functie van het goed om de grond of 

een onroerend goed te dienen volstaan om het goed als onroerend te kwalificeren zodat de 

overige elementen niet meer in rekening dienen te worden genomen.
240

  

Dit is bijvoorbeeld het geval bij een irrigatiesysteem dat noodzakelijk is om een boerderij 

te kunnen exploiteren.
241

  

Bij het ontbreken van een dienend karakter, bijvoorbeeld bij een prefabwoning,
242

 zullen de 

andere factoren wel in acht genomen moeten worden om te bepalen of het goed deel van de 

grond geworden is.
243

  

In deze visie wijkt het Zuid-Afrikaanse recht af van de overige stelsels waar tendienstestelling 

van het ene goed aan het andere als element bij de theorie van de bestanddeelvorming 

(Nederland, zie infra, nr. 144) of onroerendmaking door bestemming (België en Frankrijk, zie 

infra, Afdeling III) wordt behandeld.  

Echter, de formulering in de rechtspraak lijkt er eerder op te wijzen dat het al dan niet 

dienstbaar karakter van een goed verbonden aan de grond in acht wordt genomen bij de 

beoordeling van het derde element voor incorporatie, de bestemming van het goed om ter 

plaatse te blijven (infra, nrs. 79-82).
244

 Wanneer een onroerend goed niet of niet goed kan 

functioneren zonder het ermee verbonden goed, bijvoorbeeld een boerderij zonder 

irrigatiesysteem, dan impliceert dit de bestemming om het verbonden goed duurzaam ter 

plaatse te houden. In deze opvatting sluit het Zuid-Afrikaanse recht wel aan bij de overige 

rechtsstelsels.  

b. Objectief element: wijze en graad van aanhechting (incorporatie sensu stricto)  

72. AANHECHTING OVERAL RELEVANT, INVULLING VERSCHILT - Een tweede element dat 

relevant is voor de beoordeling van de band tussen de grond en een roerend goed dat ermee 

verbonden is, is de wijze en graad van aanhechting. Opnieuw wordt het onderscheid tussen dit 

element en de twee andere elementen het meest expliciet gesteld in het Zuid-Afrikaanse recht, 

waar duidelijk wordt aangegeven dat deze voorwaarde afkomstig is uit het Romeinse recht
245

 

                                                 
240 W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 2000, (667) 

668. 
241 Konstanz Properties (Pty) Ltd v. Wm Spilhaus en Kie (Wp) Bpk 1996 (3) SA 273 (A), p. 283 C. 
242 Pettersen and others v. Sorvaag 1955 (3) SA 624 (A). 
243 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 248-249; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South 

Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 258, nr. 337. Minder uitdrukkelijk: C.P. JOUBERT, "Aanhegtings: roerend of 

onroerend", THRHR 1956, vol. 19, (235) 245. Deze auteur vermeldt het doel van de aangehechte zaak slechts zonder dit 

verder toe te lichten.  
244 Zie voornamelijk Van Wezel v. Van Wezel’s Trustee 1924 AD 409, p. 412, 414; Western Bank Bpk v. Trust Bank van 

Afrika Bpk en andere NNO 1977 (2) SA 1008 (O), p. 1018 H. 
245 Digesten 19 1 18: “Granaria, quae ex tabulis fieri solent, ita aedium sunt, si stipites eorum in terra defossi sunt: quod si 

supra terram sunt, rutis et caesis cedunt.” Digesten 41 1 60: “Titus horreum frumentarium novum ex tabulis ligneis factum 

mobile in Seii praedio posuit: quaeritur, uter horrei dominus sit. respondit secundum quae propnerentur non esse factum 

Seii.” 
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en via het Romeins-Hollands
246

 recht werd overgenomen in het hedendaagse Zuid-Afrikaans 

recht.
247

 Niettemin blijkt dat de graad en wijze van aanhechting ook in de andere onderzochte 

stelsels van groot belang zijn bij de afbakening van onroerende goederen uit de aard.  

73. ONDERSCHEID TUSSEN INCORPORATIE SENSU LATO EN SENSU STRICTO – Hoewel de 

aanhechting van een goed theoretisch dient te worden onderscheiden van de onroerendmaking 

ervan, zullen beide praktisch gezien niet steeds afzonderlijk kunnen worden besproken. Dit is 

te wijten aan het feit dat de fysieke vastmaking in bepaalde stelsels een voldoende en 

noodzakelijke voorwaarde voor onroerendmaking vormt (infra, nrs. 84-88). Pas wanneer ook 

het derde, subjectieve element, nl. de bestemming van een goed en/of de bedoeling van de 

bouwer (infra, nrs. 79-82), een rol speelt, kunnen incorporatie sensu lato en sensu stricto 

duidelijk van elkaar gescheiden worden. Incorporatie sensu lato is dan onroerendmaking 

gebaseerd op een fysieke verbinding terwijl incorporatie sensu stricto de fysieke vastmaking 

zelf betreft.  

In wat volgt wordt de evolutie van de incorporatie sensu stricto geschetst, waarbij vooral de 

toenemende soepelheid – recht evenredig aan het toenemende belang van het derde element – 

opvalt. Omdat de ontwikkelingen in elk van de onderzochte stelsels niet volledig parallel 

lopen, is de chronologische aanpak die wordt gehanteerd, niet volledig zuiver. Bovendien kan 

worden vastgesteld dat bij de invoering van een nieuw criterium in een stelsel het oude vaak 

in dat nieuwe vervat zit zodat wat onder een oud criterium onroerend was, dat ook 

noodzakelijkerwijze blijft onder een nieuw, soepeler criterium. 

74. EERSTE MOGELIJKE INVULLING: FUNDAMENTEN IN DE GROND – Funderingen in de grond 

vormen in het Belgische, Franse en oud-Nederlandse recht de meest klassieke maatstaf om 

een goed als verbonden met de grond te beschouwen. Deze maatstaf werd niet expressis 

verbis genoemd in de Code civil van 1804. Bij en na de invoering van het Burgerlijk Wetboek 

in 1804 werd bovendien relatief weinig aandacht besteed aan de interpretatie van het begrip 

‘onroerend uit de aard’.
248

 Niettemin mag uit een analyse van rechtspraak en rechtsleer 

worden aangenomen dat enkel goederen met een fundering in de grond als met de grond 

verbonden en – omwille van de convergentie tussen geïncorporeerd en onroerend uit de aard 

(infra, nrs. 84-89) – als onroerend werden gekwalificeerd in de eerste periode na de invoering 

van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. De Franse en Belgische rechtspraak en rechtsleer uit de 

negentiende en het begin van de twintigste eeuw die uitdrukkelijk een invulling geven aan het 

begrip, spreken immers van incorporatie als ‘via fundamenten met de grond verbonden’.
249

  

                                                 
246 H. DE GROOT, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheid, 's Gravenhaghe, Jacobus van Wouw, 1631, 2 1 13; S. VAN 

LEEUWEN, Het Rooms-Hollands-Regt, Leiden, Hackens, 1664, 2 1 6; P. VOET, Mobilium et Immobilium Natura, Luik, 

Lamberti Thonon, 1699, 25 2. 
247 W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 259. 
248 Zie bijvoorbeeld de parlementaire voorbereidingen bij P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code 

civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 1827, 10. 
249 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 

1841, 252, nr. 831; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 45, nr. 105; G. 

BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 24, 
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Als met de grond verbonden en bijgevolg onroerend uit de aard werden aldus niet 

gekwalificeerd goederen die slechts op de grond rustten, waaronder een circustent, een 

paviljoen op palen en eenvoudige barakken. Een gebouw met stevige funderingen werd 

daarentegen wel als geïncorporeerd en dus onroerend beschouwd.
250

  

Ook in het Nederlandse recht bestond voor gebouwen een dergelijke, strenge invulling. Het 

oude Nederlandse Burgerlijk Wetboek bevatte een bepaling gelijkaardig aan artikel 518 

Cc/BW, nl. artikel 562, 1° en 2°. Het in deze bepaling gebruikte begrip ‘hetgeen daarop 

gebouwd is’ werd door toonaangevende auteurs ingevuld als via fundamenten met de grond 

verbonden.
251

 Daarnaast werd evenwel ook het in artikel 532, 5°, tweede lid vermelde 

maatstaf van de ‘aard- en nagelvaste verbinding’ gehanteerd voor bijvoorbeeld wegwijzers, 

straatlantaarns, enz.
252

  

In het Zuid-Afrikaanse recht wordt de maatstaf van funderingen minder benadrukt. Het stelsel 

gebruikt, net zoals het oud-Nederlandse recht, de uit het Romeins-Hollands recht afkomstige 

maatstaf van de ‘aard- en nagelvaste verbinding’ als criterium voor onroerendmaking.
253

 

Funderingen lijken slechts een toepassing te zijn van deze maatstaf in plaats van een maatstaf 

die op zichzelf staat. In de Zuid-Afrikaanse rechtspraak is de maatstaf van fundamenten dan 

ook terug te vinden zonder dat het courant lijkt te zijn.
254

  

De vereiste van funderingen in de grond heeft voornamelijk betrekking op de 

onroerendmaking van constructies. Op elementen die vervolgens in deze constructies worden 

aangebracht, kan dit criterium moeilijk worden toegepast. Niettemin kunnen ook deze 

goederen een onroerende kwalificatie krijgen. De verschillende stelsels voorzien daarbij in 

andere oplossingen.  

In het Franse en Belgische recht is voor dergelijke goederen artikel 523 Cc/BW van 

toepassing. Buizen gebruikt voor waterleiding zijn onroerend volgens deze bepaling, die ruim 

wordt ingevuld en naar analogie van toepassing is op andere goederen die een voldoende band 

                                                                                                                                                         
nr. 26; A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 14, nr. 7; B. 

TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die 

Keure, 2005, (3) 5, nr. 8. 
250 Brussel 24 december 1898, Pas. 1899, II, 138 (circustent); Gent 28 juli 1904, Pas. 1905, II, 301 (paviljoen); Luik 21 

januari 1932, Pas. 1932, II, 212 (barakken); Rb. Gent 20 mei 1914, Pas. 1914, II, 274 (hotel).  
251 L.A.J. VAN MEEUWEN, Beschouwingen over de artikelen 562-564 B.W., Leiden, S.C. Van Doesburgh, 1867, 23-24; C. 

ASSER en P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - Zakenrecht, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, 14-15; J.H. BEEKHUIS, F.H.J. MIJNSSEN en P. DE HAAN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de 

Beoefening van Nederlands Burgerlijk Recht - Zakenrecht. Algemeen Deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985, 76, nr. 112 (waar 

evenwel wordt gesproken van fundamenten als voorbeeld van een bevestiging die tot onroerendmaking leidt); H.D. PLOEGER, 

"Een mobiele onroerende zaak?", WPNR 1998, vol. 6321, (470) 471; H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 

'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO (eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, 

Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 108. 
252 C. ASSER en P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 

Zakenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, 16. 
253 Romeins-Hollands recht: H. DE GROOT, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheid, 's Gravenhaghe, Jacobus van 

Wouw, 1631, 2 1 13; S. VAN LEEUWEN, Het Rooms-Hollands-Regt, Leiden, Hackens, 1664, 2 1 6; P. VOET, Mobilium et 

Immobilium Natura, Luik, Lamberti Thonon, 1699, 4 2. Moderne Zuid-Afrikaanse bronnen: P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR 

en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 34. 

Oud NBW: art. 562. 
254 Zie bijvoorbeeld Van Wezel v. Van Wezel’s Trustee 1924 AD 409, p. 414. 
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met het gebouw vertonen (infra, nr. 126). Bovendien kan voor deze categorie naar Frans en 

Belgisch recht soms ook de kwalificatie van onroerend door bestemming door blijvende 

verbinding worden toegepast (infra, nrs. 218-222).  

In het Zuid-Afrikaanse recht kan voor dergelijke objecten de maatstaf van de aard- en 

nagelvaste verbinding worden gebruikt, waarvoor de Romeins-Hollandse bronnen 

rechtstreeks als autoriteit worden gehanteerd.  

In het oude Nederlandse recht kwamen beide vormen voor. Artikel 562, 5°, eerste lid 

vermeldde net zoals de Code civil buizen die tot waterleiding dienen, terwijl het tweede lid 

een soort catch all clausule vormde waarin alles wat aard- of nagelvast was verbonden aan 

een erf of gebouw, een onroerende kwalificatie kreeg.
255

 In artikel 563 oud NBW werden ten 

slotte de onroerende goederen door bestemming opgesomd, die in grote mate overeenkwamen 

met hun nog steeds bestaande Belgische en Franse tegenhangers. 

75. TWEEDE MOGELIJKE INVULLING: GEEN LOSMAKING ZONDER BREEKWERK OF BESCHADIGING 

– Mede door de toenemende mogelijkheden op het vlak van bouwtechnieken, zoals het 

gebruik van prefabconstructies, werd het criterium van de fundering in de grond in België 

mettertijd aangevuld door een flexibeler criterium. Volgens dit criterium wordt een goed als 

vastgemaakt met de grond beschouwd wanneer het niet kan worden verplaatst zonder 

breekwerk of beschadiging van hetzij het goed zelf, hetzij de grond, hetzij beide 

vermogensbestanddelen. Vanaf het midden van de twintigste eeuw wordt dit criterium (naast 

het eerste) gehanteerd.
256

 Het begrip “schade” of “beschadiging” betekent hierbij dat de 

verwijdering aanleiding zal geven tot herstellingswerken.
257

  

Dit doet zich volgens de rechtspraak onder meer voor bij een pompinstallatie, waardoor 

deze als onroerend werd beschouwd.
258

 Daarentegen oordeelde de rechtspraak dat er wel 

een verwijdering zonder breekwerk of beschadiging mogelijk is bij een 

verwarmingstoestel dat eenvoudig op de grond rust en slechts door eenvoudige 

schroefbouten verbonden is aan de schoorsteen en de waterbuizen, bij kampeerhuisjes die 

verplaatst kunnen worden zonder uiteengenomen te worden of bij stacaravans, zelfs als ze 

zijn uitgerust met een aansluiting op het waterleidingnet.
259

  

Het criterium van de onmogelijkheid tot losmaking zonder breekwerk of schade vertoont 

inhoudelijk gelijkenissen met het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse criterium van de aard- en 

nagelvaste verbinding.
260

 Niettemin wordt ook in het Zuid-Afrikaanse recht het criterium van 

                                                 
255 C. ASSER en P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 

Zakenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, 16. 
256 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 604, nr. 640. Zie evenwel 

reeds aan het begin van de twintigste eeuw: A. SAUVALLE, De la distinction entre les immeubles par nature et les immeubles 

par destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902, 87. 
257 Gent 17 mei 1966, Rev.fisc. 1967, 322. 
258 Vred. Kontich 21 december 1937, RW 1938-39, 792. 
259 Gent 17 mei 1966, Rev.fisc. 1967, 322 (kampeerhuisjes – in dit arrest klinkt het oude criterium ook nog door); Bergen 27 

mei 1988, Bull.bel. 1989, III, 2171 (stacaravans); Rb. Huy 26 mei 1954, Jur. Liège 1954-55, 6 (verwarmingstoestel). 
260 Zie bijvoorbeeld C. ASSER en P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch 

Burgerlijk Recht - Zakenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, 16, waar de auteurs bij de bespreking van aard- en nagelvaste 
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de losmaking zonder schade regelmatig gebruikt bij de kwalificatie van goederen als 

onroerend.
261

 Zowel in het Belgische als het Zuid-Afrikaanse recht komt (al dan niet in 

combinatie met het voorgaande) ook een variant op dit criterium voor, namelijk het criterium 

van de onmogelijkheid om de goederen gemakkelijk te verwijderen: 

“‘n Verdere tersaaklike oorweging bykomstig tot dié van die aard en doel van 

aanhegting, is die vraag of die betrokke voorwerp redelik maklik verwyder kan word 

sonder beskadiging daarvan of van die vaste eiendom. Indien wel dui dit op roerendheld, 

indien nie, op onroerendheid.”
262

  

76. DERDE MOGELIJKE INVULLING: FYSIEKE BAND ZONDER FUNDERING OF BREEKWERK BIJ 

LOSMAKING – Een derde criterium, gehanteerd in het hedendaagse Franse recht, situeert zich 

tussen de traditionele visie die funderingen of beschadiging bij losmaking vereist en de 

moderne opvatting waar in ruimere zin een vorm van vereniging volstaat. Het door de Franse 

rechtspraak gehonoreerd criterium is dat er een vorm van verbinding, verankering of 

fundering moet zijn die aantoont dat de constructie niet eenvoudig op de grond rust of ter 

plaatse gehouden wordt door zijn louter gewicht: 

“Mais attendu que (…) le Tribunal énonce à bon droit que, quand bien même il serait 

temporaire, un bien est immeuble par nature dès lors que « 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 »”.
263

  

Wanneer een goed eenvoudig kan worden opgeheven, kan het niet als geïncorporeerd sensu 

stricto en bijgevolg niet als onroerend gekwalificeerd worden.
264

 Goederen die louter ter 

plaatse blijven doordat ze met hun gewicht op de grond rusten, zoals bijvoorbeeld het geval is 

bij een caravan
265

 of een mobilhome
266

, zijn aldus geen onroerende goederen.
267

  

                                                                                                                                                         
verbinding verwijzen naar de tekst van art. 563 oud NBW, waarin de onroerende goederen door bestemming door blijvende 

verbinding worden besproken en het criterium van verwijdering zonder breekwerk of beschadiging expressis verbis staat. 
261 MacDonald Ltd v. Radin N.O. & The Potchefstroom Dairies & Industries Co. Ltd 1915 AD 454, p. 467; Standard-

Vacuum Refining Co of SA (PTY) Ltd v. Durban City Council 1961 (2) SA 669 (A); Western Bank Bpk v. Trust Bank van 

Afrika Bpk en andere NNO 1977 (2) SA 1008 (O), p. 1021-1022; A contrario: Caltex (Africa) Ltd and others v. Director of 

Valuations 1961 (1) SA 525 (C); W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 

2002, 128; Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and compulsory transfer of ownership, onuitg., Stellenbosch University, 

24 december 2010, 114. 
262 Zuid-Afrika: Western Bank Bpk v. Trust Bank van Afrika Bpk en andere NNO 1977 (2) SA 1008 (O), p. 1021. België: Rb. 

Namen 17 juni 1986, RRD 1987, 138. Ook in die zin maar eveneens gebruik makend van het volledigheidscriterium: 

Antwerpen 22 juni 1999, Act.fisc. 1999, afl. 36, 5 (weergave L. Collon), Fisc. Koer. 1999, 559 (weergave G. Poppe), FJF 

1999, 696.  
263 Cass. fr. 10 juni 1974, Bull.civ. 1974, IV, 146, nr. 183. Zie ook Parijs 7 februari 2005, nr. 03/09736, AJDI 2005, 387, 

geraadpleegd op www.dalloz.fr; Orléans 16 maart 2009, nr. 08/00333, onuitg., geraadpleegd op www.dalloz.fr. Zonder 

uitdrukkelijk dit criterium te vermelden, oordeelde de Franse Cour de cassation ook in die zin in een arrest van 4 mei 1937 

waarin palen die elektrische kabels ondersteunden als geïncorporeerd werden gekwalificeerd omdat ze sterk met de grond 

verbonden waren, ook al waren ze niet ingemetseld: Cass. fr. 4 mei 1937, Recueil Dalloz Hebdomadaire 1937, 471, Gaz. Pal. 

1937, II, 190. 
264 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 66. 
265 Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 53-54, nr. 26. 
266 Cass. fr. 28 april 1993, Bull.civ. 1993, nr. 56, JCP G 1993, II, 315, nr. 2203, noot H. PERINET-MARQUET. Deze beslissing 

handelde over de tienjarige aansprakelijkheid uit art. 1792 BW, die enkel geldt voor de oprichting van onroerende werken. 
267 Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 53, nr. 26; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 30, nr. 148. 
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De verbinding die moet bestaan tussen het onroerende goed en het goed dat eraan wordt 

vastgemaakt, wordt minder strikt ingevuld dan bij de traditionele criteria die een fundering of 

breekwerk of beschadiging bij verwijdering vereisen. Voor incorporatie (en dus 

onroerendmaking, zie infra, nr. 88) is in het Franse recht niet vereist, maar wel voldoende,
268

 

dat funderingen of een ermee gelijk te stellen verbinding het goed met de grond verbinden.
269

 

Het is evenmin vereist – maar opnieuw wel voldoende
270

 - dat wegneming beschadiging 

veroorzaakt. Dit kan worden afgeleid uit een Frans cassatiearrest waarin werd geoordeeld dat 

de appèluitspraak die een roerende kwalificatie gaf aan serres die zonder beschadiging konden 

worden gedemonteerd, de verkeerde wettelijke gevolgen trok uit de feitengegevens.
271

  

Wanneer het gaat om een indirecte verbinding van een goed met de grond, via een ander 

onroerend goed zoals een gebouw, lijkt het criterium in de Franse rechtspraak opvallend 

genoeg strenger te zijn. Bij dergelijke vastmaking wordt voor een onroerende kwalificatie van 

het vastgemaakte goed vereist dat wegneming raakt aan de integriteit van de onroerende 

hoofdzaak, zijnde het gebouw. In die zin werd door de Franse Cour de cassation geoordeeld 

in een zaak waarin lambriseringen als onroerend uit de aard werden beschouwd:  

“Mais attendu que les juges d’appel constatent que « les boiseries litigieuses (formaient), 

avec l’ensemble meuble des constructions auxquelles elles ont été dès l’origine 

intimement et spécialement incorporées, un tout indivisible et ne sauraient être séparées 

du bâtiment (…) sans porter atteinte à l’intégrité de celui-ci » ; qu’en attribuant, dès lors, 

à ces boiseries le caractère d’immeuble par nature, la Cour d’appel a fait une exacte 

application de la loi.”
272

  

De vereiste dat wegneming raakt aan de integriteit van het gebouw, valt eveneens af te leiden 

uit een later arrest waarin dezelfde Cour de cassation besliste dat het appèlgerecht dat 

elektrische convectoren als onroerend kwalificeerde zonder na te gaan of de apparaten, en niet 

hun elektrische installatie, onlosmakelijk verbonden waren aan het onroerend goed en niet 

konden worden losgemaakt zonder de integriteit van dat onroerend goed te raken, geen 

wettelijke basis gaf aan zijn beslissing.
273

 De Franse Cour de cassation koos aldus voor een 

restrictieve interpretatie van indirecte verbinding: een fysiek criterium wordt gehanteerd, een 

louter functioneel verband met een onroerend goed volstaat niet.
274

  

Dit criterium is opmerkelijk om twee redenen. In de eerste plaats is het vreemd dat 

onroerendmaking uit de aard op grond van een indirecte verbinding strenger wordt beoordeeld 

                                                 
268 Betonnen blokken zijn gelijk te stellen met funderingen, serres die op die wijze met de grond verbonden zijn, zijn 

onroerend: Cass. fr. 9 juni 2004, Receuil Dalloz 2004, nr. 33, 2405, noot N. REBOUL-MAUPIN. 
269 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 160. 
270 Parijs 1 februari 2012, nr. 10/01455, onuitg., geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
271 Cass. fr. 1 februari 1984, Bull. 1984, IV, 43, nr. 53. 
272 Cass. fr. 19 maart 1963, Bull.civ. 1963, I, nr. 171, JCP G 1963, II, 13190, noot P. ESMEIN. 
273 Cass. fr. 23 januari 2002, Bull.civ. 2002, III, 10, nr. 12, Receuil Dalloz 2002, 2365 en 2504, noot N. REBOUL-MAUPIN 

(convectoren); M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nrs. 72-73; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 160. 
274 Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 54, nr. 27; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 

160. 
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dan onroerendmaking op grond van een directe verbinding. In de tweede plaats is het 

opvallend dat indirect met de grond verbonden goederen een bijkomend afzonderlijk criterium 

krijgen terwijl er al een afzonderlijk criterium bestaat: zoals zonet werd besproken vallen deze 

goederen ook onder het toepassingsgebied van artikel 523 Cc (supra, nr. 74 en infra nr. 126). 

Er bestaat dus een zekere overlapping: indirect met de grond verbonden goederen, d.w.z. 

goederen die fysiek aan een constructie zijn verbonden, kunnen zowel vallen onder het 

volledigheidscriterium in artikel 523 Cc als onder het criterium van de indirecte vereniging 

dat door de Cour de cassation wordt gelezen in artikel 517-518 Cc. 

77. VIERDE MOGELIJKE INVULLING: LOUTER GEWICHT ALS VERBINDING – Bij een vierde vorm 

van aanhechting aan de grond wordt een goed onder bepaalde voorwaarden louter omwille 

van zijn plaatsing op de grond als geïncorporeerd beschouwd. Dit is het geval bij constructies 

van uitzonderlijke omvang en gewicht waarvan de omvang een dermate intens contact met de 

grond waarborgt dat de plaatsing kan worden gelijkgesteld met een effectieve incorporatie. 

Belgische
275

 en Zuid-Afrikaanse
276

 bronnen erkennen deze vorm van aanhechting aan de 

grond uitdrukkelijk, terwijl de Franse literatuur verdeeld lijkt. De klassieke voorbeelden zoals 

de obelisk op de Place de la Concorde in Parijs of de bouwwerken van de oude Romeinen, 

Inca’s en Bretons zijn afkomstig van de Franse auteur PLANIOL en werden later overgenomen 

door Belgische auteurs.277 In meer recente Franse bronnen lijkt evenwel afstand te worden 

gedaan van deze visie doordat ze uitdrukkelijk uitsluiten dat een loutere plaatsing op de grond 

tot onroerendmaking zou kunnen leiden.
278

  

78. VIJFDE MOGELIJKE INVULLING: VERENIGING – Een laatste criterium voor aanhechting 

vinden we in de huidige Nederlandse wetgeving. Artikel 3:3 NBW noemt als onroerend naast 

de grond en delfstoffen “de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en 

werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging 

met andere gebouwen of werken.” Het criterium van verbinding met de grond is dus de 

vereniging voor beplantingen
279

 en de duurzame vereniging voor gebouwen en werken. Het 

gaat hierbij om hetzelfde criterium voor direct en indirect met de grond verbonden 

goederen.
280

 Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek behandelt aldus in één bepaling en op 

algemene wijze zowel de gebouwen en constructies als de objecten die in deze werken 

worden aangebracht, daar waar de Franse en Belgische Code civil en Burgerlijk Wetboek 

                                                 
275 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 604, nr. 639; J. 

HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 64, nr. 54; O. 

HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 301-302; R. DEKKERS 

en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 14, nr. 30a. 
276 Zie bv. R v. Mabula 1927 AD 159, p. 162 en Cape Town & District Gas, Light & Coke Co Ltd v. Director of Valuations 

1949 (4) SA 197 (C) p. 203 waarin constructies die louter door hun gewicht op de grond rustten als onroerend werden 

gekwalificeerd; C.P. JOUBERT, "Aanhegtings: roerend of onroerend", THRHR 1956, vol. 19, (235) 245; C.G. VAN DER 

MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 249-250. 
277 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil. Tome I, Parijs, LGDJ, 1928, 731, nr. 2229, voetnoot 2. 
278 Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 53-54, nr. 26. 
279 F.H.J. MIJNSSEN, P. DE HAAN en C.C. VAN DAM, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch 

Burgerlijk Recht - 3-I Algemeen goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, nr. 88. 
280 Over de traditionele invulling van de indirecte band en kritiek daarop: P.J. VAN DER PLANK, "De indirecte vereniging van 

art. 3:3 j° art. 5:20 sub e BW", WPNR 2009, vol. 6796, (346) 346-352. 
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twee afzonderlijke bepalingen bevatten die bovendien eerder voorbeelden bevatten dan een 

algemeen begrip.  

Een definitie van het begrip ‘duurzame vereniging’ wordt door het NBW niet gegeven. Door 

de Nederlandse hoven en rechtbanken is sinds de invoering van het NBW evenwel een 

uitvoerige rechtspraak opgebouwd waarin aan het begrip een invulling wordt gegeven. Omdat 

het princiepsarrest in deze materie, het Portacabin-arrest bij de invulling van deze term ook 

de bestemming betrekt, komt deze rechtspraak uitgebreid aan bod bij de verhouding tussen de 

drie factoren (infra, nrs. 110-116). 

c. Subjectief element: intentie of bestemming als wilselement 

79. TOENEMEND BELANG SUBJECTIEF ELEMENT, INVULLING VERSCHILT – Een derde element, 

dat van toenemend belang is in de verschillende stelsels (infra, nrs. 94-117), is subjectief van 

aard en verwijst naar de bestemming van het goed in ruime zin. Bepaalde stelsels vullen deze 

bestemming eerder subjectief in terwijl andere een meer geobjectiveerde opvatting van het 

subjectieve begrip ‘bestemming’ hanteren. Er zijn dus verschillende gradaties in subjectiviteit. 

80. SUBJECTIEVE INVULLING: INTENTIE – De meest subjectieve invulling van het derde element 

is terug te vinden in het Zuid-Afrikaanse recht, waar men werkelijk de intentie van de 

eigenaar van het roerend goed in aanmerking neemt. Over de oorsprong van dit element, nl. 

het Engelse dan wel het Amerikaanse recht, bestaat discussie.
281

 Het gebruik van dit element 

bij de beoordeling van het onroerende karakter van een goed wordt evenwel algemeen 

aanvaard: de eigenaar van het roerend goed dient de bedoeling te hebben om het goed 

permanent aan de grond te bevestigen. Permanent betekent hier niet noodzakelijk voor de 

eeuwigheid, vasthechting voor een onbepaalde periode kan volstaan. Zo oordeelde INNES CJ 

in de zaak Newcastle Collieries:  

“It is neither necessary nor desirable to attempt a definition of the word ‘permanently’. It 

certainly does not mean to all eternity. For the purposes of this case it is enough to say 

that a contemplated period of 21 years with a prospect of indefinite continuance 

thereafter is sufficiently extensive to render an annexation for such period permanent ”
282

 

                                                 
281 C.G. VAN DER MERWE, "Die impak van die bedoeling van die eienaar van die roerende saak by inaedificatio", TSAR 2000, 

(155) 167-168. Verwijzingen in de rechtspraak naar het Engelse recht: Olivier and others v. Haarhof & Co. 1906 TS 497 (op 

p. 501 wordt verwezen naar de Engelse zaak Holland v. Hodgson (1871-72) LR 7 CP 328); MacDonald Ltd v Radin NO and 

Potchefstroom Dairies Co Ltd 1915 AD 454 (hierin wordt verwezen naar een Engelse beslissing, nl. Reynolds v. Ashby & 

Son 1904 A.C. 466). In deze laatste beslissing wordt ook Amerikaanse rechtspraak aangehaald, o.a. Schellenberg v. Detroit 

Heating and Lighting Co., 57 L.R.A. 632, 130 Mich. 439, 90 N.W. 47, 97 Am.St.Rep. 489 en Binkley v. Forkner, 3 L.R.A. 

33, 117 Ind. 176, 19 N.E. 753. Het is evenwel de eiser die deze rechtspraak aanhaalt, niet de rechter zelf. De aanwezigheid 

van een common law element in het Zuid-Afrikaanse goederenrecht, dat een Rooms-Hollands stelsel is, kan worden verklaard 

doordat het niet is gecodificeerd en rechtsvergelijkende elementen zowel in de literatuur als de rechtspraak worden gebruikt: 

J.C. SONNEKUS, "Property Law in South Africa: Some Aspects Compared with the Position in Some European Civil Law 

Systems - the Importance of Publicity" in G.E. VAN MAANEN en A.J. VAN DER WALT (eds.), Property Law on the Threshold of 

the 21st Century, Apeldoorn, MAKLU, 1994, (285) 287-289. 
282 Zie onder meer Newcastle Collieries Co. Ltd v. Borough of Newcastle 1916 AD 561; C. LEWIS, "Superficies solo cedit - 

sed quid est superficies?", SALJ 1979, vol. 96, (94) 95. 
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Deze intentie dient te worden beoordeeld op het ogenblik van aanhechting.
283

  

Aanvankelijk werd de intentie van de persoon die de aanhechting had verricht, in aanmerking 

genomen. Toen de rechtspraak vaststelde dat de eigenaar van het roerende goed niet steeds 

degene was die het goed had vastgemaakt, veranderde ze van standpunt en werd de intentie 

van de eigenaar van het roerend goed doorslaggevend.
284

  

De redenering hierachter was dat de eigenaar van een roerend goed zijn eigendomsrecht 

niet hoort te verliezen wanneer een derde zijn roerend goed vastmaakt aan een onroerend 

goed, bijvoorbeeld in gevallen van een verkoop van roerende goederen onder 

eigendomsvoorbehoud.
285

  

Wiens intentie in acht genomen wordt, is voornamelijk relevant met betrekking tot het 

vraagstuk van de eigendomssituatie van een aangehecht goed. Met name de vraag of een 

eigenaar van een roerend goed tegen zijn wil het eigendomsrecht van zijn goed kan verliezen 

indien een derde het vasthecht aan de grond waardoor natrekking optreedt, krijgt in het Zuid-

Afrikaanse recht veel aandacht (zie daarvoor de bespreking infra, nr. 169). Voor de 

vaststelling van de mate van subjectiviteit bij de kwalificatie van goederen is evenwel minder 

van belang of de intentie van de bouwer dan wel de eigenaar van het oorspronkelijk roerende 

goed (voor zover deze verschillend zijn) in aanmerking wordt genomen. In wat volgt, zal 

daarom slechts beperkte aandacht gaan naar wiens intentie een rol speelt. 

De intentie van de bouwer of eigenaar mag niet worden verward met het element van de 

“purpose of the movable”, waaraan het Zuid-Afrikaanse recht ook een rol toekent (supra, nr. 

71). Bij het doel van het goed gaat het om de tendienstestelling van dat goed ten aanzien van 

de grond, terwijl de intentie verwijst naar de bestemming om het goed ter plaatse te laten 

blijven.  

81. OBJECTIEVE INVULLING: GEWOON EN DUURZAAM KARAKTER TER PLAATSE TE BLIJVEN – In 

het Belgische recht werd relatief recent een subjectief element geïntroduceerd bij de 

beoordeling van het onroerende karakter van een goed dat is verbonden met de grond. In 1988 

besliste het Belgische Hof van Cassatie dat benzinepompen die, hoewel ze verplaatst konden 

worden zonder breekwerk of beschadiging, duurzaam en gewoonlijk met de grond verbonden 

waren, ook onroerende goederen uit de aard waren.
286

 Dit criterium werd nadien door de 

lagere rechtspraak bevestigd.
287

 De woorden ‘duurzaam’ en ‘gewoonlijk’ werden door de 

                                                 
283 Pettersen and others v. Sorvaag 1955 (3) SA 624 (A), p. 628 (C). 
284 MacDonald Ltd v Radin NO and Potchefstroom Dairies Co Ltd 1915 AD 454; Cape Town & District Gas, Light & Coke 

Co Ltd v. Director of Valuations 1949 (4) SA 197 (C); C.P. JOUBERT, "Aanhegtings: roerend of onroerend", THRHR 1956, 

vol. 19, (235) 246. 
285 W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 259-260, nr. 337. 
286 Cass. 15 september 1988, Arr.Cass. 1988-89, 60, AFT 1989, 78, noot F. LAURENT, 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. 
287 Zie onder meer Antwerpen 2 juni 1994, Bull. Bel. 1996, 1090, FJF 1994, 534; Gent 21 december 1999, FJF 2000, 440; 

Antwerpen 5 februari 2002, TFR 2002, afl. 228, 889, noot D. JAECQUES en J. DESMET (waar rolkranen op grond van dit 
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rechtsleer ingevuld als ‘bestemd ter plaatse te blijven staan’.
288

 Deze bestemming lijkt niet de 

bestemming gekozen door de eigenaar of bouwer van het specifieke goed te zijn, maar wel de 

algemeen aanvaarde (of aanvaardbare) bestemming voor alle soortgelijke goederen. In die zin 

gaat het om een geobjectiveerde invulling van dit subjectieve bestemmingselement. Ook in 

het befaamde Rolkraanarrest van 2008 geeft het Hof van Cassatie met termen als ‘duurzaam 

ter plaatse blijven’ en rolkranen ‘bedoeld om ter plaatse te blijven’ een objectieve invulling 

aan het derde element aangezien het niet de werkelijke, expliciete bedoeling van de partijen is 

die in aanmerking wordt genomen, maar wel de bestemming zoals deze is af te leiden uit 

feitelijke elementen zoals het gewicht van de kranen en hun plaatsing op rails.
289

  

Dit lijkt anders in het arrest van het hof van beroep te Gent van 11 maart 2013, waar wel 

gesproken wordt over de bedoeling van partijen.
290

  

Het ging hier om een zwembad dat onder eigendomsvoorbehoud was verkocht maar 

nadien in de grond werd geïncorporeerd. Met de intentie van de verkoper dat het goed tot 

aan betaling van de prijs niet onroerend wordt, zoals die naar Zuid-Afrikaans recht uit het 

eigendomsvoorbehoud zou kunnen worden afgeleid, wordt geen rekening gehouden. De 

intentie van de bouwer wordt wel uitdrukkelijk genoemd. Het Hof expliciteert echter niet 

waaruit het deze bedoeling afleidt, maar doordat er geen andere elementen worden 

vermeld, lijkt de bedoeling te zijn afgeleid uit de objectieve elementen. Aldus werd uit de 

feitelijke gegevens zoals het gewicht van het zwembad, inwerking in de grond met een 

houten vloer errond, enz. afgeleid dat het niet de bedoeling was van partijen het zwembad 

nog te verplaatsen.  

In deze opvatting is het, in tegenstelling tot wat bij het Hof van Cassatie het geval is, niet de 

objectieve bestemming maar wel de bedoeling van de grondeigenaar zoals die uit 

feitengegevens kan worden afgeleid, de kenbare bedoeling dus, die doorslaggevend is. 

Hierdoor lijkt de invulling van het derde element voor onroerendmaking op de Nederlandse 

invulling (infra, nr. 82).  

Conclusies met algemene draagwijdte kunnen we voorlopig moeilijk trekken aangezien er 

slechts zeer beperkte rechtspraak ter beschikking is. Een element dat wel reeds duidelijk uit 

deze rechterlijke beslissingen blijkt, is dat een puur subjectieve intentie niet doorslaggevend 

                                                                                                                                                         
criterium als roerende goederen werden gekwalificeerd); Gent 19 december 2006, TGR-TWVR 2007, 196, TFR 2007, 321, 

noot D. JAEQUES; Rb. Leuven 13 januari 2006, RABG 2007, nr. 8, 520, noot L. VANDENBERGHE. 
288 J. KOKELENBERG, "Onroerend van nature, een begrip in beweging?" (noot onder Cass. 15 september 1988), TBBR 1990, 

(215) 216, nr. 4; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 6, nr. 10.  
289 Cass. 14 februari 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 8, 464, noot P. SOUFFRIAU (weergave P. SOUFFRIAU), Fiscoloog 2008, afl. 

1120, 18 (weergave CB), www.cass.be (12 maart 2008), 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. Ook in het arrest van het hof van Beroep te Gent van 11 januari 2011, dat over dezelfde 

problematiek handelde, werd de bestemming afgeleid uit feitengegevens zoals de afmetingen en het gewicht van de kranen. 

(Gent 11 januari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1258, 16, TFR 2011, afl. 405, 603, noot A. APERS). Dit arrest werd later 

bevestigd in Cass. 15 maart 2012, FJF 2014, afl. 3, 299, Fiscoloog 2012, afl. 1297, 13, www.cass.be (16 april 2012), concl. 

D. THIJS, Pas. 2012, afl. 3, 599, TBBR 2013, afl. 8, 422, noot A. SALVÉ. 
290 Gent 11 maart 2013, RW 2012-2013, nr. 41, 1627. 
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is, in tegenstelling tot wat uit bepaalde rechtsleer die verscheen na de princiepsarresten van 

1988 en 2008 zou kunnen worden afgeleid.
291

 Hoe aan een geobjectiveerde bestemming of 

bedoeling vorm moet worden gegeven, is niettemin onduidelijk aangezien duidelijke 

richtlijnen omtrent de invulling van de kenbaarheidsvereiste ontbreken in de Belgische 

rechtspraak, in tegenstelling tot de Nederlandse rechtspraak. 

82. TUSSENPOSITIE IN HET NEDERLANDSE RECHT – Ook in het Nederlandse recht werd een 

wilselement toegevoegd aan het beoordelingscriterium voor onroerende goederen uit de aard 

met de zogenaamde Portacabin-uitspraak van de Hoge Raad. Bij de beantwoording van de 

vraag of een portacabin, dit is een cargo container, die op een bedrijfsterrein was geplaatst, 

onroerend was, besliste de Hoge Raad als volgt: 

“Voorts moet het volgende worden vooropgesteld:  

a) Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn in de zin van artikel 3:3 BW 

indien het naar de aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. 

(…) Niet van belang is dan meer dat technisch de mogelijkheid bestaat om het 

bouwsel te verplaatsen (…) 

b) Bij de beantwoording van de vraag of een gebouw of een werk bestemd is om 

duurzaam ter plaatse te blijven moet (…), worden gelet op de bedoeling van de 

bouwer, voor zover die kenbaar is naar buiten. Onder de bouwer moet hier mede 

worden verstaan degene in wiens opdracht het bouwwerk wordt aangebracht. 

c) (…) dient de bestemming van een gebouw of een werk om duurzaam ter plaatse te 

blijven naar buiten kenbaar te zijn. Deze vereiste vloeit voort uit het belang dat de 

zakenrechtelijke verhoudingen voor derden kenbaar dienen te zijn.  

d) De verkeersopvattingen kunnen (…) niet worden gebezigd als een zelfstandige 

maatstaf voor de beoordeling van de vraag of een goed roerend of onroerend is. Zij 

kunnen echter wel in aanmerking worden genomen in de gevallen dat in het kader 

van de beantwoording van die vraag onzekerheid blijkt te bestaan of een object kan 

worden beschouwd als duurzaam met de grond verenigd, en voor de toepassing van 

die maatstaf nader moet worden bepaald wat in een gegeven geval als ‘duurzaam’, 

onderscheidenlijk ‘verenigd’, en in verband daarmee als ‘bestemming’ en als ‘naar 

buiten kenbaar’ heeft te gelden.” 
292

 

 

Hieruit blijkt dat de bestemming om ter plaatse te blijven staan van belang is voor de bepaling 

van het onroerende karakter van een goed. Deze bestemming wordt evenwel ingevuld aan de 

hand van de bedoeling van bouwer, zo blijkt uit de tweede maatstaf, maar enkel voor zover 

                                                 
291 P. SOUFFRIAU, "Onroerende goederen uit hun aard - Begrip - Rolkranen" (noot onder Cass. 14 februari 2008), Fisc. Koer. 

2008, (464) 467; D.E. PHILIPPE, "[Immeuble par nature] Distinction 'meuble-immeuble' en droit fiscal: récents 

développements" (noot onder Cass. 14 februari 2008), Act.fisc. 2008, afl. 13, (1) 1: “ … conception moderne ou subjective du 

critère d’incorporation, … selon laquelle le caractère mobilier ou immobilier d’un bien se détermine avant tout en fonction 

de l’intention de maintenir celui-ci en place d’une manière durable et habituelle.” (Eigen nadruk). 
292 HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97. 
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die bedoeling naar buiten kenbaar is uit bijzonderheden van aard en inrichting van het goed 

(zie voor de verdere invulling infra, nr. 110). Aldus manifesteert het subjectieve element 

gebruikt door de Hoge Raad zich als een soort hybride van de invullingen ervan in het 

Belgische en Zuid-Afrikaanse recht.  

2. Verhouding tussen drie maatstaven 

83. ENKEL DISCUSSIE OVER DE GRAAD VAN AANHECHTING EN DE ROL VAN PARTIJAUTONOMIE – 

Nu is uiteengezet welke drie elementen in de verschillende onderzochte rechtsstelsels en over 

verschillende tijdsvakken een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de onroerendmaking 

van goederen fysiek verbonden met de grond, rijst nog de vraag of deze drie steeds cumulatief 

aanwezig zijn en hoe de elementen zich tot elkaar verhouden.  

Evident is dat aan de eerste voorwaarde steeds, in elk rechtsstelsel en voor elke periode, moet 

zijn voldaan om van onroerendmaking te kunnen spreken. Indien een goed niet vatbaar is voor 

onroerendmaking, dient de verhouding tussen de wijze van aanhechting en de intentie of 

bestemming niet verder onderzocht te worden. Het eerste element is dus een noodzakelijke 

voorwaarde (wat verenigbaar is met de opvatting dat incorporatie sensu stricto een voldoende 

voorwaarde is, zie infra, nr. 88).  

Het tweede en derde element zijn daarentegen niet steeds noodzakelijk. Hun functie en 

onderlinge verhouding kan sterk verschillen. Uit de vergelijking van de verschillende stelsels 

doorheen de tijd blijkt dat twee grote types in die verhouding kunnen worden onderscheiden.  

In het eerste type worden enkel de eerste en tweede maatstaf in aanmerking genomen. Er is 

geen plaats voor de derde maatstaf, het subjectieve element. Onroerendmaking op grond van 

het incorporatiecriterium wordt hier dus objectief ingevuld (infra, nrs. 84-89). 

In het tweede type worden alle drie de maatstaven in aanmerking genomen. Anders dan bij 

het eerste type speelt het subjectieve element hier dus ook een rol. Het belang en de rol van 

dat derde element zijn evenwel verschillend zodat er verschillende verhoudingen tussen de 

drie maatstaven bestaan en er op basis daarvan subtypes te onderscheiden vallen. In een eerste 

subtype is de aanhechting niet noodzakelijk maar wel voldoende voor onroerendmaking uit de 

aard (als de aard van het goed aanhechting toelaat) (infra, nrs. 96-100). In een tweede subtype 

is de aanhechting noch noodzakelijk, noch voldoende (infra, nrs. 107-110).  

a. Geen rol voor subjectiviteit - Eerste en tweede maatstaf volstaan 

84. KLEMTOON OP MATERIËLE AANHECHTING – In een eerste type stelsel zijn goederen die 

vatbaar zijn voor onroerendmaking, slechts dan onroerend door incorporatie wanneer er een 

voldoende sterke fysieke band bestaat tussen het vastgehechte goed en de onroerende 

hoofdzaak. ZENATI verwoordt het treffend als volgt: “Le critère de l’immeuble par nature 
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réside, en dehors des biens fonciers eux-mêmes, dans l’incorporation.”
293

 De bestemming of 

intentie kan van een goed dat niet fysiek is vastgemaakt aan een onroerend goed geen 

(onderdeel van dat) onroerend goed maken, net zomin als ze kan voorkomen dat een fysiek 

vastgemaakt goed als onroerend wordt beschouwd. Dit is sinds de invoering van de Code civil 

de meest traditionele visie op onroerendmaking uit de aard, oorspronkelijk terug te vinden in 

zowel het Franse, Belgische als Nederlandse recht onder het oude NBW.
294

  

85. HUIDIG RECHT: ALLEEN FRANKRIJK BEHOORT TOT HET EERSTE TYPE – Enkel het huidige 

Franse recht houdt nog vast aan deze benadering waarin geen rol is weggelegd voor de 

bestemming van het goed of de intentie van de persoon die het goed vastmaakt. Dit wordt zo 

meteen verder toegelicht (zie infra, nrs. 86-89).  

De andere onderzochte stelsels hebben fysieke aanhechting als noodzakelijke en voldoende 

voorwaarde voor onroerendmaking losgelaten, waardoor ze niet meer als toepassingen van het 

eerste type kunnen gelden. Hoewel ook het huidige Belgische, Nederlandse en Zuid-

Afrikaanse recht een rol toekennen aan de fysieke verbinding van een goed, laten deze stelsels 

toe dat niet-vastgemaakte goederen als onroerend uit hun aard worden gekwalificeerd en/of 

dat vastgemaakte goederen als roerend worden beschouwd (zie infra, nr. 100 voor het 

Belgische recht, nr. 110 voor het Nederlandse en nr. 107 voor het huidige Zuid-Afrikaanse 

recht). Het ogenblik waarop deze stelsels overgingen van het eerste type, waarbij enkel de 

aard en de wijze van vastmaking in aanmerking worden genomen, naar het tweede type, 

waarbij een subjectief element mee in rekening wordt genomen, verschilt in de tijd. In België 

lijkt het kantelmoment het Benzinepomparrest uit 1988, in Nederland vormde het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek van 1992 een eerste stap en het Portacabinarrest uit 1997 een verdere 

verwijdering van het eerste type. Of het Zuid-Afrikaanse recht ooit tot het eerste type 

behoorde, is niet helemaal duidelijk. De Romeins-Hollandse bronnen vermelden soms de 

bestemming van een goed bij de beoordeling van het roerende of onroerende karakter maar 

auteurs betwisten of deze bestemming werkelijk een afzonderlijk element was.
295

 In elk geval 

is duidelijk dat sinds de introductie van de beoordelingscriteria voor onroerendmaking zoals 

die vandaag nog gelden, het Zuid-Afrikaanse recht tot het tweede type stelsel behoort. Het 

arrest Olivier and others v. Haarhof & C°, gewezen in 1906, wordt beschouwd als origine van 

de huidige inaedificatio-test. Dit arrest stelde zeer expliciet het gebruik van een subjectief 

element voor als onderdeel van het criterium voor onroerendmaking (zie infra, nr. 96).  

                                                 
293 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 160. 
294 Voor het Belgische recht: zie de bronnen vermeld in de komende randnummers. Voor het Nederlandse recht kan dit 

worden afgeleid uit art. 562 oud NBW en de interpretatie daarvan, zie bijvoorbeeld C. ASSER en P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's 

Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - Zakenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, 14-16 

waar elke verwijzing naar de bestemming van onroerende goederen uit de aard ontbreekt. 
295 Voor een bespreking van de evolutie van Romeins, Romeins-Hollands en Zuid-Afrikaans recht: zie C.P. JOUBERT, 

"Aanhegtings: roerend of onroerend", THRHR 1956, vol. 19, (235) 235-249; J.C. SONNEKUS, "Estoppel, natrekking en 

presedenteleer", TSAR 1997, (597) 600; C.G. VAN DER MERWE, "Die impak van die bedoeling van die eienaar van die 

roerende saak by inaedificatio", TSAR 2000, (155) 165-167. Een aantal van de verwijzingen naar de ‘bestemming’ van een 

goed lijken eerder verband te houden met de afbakening van wat is inbegrepen in een verkoop of nalatenschap dan met de 

onroerende kwalificatie van een goed. 
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86. TRADITIONELE VISIE: AANHECHTING ALS NOODZAKELIJKE EN VOLDOENDE VOORWAARDE – 

In het eerste type wordt traditioneel aangenomen dat aanhechting, d.w.z. incorporatie sensu 

stricto (supra, nr. 73), niet alleen een noodzakelijke maar ook een voldoende voorwaarde is 

voor onroerendmaking van andere goederen dan de grond zelf.
 296

 Deze stelling heeft twee 

belangrijke componenten: (1) aanhechting als noodzakelijke voorwaarde en (2) aanhechting 

als voldoende voorwaarde. De tweede component verdient de nuance dat de aard van het goed 

zich moet lenen tot aanhechting zodat de aanhechting niet werkelijk voldoende is maar slechts 

tot stand kan komen als de aard het toelaat (supra, nrs. 68-71). Beide componenten worden in 

de volgende randnummers verder toegelicht. 

87. AANHECHTING ALS NOODZAKELIJKE VOORWAARDE – Als aanhechting een noodzakelijke 

voorwaarde is, kan er van onroerendmaking geen sprake zijn wanneer aan deze voorwaarde 

niet is voldaan.
297

 Voor beplantingen betekent dit dat planten die in potten zitten, niet aan de 

grond aangehecht zijn en dus niet onroerend zijn, ook al worden ze bestemd ter plaatse te 

blijven staan.
298

 Voor constructies is de kwalificatie als onroerend goed uit de aard, de 

incorporatie sensu lato, in deze benadering afhankelijk van de maatstaf die wordt gehanteerd 

om een goed als vastgehecht aan de grond te beschouwen, de incorporatie sensu stricto, 

waarbij er in de onderzochte stelsels verschillende mogelijkheden konden worden 

onderscheiden (supra, nrs. 74-78).  

De huidige Franse maatstaf voor incorporatie sensu stricto vereist een vorm van 

verbinding, verankering of fundering die aantoont dat de constructie niet eenvoudig op de 

grond rust of ter plaatse gehouden wordt door zijn louter gewicht (supra, nr. 76). Op basis van 

deze maatstaf worden chalets die op het elektriciteits-, water- en gasnet zijn aangesloten en 

geplaatst op betonnen tegels die zijn ontworpen opdat de chalets er net op zouden passen, naar 

                                                 
296 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 

1841, 252, nr. 832; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 38; C. AUBRY en G. 

RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 7; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, 

Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 25, nr. 27; G. GALOPIN en M. WILLE, Les biens, 

la propriété et les servitudes in Cours de droit civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 1932, 28, nr. 21; M. PLANIOL en G. RIPERT, 

Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 76, nr. 73; R. 

DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 75, nr. 42 A; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 

1975, 605, nr. 641; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 

1996, 64-65, nr. 55; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 

306, nr. 26; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 4, nr. 7; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 55, nr. 28; R. LIBCHABER, 

"Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 31, nrs. 152-153; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 28, nr. 40. 

Een – eenzame – uitzondering vinden we bij V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs 

Cotillon, 1859, 336, nr. 350: « C’est la perpétuité au moins intentionnelle de l’accession au sol, qui immobilise un objet 

mobilier : alors même que l’accession est réelle, physique, si elle n’est pas faite dans un but de perpétuité, la chose unie reste 

meuble… » 
297 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 63, nr. 53; V. 

DEPADT-SEBAG, "La Cour de cassation rappelle les critères de l'immobilisation par nature à propos de convecteurs 

électriques" (noot onder Cass. fr. 23 januari 2002), Recueil Dalloz 2002, (2365) nrs. 7, 11-12; P. MALAURIE en L. AYNES, Les 

biens, Parijs, Defrénois, 2007, 32, nr. 126; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 28, nr. 40.  
298 G. GALOPIN en M. WILLE, Les biens, la propriété et les servitudes in Cours de droit civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 1932, 

29, nr. 22; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 601-602, nrs. 634-

635; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 71; Y. 

STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 55-56, nr. 28. 
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huidig Frans recht als roerend gekwalificeerd.
299

 In het Franse recht kan het loutere gewicht 

van een goed immers niet worden beschouwd als een verbindingsmiddel dat volstaat voor 

incorporatie sensu stricto en bijgevolg kan er geen sprake zijn van onroerendmaking.
300

  

Dit was anders in het Belgische recht, dat voor 1988 ook tot het eerste type behoorde. 

Daar werd wel aanvaard dat een goed door zijn loutere plaatsing op de grond in uitzonderlijke 

gevallen als geïncorporeerd kon worden beschouwd. Bij constructies van uitzonderlijke 

omvang en gewicht werd aanvaard dat die omvang een dermate intens contact met de grond 

verzekert dat het kan worden gelijkgesteld met een effectieve incorporatie sensu stricto. Dit is 

zoals eerder vermeld (supra, nr. 77) bijvoorbeeld het geval bij de obelisk op de Place de la 

Concorde in Parijs of de bouwwerken van de oude Romeinen, Inca’s en Bretons.
301

  

Binnen eenzelfde type kan een verschillende maatstaf voor incorporatie sensu stricto aldus 

leiden tot een andere afbakening van onroerende goederen uit de aard. 
 

88. AANHECHTING ALS VOLDOENDE VOORWAARDE (MET IMPLICIETE VOORWAARDE DAT DE 

AARD AANHECHTING TOELAAT) – In de traditionele invulling van het eerste type wordt 

incorporatie sensu stricto niet alleen als een noodzakelijke maar ook als een voldoende 

voorwaarde beschouwd (supra, nr. 86). Hoe valt deze opvatting te rijmen met onze analyse 

dat de aard van een goed ook een maatstaf is die we in het eerste type mee in rekening nemen 

voor onroerendmaking (supra, nr. 68 en 83)? De visie dat incorporatie sensu stricto een 

voldoende voorwaarde is voor onroerendmaking, is verenigbaar met het in aanmerking nemen 

van de eerste maatstaf omdat het bestaan van een werkelijke aanhechting het bewijs vormt dat 

de aard van het goed deze aanhechting toelaat. Anders gezegd: het voldaan zijn van de tweede 

maatstaf, incorporatie sensu stricto, impliceert steeds dat ook aan de eerste maatstaf, de 

vatbaarheid voor vastmaking, is voldaan. Een incorporatie sensu stricto (de tweede maatstaf) 

is onmogelijk als de aard van het goed (de eerste maatstaf) zich tegen incorporatie verzet 

zodat incorporatie sensu stricto nog steeds als voldoende voorwaarde voor onroerendmaking 

kan worden beschouwd. In wat volgt zal incorporatie sensu stricto als voldoende voorwaarde 

voor onroerendmaking dus ook worden bedoeld als de situatie waarin aan de eerste en de 

tweede maatstaf is voldaan (zie infra, nrs. 96-98, 102-107 en 110). 

Het voldoende karakter van incorporatie sensu stricto brengt mee dat een aantal 

feitengegevens irrelevant zijn voor de onroerende kwalificatie van geïncorporeerde goederen.  

Zo heeft het geen belang wie de incorporatie tot stand heeft gebracht. Zowel de 

grondeigenaar als een derde kunnen een goed door incorporatie onroerend maken, in 

tegenstelling tot hetgeen het geval is bij onroerende goederen door bestemming (infra, nr. 

                                                 
299 Orléans 16 maart 2009, nr. 08/00333, onuitg., geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
300 Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 53, nr. 26; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 

160; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 30-31. 
301 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 604, nr. 639; J. 

HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 64, nr. 54; O. 

HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 301-302; R. DEKKERS 

en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 14, nr. 30a. 
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189).
302

 Die laatste kunnen enkel door de grondeigenaar die tevens eigenaar is van het 

roerende goed onroerend worden gemaakt.  

Evenmin van belang is de eigendomssituatie met betrekking tot de constructie of 

beplanting.  

Tot slot speelt het geen rol voor welke duur deze incorporatie tot stand is gebracht. 

Ook een tijdelijke constructie is onroerend uit de aard wanneer ze voldoende wordt 

geïncorporeerd.
303

 Zo is een tijdelijk gebouw dat werd opgetrokken voor een tentoonstelling 

en nadien opnieuw zal worden afgebroken, onroerend. Hetzelfde geldt voor planten die met 

hun wortels in de grond zitten, ook al zijn ze bestemd om binnen korte termijn verplaatst te 

worden, zoals het geval is bij planten in een kwekerij.  

89. SUBJECTIVITEIT GEEN IMPACT – Aangezien incorporatie in deze benadering noodzakelijk 

en voldoende is voor onroerendmaking, heeft het derde element, de intentie van de eigenaar 

van een goed, geen invloed op de kwalificatie ervan.
304

 Dit werd ook expliciet bevestigd door 

een uitspraak van de Franse Cour de cassation uit 1991 waarin ze stelde dat de regels omtrent 

de kwalificatie van goederen van openbare orde zijn.
305

 Een conventionele afwijking van deze 

regels is volgens deze beslissing niet mogelijk. Een aantal kanttekeningen dient evenwel te 

worden gemaakt bij het Franse recht en het oude Belgische recht. 

90. NUANCERING AFWEZIGHEID PARTIJAUTONOMIE – Uit de voorgaande randnummers blijkt 

dat in het eerste type, waartoe naar huidig recht enkel nog Frankrijk behoort, geen 

subjectiviteit bestaat bij de kwalificatie van een goed als onroerend uit de aard. Opmerkelijk is 

daarom dat de Franse Cour de cassation ongeveer een eeuw voor haar beslissing uit 1991 het 

omgekeerde erkende door te beslissen dat het roerende of onroerende karakter van een goed 

in de eerste plaats wordt bepaald door het gezichtspunt van waaruit de contractspartijen het 

goed bekijken en de bestemming die ze eraan geven. Het ging hier om een zaak over roerende 

goederen door anticipatie, een figuur die in het Franse recht algemeen wordt aanvaard. Het 

Franse Hof deed echter in zeer algemene termen uitspraak over het belang van de 

partijkwalificatie:  

                                                 
302 Cass. fr. 1 juli 1845, Dalloz 1845, I, 317; Cass. fr. 13 februari 1872, Dalloz 1872, I, 256; Parijs 8 februari 1892, Dalloz 

1892, II, 409, noot M. PLANIOL. 
303 Cass. fr. 10 juni 1974, Bull.civ. 1974, IV, 146, nr. 183; F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 

526-527, nr. 420; A. SAUVALLE, De la distinction entre les immeubles par nature et les immeubles par destination et 

spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902, 84, 87; G. GALOPIN en M. WILLE, Les biens, la 

propriété et les servitudes in Cours de droit civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 1932, 28, nr. 21; A. KLUYSKENS, Beginselen van 

Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 15, nr. 7; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 

VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 75, nr. 42; H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 605, nr. 641; Y. STRICKLER, Les 

biens, Parijs, PUF, 2006, 57, nr. 30; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 

71; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 160, R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 

31, nrs. 152-153; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 14, nr. 14; 

C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 28, nr. 40; C.B.F. LEFEBVRE, A. REYGROBELLET, C. BARTHELEMY, 

et al., "De la nature juridique des éoliennes au regard de la distinction meuble/immeuble", RDI 2015, (567) 567-572. 
304 Zie bijvoorbeeld 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, (643) 652. 
305 Cass. fr. 26 juni 1991, Bull. civ. 1991, III, n° 197, JCP 1992, II, 21825, noot J.F. BARBIERI, Dalloz 1993, 93, noot I. FREIJ-

DALLOZ. 
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“le caractère mobilier ou immobilier des biens se détermine avant tout par le point de vue 

auquel les ont considérés les parties contractantes, et par la destination qu’elles leur ont 

attribuée.”
306

  

Ook de meerderheid van de Franse doctrine neemt aan dat het roerende of onroerende 

karakter van een goed niet van openbare orde of dwingend recht is.
307

 Op welke wijze komt 

die partijautonomie dan tot uiting in een systeem waar fysieke vastmaking een noodzakelijke 

en voldoende voorwaarde voor onroerendmaking is? Een aantal verschillende situaties 

kunnen worden onderscheiden. 

91. NUANCERING AFWEZIGHEID PARTIJWIL: ONROEREND KARAKTER VOOR NIET-

GEÏNCORPOREERDE GOEDEREN – Een eerste mogelijke afwijking bestaat in het toekennen van 

een onroerend karakter aan niet-geïncorporeerde goederen. Een toepassing hiervan vinden we 

terug bij goederen die zijn losgemaakt met de bedoeling ze terug aan het onroerend goed te 

verbinden, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij herstellingswerken. Reeds in het 

Romeinse recht
308

 werd aangenomen dat deze goederen hun onroerende karakter niet 

verliezen, een visie die ook door Franse en Belgische auteurs wordt gevolgd.
309

 Een gevolg 

van deze opvatting is onder meer dat dergelijke losgemaakte goederen onder het voorwerp 

van het recht van de hypotheekhouder blijven vallen.  

Deze regel wordt evenwel niet algemeen aanvaard. DE PAGE en DEKKERS schrijven 

uitdrukkelijk dat de bedoeling om de goederen nadien weer met het onroerend goed te 

verbinden geen rol mag spelen bij de beoordeling van het roerend of onroerend karakter 

gedurende de losmaking, aangezien het criterium voor het bepalen van dat karakter objectief 

is en dient te zijn.
310

 Bovendien lijkt de meerderheidsvisie strijdig met artikel 532 BW waarin 

wordt bepaald dat bouwstoffen die van de afbraak van een gebouw voortkomen, roerend zijn 

totdat ze door arbeiders in een gebouw zijn verwerkt. Omwille van het noodzakelijke karakter 

van incorporatie (supra, nr. 87) en omwille van de regel in artikel 532 BW lijkt de visie van 

DE PAGE en DEKKERS de juiste. 

92. NUANCERING AFWEZIGHEID PARTIJWIL: ROEREND KARAKTER VOOR GEÏNCORPOREERDE 

GOEDEREN – Een tweede vorm van afwijking van de regel dat incorporatie leidt tot 

                                                 
306 Cass. fr. 14 februari 1899, S. 1900, I, 398. 
307 F. ZENATI, "Propriété et droits réels" (noot onder Cass. fr. 26 juni 1991), RTD civ 1992, (144) 144-145; I. FREIJ-DALLOZ, 

"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" (noot onder Cass. fr. 26 juni 1991), Recueil Dalloz 1993, (93) 93-95, nrs. 6-8; T. REVET, "Meubles et 

immeubles" (noot onder Cass. fr. 2 maart 1999), RTD civ 2000, (866) 868-869; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, 

LexisNexis, 2008, 23-24, nr. 39; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 147, nr. 90. Contra: L. 

JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 718, nr. 1380 hoewel de auteur meteen ook 

uitzonderingen erkent (nr. 1381). 
308 Digesten 19 1 § 17 10-11: “Ea, quae ex aedificio detracta sunt, ut reponantur, aedificii sunt…” 
309 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 38; A. SAUVALLE, De la distinction 

entre les immeubles par nature et les immeubles par destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & 

Briere, 1902, 86; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 

103, nr. 107; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, 

Antwerpen, Standaard, 1974, 76, nr. 42B; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 160.  
310 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 606, nr. 642. 
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onroerendmaking, kan bestaan uit het ontkennen van het onroerende karakter van 

geïncorporeerde goederen. Twee verschillende stelsels van het eerste type, het Franse en het 

voorheen geldende Belgische recht,
311

 erkennen uitdrukkelijk de figuur van de roerende 

goederen door anticipatie (infra, nrs. 301 e.v.). Hierbij worden uit de aard onroerende 

goederen in een rechtshandeling behandeld in hun toekomstige roerende staat. Deze figuur, 

een juridische fictie, wordt evenwel restrictief toegepast. Het loutere feit dat een 

geïncorporeerd goed op termijn roerend zal worden, kan niet volstaan als er niet is voldaan 

aan de voorwaarden voor vervroegde onroerendmaking. Zo zullen planten die slechts tijdelijk 

bij een kweker staan maar wortels hebben als onroerend worden gekwalificeerd.
312

 Bovendien 

zal de roerende kwalificatie die volgt uit vervroegde roerendmaking in bepaalde gevallen 

slechts inter partes werken, hetgeen de werking van de partijautonomie beperkt (infra, nrs. 

413-420).  

Een tweede vorm van toekenning van een roerend karakter aan geïncorporeerde goederen is 

terug te vinden bij oudere auteurs die vruchten, opbrengsten en zelfs bomen in een kwekerij 

als roerend kwalificeren indien ze zijn aangebracht door de houder van een persoonlijk 

gebruiksrecht zoals de pachter. De auteurs baseren zich voor het roerende karakter van de 

geïncorporeerde goederen hetzij op het tijdelijke karakter van de verbinding, waaruit blijkt dat 

het niet de bedoeling was het goed te incorporeren
313

, hetzij op het feit dat degene die de 

verbinding met de grond tot stand brengt, geen eigenaar of titularis van een zakelijk recht is 

ten aanzien van de grond.
314

  

Geen van beide redeneringen kan overtuigen.
315

 Naar huidig Frans (en Belgisch) recht wordt 

aangenomen dat de titularis van een persoonlijk gebruiksrecht op de grond, net zoals de 

houder van een zakelijk gebruiksrecht, over een accessoir opstalrecht of superficie-

conséquence beschikt indien aan zijn gebruiks- of genotsrecht een bevoegdheid tot bouwen is 

gekoppeld. Dit betekent dat er geen onmiddellijke natrekking optreedt ten voordele van de 

grondeigenaar. De titularis van het gebruiksrecht blijft voor de duur van zijn recht eigenaar 

van de constructies en beplantingen waardoor hij ze mag afbreken of wegnemen. Hij heeft als 

eigenaar dus steeds een wegneemrecht, een zogenaamd ius tollendi.
316

 Dit wegneemrecht is 

                                                 
311 Ook het huidige Belgische recht, dat niet meer tot het eerste type behoort, kent deze figuur.  
312 A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1953, 18, nr. 11; Y. STRICKLER, Les 

biens, Parijs, PUF, 2006, 55, nr. 28. 
313 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 

1841, 257, nr. 851; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 65, nr. 146; C. AUBRY 

en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 10, § 164, vn. 14. 
314 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 526-527, nr. 420. Ook: A. COLIN en H. CAPITANT, Traité 

de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 387, nr. 645. 
315 Zie voor tegenargumenten daterend van voor de aanvaarding van accessoire opstalrechten: M. CHAUVEAU, "Des meubles 

par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 578, nr. 7. 
316 Zie rechtsvergelijkend: S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 319-320, nr. 268. Zie voor het Belgische recht: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 595-596, nr. 745. Zie voor het Franse recht: C. LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels 

principaux. Tome II, Parijs, Economica, 2004, 4, 448, nr. 760 samengelezen met 441, nr. 753 en 443, nr. 755; P. MALAURIE 

en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2013, 291-292, nr. 903; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 

248, nr. 677 e.v.; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 211, nr. 278.  
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een aspect van het eigendomsstatuut van de goederen maar heeft niets te maken met de 

kwalificatie ervan. Anders gezegd: dat de pachter de bevoegdheid heeft om de 

geïncorporeerde goederen weg te nemen, verandert niets aan hun onroerende kwalificatie. 

Zoals werd aangegeven, is de tijdelijke aard van de verbinding van goederen met de grond 

irrelevant voor de kwalificatie van die goederen als onroerend. Ook de aard van het recht van 

de persoon die de incorporatie tot stand brengt, is irrelevant (supra, nr. 88). Op grond van 

deze vaststellingen kan worden geconcludeerd dat de door de houder van een gebruiksrecht 

op de grond geïncorporeerde goederen onroerend worden ondanks het opstalrecht van degene 

die de incorporatie tot stand bracht.  

De verhouding tussen natrekking en onroerendmaking alsook de rol van een opstalrecht 

komt later aan bod (zie infra, nrs. 132 e.v.). 

93. NUANCERING AFWEZIGHEID PARTIJWIL: IMPACT VAN WIL OP AANHECHTING – Bepaalde 

Franse auteurs zien daarnaast ook een rol weggelegd voor de wil van één of meerdere partijen 

als exterieure factor bij de objectieve kwalificatie van goederen als onroerend door 

incorporatie. Doordat een partij die beslist een goed in de grond te incorporeren, de 

onroerende kwalificatie tot stand brengt of een partij die beslist een goed los te maken van de 

grond, deze doet eindigen, zou de wil van die partij de oorzaak zijn voor het roerende of 

onroerende karakter van het goed.
317

 Deze visie zou tevens in een arrest van de Franse Cour 

de cassation uit 1988 zijn erkend.
318

  

In dit arrest oordeelde de Cour dat fresco’s die losgemaakt waren van de muur waarop ze 

waren aangebracht, door de losmaking niet onroerend maar roerend waren (zie ook infra, 

nr. 187). De wil van partijen speelt volgens deze auteurs een rol in die zin dat de persoon 

die de fresco’s losmaakte, hierdoor uitdrukkelijk de roerendmaking beoogde. De 

kwalificatie van goederen wordt aldus overgelaten aan de wil van partijen doordat zij de 

vrijheid hebben om een goed te (des)incorporeren.
319

  

Uit een correcte vaststelling lijken hier de verkeerde conclusies te worden getrokken, 

waardoor deze redenering niet kan worden gevolgd. In verschillende gevallen zal het 

inderdaad de intentie van een persoon zijn die hem er toe aanzet goederen los te maken van 

dan wel vast te maken aan de grond. Hieruit afleiden dat aan deze intentie een juridische rol 

wordt toegekend, is evenwel verkeerd.
320

 De intentie van degene die een goed los- of 

                                                 
317 M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche 

Juridique 1995, (809) 812; Y. STRICKLER, "Nature et culture. Du rôle de la volonté dans la qualification des biens" in O. 

CACHARD en X. HENRY (eds.), Mélanges en l'honneur du Professeur Filles Goubeaux, Parijs, LGDJ, 2009, (525) 529; 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" in X. (ed.), L'immeuble et le droit. Mélanges à la mémoire du professeur Roger Saint-

Alary, Toulouse, Presses Universitaires des Sciences Sociales, 2006, (111), 124-125, nr. 21. 
318 Cass. fr. 15 april 1988, JCP G 1988, II, 21066, noot GREGOIRE, noot BARBIERI, D. 1988, 325, concl. CABANNES, noot 

MAURY. 
319 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, (643) 648. 
320 Zie ook in die zin: W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté 

contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 251, nr. 3. 
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vastmaakt is juridisch gezien irrelevant. Enkel het materiële gevolg van deze intentie, nl. de 

werkelijke los- of vastmaking, wordt in aanmerking genomen om de kwalificatie van het goed 

als roerend of onroerend te bepalen. Zulks vindt steun in een tweevoudige argumentatie. In de 

eerste plaats kan de irrelevantie van de intentie worden afgeleid uit het feit dat ook indien een 

dergelijke intentie ontbreekt, het los- of vastgemaakte goed als roerend respectievelijk 

onroerend zal worden gekwalificeerd.  

Dit zal het geval zijn bij natuurlijke fenomenen zoals een felle wind die een boom 

definitief ontwortelt of het ontwikkelen van wortels bij een plant die door zijn eigenaar of 

een derde op een gronderf werd geplaatst zonder de bedoeling deze plant ter plaatse te 

laten.  

In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat een loutere intentie zonder materiële 

uitvoering bij onroerendmaking uit de aard geen enkel effect kan genereren naar Frans recht. 

Er is geen rechtspraak bekend waaruit blijkt dat de intentie tot vast- of losmaking zonder 

effectieve uitvoering ervan reeds gevolgen had voor de kwalificatie van goederen als 

onroerend uit de aard of roerend uit de aard. 

b. Rol voor subjectiviteit - Drie maatstaven worden in aanmerking genomen 

94. ROL VOOR INTENTIONEEL ELEMENT, BELANG VARIEERT – In een tweede type worden de 

drie elementen voor de bepaling van het onroerende karakter van een goed, nl. (1) de aard van 

het goed, (2) de graad en wijze van aanhechting en (3) de intentie of bestemming, cumulatief 

in aanmerking genomen. De inachtneming van dat derde element zorgt ervoor dat de 

opvatting dat incorporatie een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is, in het tweede type 

niet langer geldt. Uit wat volgt, zal blijken dat de bestemming of intentie zowel aan het 

noodzakelijke als aan het voldoende karakter van aanhechting afbreuk kan doen. Er blijken 

daarbij substantiële verschillen te bestaan met betrekking tot het gewicht dat aan elk van de 

drie elementen voor onroerendmaking wordt toegekend, zowel tussen de verschillende stelsels 

als binnen eenzelfde stelsel doorheen de tijd.  

Op grond van deze verschillen worden twee subtypes onderscheiden. In het eerste is 

aanhechting niet noodzakelijk maar wel voldoende voor onroerendmaking (infra, nrs. 96-

102). In het tweede subtype is aanhechting niet noodzakelijk noch voldoende voor 

onroerendmaking (infra, nrs. 107 e.v.) Soms bestaat er discussie tot welk subtype een stelsel 

juist behoort. Voor het Zuid-Afrikaanse recht wordt er in de doctrine een onderscheid 

gemaakt tussen de traditionele en moderne invulling. We bespreken beide onder het subtype 

waartoe ze op grond van dit onderscheid behoren om deze opvattingen vervolgens kritisch te 

onderzoeken (infra, nr. 109).  

Opmerkelijk is de vaststelling dat in elk van de onderzochte stelsels een toenemend belang 

wordt gehecht aan het derde element (zie infra, nrs. 101, 109 en 114).  
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i. Subtype 1: aanhechting niet noodzakelijk maar wel voldoende 

95. TOELICHTING SUBTYPE 1 – In een eerste subtype is incorporatie sensu stricto een 

voldoende voorwaarde, wat betekent dat bij een sterke fysieke aanhechting enkel de eerste en 

tweede maatstaf in aanmerking worden genomen aangezien incorporatie sensu stricto 

impliceert dat de aard van het goed aanhechting toestaat (zie ook supra, nr. 88). De 

incorporatie sensu stricto is evenwel geen noodzakelijke voorwaarde wat betekent dat ook 

goederen die geen sterke aanhechting aan de grond vertonen, onroerend kunnen zijn wanneer 

het subjectieve element, de derde maatstaf, mee in rekening wordt genomen. Twee stelsels 

lijken tot dit subtype te behoren, nl. de volgens de doctrine traditionele visie in het Zuid-

Afrikaanse recht (nrs. 96-99) en het huidige Belgische recht (nrs. 100-102). 

Eerste benadering: bij ontstentenis van incorporatie geldt de werkelijke intentie van de 

bouwer als element (Zuid-Afrikaanse ‘traditionele’ visie) 

96. ZUID-AFRIKAANS RECHT: ONDUIDELIJKHEID OVER AANHECHTING ALS VOLDOENDE 

VOORWAARDE – Zoals werd aangegeven, worden de drie maatstaven voor de bepaling van het 

onroerende karakter van een goed, nl. (1) de aard van het goed, (2) de wijze van vastmaking 

en (3) de intentie van de bouwer, in het Zuid-Afrikaanse recht duidelijk geëxpliciteerd (supra, 

nr. 67). Dit is het geval sinds de uitspraak in Olivier and others v. Haarhof & C° uit 1906.
321

  

Deze zaak handelde over de kwalificatie van een constructie in hout en metaal die was 

opgericht door de koper van een onroerend goed, dat was verkocht onder 

eigendomsvoorbehoud tot aan de volledige betaling van de prijs. Een schuldeiser legt 

roerend beslag op de constructie terwijl de verkopers, die door de niet-betaling van de 

verkoopprijs eigenaar zijn gebleven van de grond, menen dat een roerend beslag op de 

constructie niet mogelijk is omdat het om een onroerend goed gaat. Op basis van de drie 

maatstaven neemt de rechter aan dat de constructie onroerend is: “We must have regard 

to the nature of the building, the way in which it was fixed, and the intention of the person 

who erected it. And so doing, it is clear to me that this building was an immovable. It was 

firmly fixed to the soil by nails 6 ins. Long driven into posts sunk into the ground. It was 

not erected for a temporary purpose; it was used as a dwelling-house. It was a five-

roomed building, and was not very easily moved; and in my opinion was meant by the 

person who erected it to remain there permanently.”
322

 

Hoewel het gebruik van de drie maatstaven als uitgangspunt algemeen wordt aanvaard, blijkt 

deze regel niet steeds onverkort te worden toegepast. Reeds in 1927 werd in een arrest van de 

Appellate Division beslist dat “it by no means follows that they all require consideration 

equally or at all in every case.”
323

 Met andere woorden: in bepaalde gevallen kunnen 

sommige van de maatstaven volstaan. Welke zijn deze gevallen en welke maatstaven kunnen 

dan volstaan? De Zuid-Afrikaanse rechtsleer neemt algemeen aan dat in twee gevallen een 

                                                 
321 Olivier and others v. Haarhof & Co. 1906 TS 497. 
322 Idem, p. 500. 
323 R. v. Mabula 1927 AD 159, p. 161. 
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fysieke aanhechting kan volstaan voor onroerendmaking
324

: (1) wanneer de aanhechting het 

verlies van de eigen identiteit van het goed tot gevolg heeft en (2) wanneer losmaking 

substantiële schade veroorzaakt aan de grond of het aangehechte goed.
325

 In sommige 

gevallen worden de twee tests bovendien gecombineerd: indien het aangehechte voorwerp 

zijn eigen identiteit behoudt en zonder veel moeite van de onroerende zaak kan worden 

losgemaakt, wordt dit niet als deel van het onroerend goed beschouwd.
326

  

Het verlies van de eigen identiteit is in principe steeds het gevolg van onroerendmaking 

omdat er bestanddeelvorming optreedt (infra, nr. 142). In de evaluatie zal worden 

verklaard dat bij een ruimere invulling van onroerendmaking uit de aard (d.w.z. 

incorporatie sensu lato) een werkelijke verdwijning van de identiteit van het aangehechte 

goed moeilijker kan worden verdedigd (infra, nr. 155).  

In deze gevallen wordt met de derde factor, de intentie of bestemming, geen rekening 

gehouden. De vraag is of de zonet genoemde regels een bevestiging vormen van een 

algemeen principe dat incorporatie sensu stricto volstaat voor onroerendmaking, dan wel een 

uitzondering vormen op de regel dat de intentie steeds in aanmerking dient te worden 

genomen.  

De doctrine maakt bij de bespreking van de verhouding tussen de drie maatstaven – waaruit 

we met het hier gehanteerde perspectief kunnen afleiden of incorporatie sensu stricto een 

voldoende voorwaarde is voor onroerendmaking – een onderscheid tussen de traditionele visie 

en de moderne visie.
327

 De traditionele visie is volgens deze indeling dat de subjectieve 

intentie, d.w.z. wat de bouwer of eigenaar werkelijk heeft bedoeld, enkel in aanmerking wordt 

                                                 
324 C.P. JOUBERT, "Aanhegtings: roerend of onroerend", THRHR 1956, vol. 19, (235) 247; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, 

Durban, Butterworths, 1989, 2, 250; C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, 

Butterworths, 1993, 127; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 

259; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, 

Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 148. Bepaalde auteurs nemen daarnaast ook aan dat het voorhanden zijn van de 

eerste maatstaf kan volstaan, bijvoorbeeld in geval van cement dat wordt gebruikt om een woning te bouwen, supra, nr. 27. 

Dit lijkt ons evenwel een overbodige test aangezien hij een eenvoudige toepassing vormt van de test bij de tweede maatstaf, 

nl. het verlies van de eigen identiteit van het aangehechte goed.  
325 MacDonald Ltd v. Radin N.O. & The Potchefstroom Dairies & Industries Co. Ltd 1915 AD 454, p. 467; Western Bank 

Bpk v. Trust Bank van Afrika Bpk en andere NNO 1977 (2) SA 1008 (O). In dezelfde zin maar a contrario: Caltex (Africa) 

Ltd and others v. Director of Valuations 1961 (1) SA 525 (C). Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and compulsory 

transfer of ownership, onuitg., Stellenbosch University, 24 december 2010, 114. 
326 Macdonald Ltd v Radin NO and the Potchefstroom Dairies & Industries Co. Ltd 1915 AD 454, p. 467; C.G. VAN DER 

MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 250-251. FREEDMAN combineert beide criteria in positieve zin door te 

stellen dat de test ter beoordeling van het verlies van eigen identiteit (en bijgevolg onroerendmaking) vaak de mogelijkheid is 

om het aangehechte goed los te maken zonder beschadiging. (W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the 

element of subjective intention play?", SALJ 2000, (667) 669. 
327 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 254; B. MARIPE, "Intention and the original acquisition of 

ownership: whither inaedificatio?", SALJ 1998, (544) 546-548; W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should 

the element of subjective intention play?", SALJ 2000, (667) 669; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. 

Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 263; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's 

The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 149-150; Z.-Z. TEMMERS, Building 

encroachments and compulsory transfer of ownership, onuitg., Stellenbosch University, 24 december 2010, 116-118; I. 

KNOBEL, "Accession of movables to land, South African law and Dutch law", CILSA 2012, vol. 45, (77) 79-80; N.L. SONO, 

Development of the law regarding inaedificatio: a constitutional analysis, onuitg., Stellenbosch University, 2014, 2-3 (die 

evenwel later nuanceert dat er een traditionele en moderne visie zou bestaan: p. 89). Minder expliciet ook: J.C. SONNEKUS, 

"Aanhegting - altyd "naghel-vast"?" (noot onder Senekal v Roodt), J.S.Afr.L. 1984, (72) 76-77. 
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genomen wanneer de twee overige maatstaven een onvoldoende duidelijk antwoord bieden op 

de vraag of een roerend goed aan een onroerend goed is vastgehecht. Dit impliceert dat 

incorporatie sensu stricto in deze zogenaamde traditionele visie een voldoende voorwaarde is 

voor onroerendmaking. Niettemin blijkt uit een analyse van de exacte bewoordingen gebruikt 

in de rechtspraak en de rechtsleer, dat ook in wat als de traditionele visie wordt beschouwd, 

de meningen verschillen. In een eerste invulling is de aanhechting inderdaad een voldoende 

voorwaarde (nr. 97). In een tweede invulling binnen de zogenaamde traditionele visie is de 

aanhechting geen voldoende voorwaarde (nr. 98). Beide worden hier verder toegelicht. De 

moderne visie komt in het tweede subtype aan bod (infra, nrs. 107-109). 

97. EERSTE INVULLING VAN DE TRADITIONELE VISIE: AANHECHTING ALS VOLDOENDE 

VOORWAARDE – Verschillende auteurs formuleren het uitgangspunt van de traditionele visie 

als volgt: wanneer uit de aard en het doel van het roerend goed alsook de graad en wijze van 

aanhechting kan worden afgeleid dat het roerend goed onroerend geworden is, wordt de 

intentie van de eigenaar van het roerende goed buiten beschouwing gelaten.
328

 Voldoende 

fysieke vastmaking (incorporatie sensu stricto) lijkt in deze zienswijze een voldoende 

voorwaarde te zijn voor onroerendmaking uit de aard (incorporatie sensu lato).  

Ook hier moet het voldoende karakter van incorporatie sensu stricto worden 

geïnterpreteerd in de zin dat hierbij zowel aan de eerste maatstaf, de aard van het goed, 

als aan de tweede maatstaf, de incorporatie sensu stricto, is voldaan (zie supra, nr. 88).  

De regels omtrent verlies van identiteit en beschadiging bij losmaking (supra, nr. 96) lijken 

dan een loutere toepassing van dit principe.
329

  

Een toepassing van deze visie kan worden gevonden in de beslissing R v Mabula van de 

Appellate Division (zie ook supra, nr. 96). De vraag naar kwalificatie van een constructie 

als onroerend kwam hier aan bod in het kader van een strafrechtelijke zaak, met name 

over brandstichting. Rechter INNES CJ overwoog, met verwijzing naar onder meer 

MacDonald v. Radin, dat de aard van de constructie, de wijze van aanhechting aan het 

onroerend goed en de intentie van de aanhechter in aanmerking moesten worden 

genomen. Evenwel, zo oordeelde de rechter, diende niet aan elk van deze factoren 

evenveel belang gehecht te worden. In vele gevallen beslisten de aard van de zaak of de 

wijze van aanhechting de vraag naar de kwalificatie: “In many instances the nature of the 

                                                 
328 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 254; J.C. SONNEKUS, "Regsgevolge van natrekking en die 

formulering van aanhegtingsmaatstawwe", TSAR 1990, (320) 329; C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of 

Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 128; C.G. VAN DER MERWE en J.M. PIENAAR, "Law of Property 

(Including Real Security)", Annual Survey of South African Law 1999, (276) 290; C.G. VAN DER MERWE, "Die impak van die 

bedoeling van die eienaar van die roerende saak by inaedificatio", TSAR 2000, (155) 157; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The 

Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 263, nr. 338; Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and 

compulsory transfer of ownership, onuitg., Stellenbosch University, 24 december 2010, 116.  
329 Niettemin werd er kritiek geleverd op de beslissing in de zaak Western Bank v. Trust Bank van Afrika, waarin beslist werd 

dat wanneer de verwijdering van een aangehecht goed substantiële schade zou opleveren aan het goed of het onroerende 

goed, dit volstond om het goed als aangehecht en dus onroerend te kwalificeren. Het volledig buiten beschouwing laten van 

de intentie van de eigenaar van het aangehechte goed werd onterecht een verkeerde interpretatie van oudere rechtspraak 

genoemd. (C. LEWIS, "Superficies solo cedit - sed quid est superficies?", SALJ 1979, vol. 96, (94) 102-103.) 
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thing or the mode of attachment may conclude the enquiry.” Slechts wanneer de 

toepassing van deze twee factoren niet tot een duidelijk resultaat leidt, zou het element 

van intentie de doorslag geven. In dit concrete geval was het voorwerp van de uitgelokte 

brand een gebouw bestaande uit aarden muren en een rieten dak. De muren rustten door 

hun louter gewicht op de grond zonder erin verwerkt of gefundeerd te zijn. Deze 

elementen toonden volgens de rechtbank voldoende aan dat het om een onroerend goed 

ging en de intentie van de bouwer of eigenaar kwam dan ook niet meer aan bod bij de 

beoordeling van de kwalificatie van het gebouw.
330 

98. TWEEDE INVULLING VAN DE TRADITIONELE VISIE: AANHECHTING ALS ONVOLDOENDE 

VOORWAARDE – Daarnaast bestaat er ook rechtspraak en rechtsleer die onder de traditionele 

visie wordt geplaatst, waarbij de verhouding tussen de drie elementen anders wordt 

geïnterpreteerd en de primordiale klemtoon op de intentie ligt. Wanneer de eerste twee 

factoren duidelijk wijzen op de onroerendmaking van het aangehechte goed, dient hier 

volgens deze opvatting uit te worden afgeleid dat er een intentie tot permanente vastmaking 

aanwezig is.
331

 De eerste twee elementen zijn aldus – slechts – indicaties voor de 

aanwezigheid van de intentie tot permanente vastmaking.  

De hier gehanteerde toetssteen om de intentie van de eigenaar te achterhalen, wordt 

geobjectiveerd doordat de intentie wordt afgeleid uit feitelijke gegevens.
332

 Volgens deze 

visie dient bovendien voorrang te worden verleend aan de geobjectiveerde intentie wanneer 

de intentie die kan worden afgeleid uit de fysieke elementen, in tegenspraak is met de intentie 

die door de eigenaar wordt verkondigd.
333

 Aan de subjectieve intentie wordt ook in deze 

tweede opvatting aldus geen rol toegekend wanneer de eerste twee elementen uitsluitsel 

geven. Verschillend van de eerste opvatting is evenwel dat waar de eerste de intentie niet 

betrekt bij de kwalificatie van een goed als onroerend indien de aard en wijze van vastmaking 

voldoende duidelijkheid bieden (supra, nr. 98), de tweede uit dergelijke duidelijke feiten een 

objectieve intentie afleidt. Dit lijkt erop te wijzen dat incorporatie zonder bestemming om 

duurzaam ter plaatse te blijven strikt genomen niet zou kunnen volstaan voor 

onroerendmaking. De eerder genoemde gevallen van verlies van identiteit en beschadiging bij 

                                                 
330 R. v Mabula 1927 AD 159. 
331 MacDonald Ltd. v. Radin N.O. and the Potchefstroom Dairies and Industries Co. Ltd. 1915 AD 454, p. 467; Newcastle 

Collieries Co. Ltd. v. Borough of Newastcle 1916 AD 561, p. 565; Standard-Vacuum Refining Co of SA (Pty) Ltd. v Durban 

City Council, 1961 (2) SA 669 (A); C.P. JOUBERT, "Aanhegtings: roerend of onroerend", THRHR 1956, vol. 19, (235) 246; J. 

SCHOEMAN, "Simmer and Jack Mines Ltd v GF Industrial Property Co (Pty) Ltd 1978 2 SA 654 (W) - Mynhoop - roerend of 

onroerend - riglyne", THRHR 1978, vol. 41, (449) 450-451; C. LEWIS, "Superficies solo cedit - sed quid est superficies?", 

SALJ 1979, vol. 96, (94) 99; B. MARIPE, "Intention and the original acquisition of ownership: whither inaedificatio?", SALJ 

1998, (544) 546; W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 

2000, (667) 669; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth 

Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 148. 
332 J. SCHOEMAN, "Simmer and Jack Mines Ltd v GF Industrial Property Co (Pty) Ltd 1978 2 SA 654 (W) - Mynhoop - 

roerend of onroerend - riglyne", THRHR 1978, vol. 41, (449) 451; B. MARIPE, "Intention and the original acquisition of 

ownership: whither inaedificatio?", SALJ 1998, (544) 547. 
333 Standard-Vacuum Refining Co. of SA (Pty) Ltd. v Durban City Council 1961 (2) SA 669 (AD); J. GOLDBERG, "Is a 

structure a movable or an immovable when annexed to immovable property?", SALJ 1961, (366) 368; C. LEWIS, "Superficies 

solo cedit - sed quid est superficies?", SALJ 1979, vol. 96, (94) 99; B. MARIPE, "Intention and the original acquisition of 

ownership: whither inaedificatio?", SALJ 1998, (544) 547; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and 

Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 149. 
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losmaking waarbij de loutere vastmaking volstaat en de intentie – noch objectief, noch 

subjectief – in aanmerking wordt genomen, zouden dan een uitzondering vormen op de 

algemene regel dat met de intentie rekening wordt gehouden bij de beoordeling van 

onroerendmaking.  

Een voorbeeld van deze visie kan worden gevonden in de zaak MacDonald v Radin, die 

net zoals R. v Mabula een beslissing van de Appellate Division is. De rechter, opvallend 

genoeg opnieuw INNES CJ, stelde vast dat de eerste twee factoren niet doorslaggevend 

waren zodat hieruit geen “intention as to permanency” kon worden afgeleid. Daarom nam 

hij de uitgedrukte intentie in rekening, waarbij een eigendomsvoorbehoud op een 

koelinstallatie resulteerde in een roerende kwalificatie.
334

 De feiten in deze zaak waren als 

volgt. Potchefstroom Dairies verkocht een melkfabriek aan Jacobson op huurkoop onder 

de bepaling dat de koop ontbonden zou worden en alle verbeteringen aan de grond aan de 

grondeigenaar zouden vervallen indien de betalingen niet gebeurden. Nadien verkocht 

MacDonald, zonder kennis over de eerdere overeenkomst, een koelinstallatie van 12,5 ton 

samen met accessoria en chemicaliën aan Jacobson onder eigendomsvoorbehoud totdat 

de laatste betaling gebeurd was. De installatie werd vastgemaakt aan de bodem door 

bouten en moeren zodat ze zonder veel schade verwijderd kon worden. Jacobson liep 

betalingsachterstanden op, waarop beide verkopers hun overeenkomst ontbonden. 

Vervolgens werd de boedel van Jacobson gesekwestreerd. MacDonald eiste de 

koelinstallatie terug terwijl Potchefstroom Dairies, die door ontbinding van de 

verkoopovereenkomst nog steeds eigenaar was van de grond, argumenteerde dat de 

installatie door aanhechting onroerend was geworden en dus aan hen toekwam. De 

rechtbank besliste dat de installatie onroerend was geworden en dus niet kon worden 

teruggeëist omdat ze door Jacobson geïnstalleerd was met de bedoeling blijvend deel van 

de grond te worden. De beroepsrechters verwierpen evenwel de uitspraak a quo en 

beslisten dat de installatie niet onroerend kon zijn geworden. Ze namen de drie elementen 

aangebracht in Olivier v Haarhof in overweging en oordeelden dat wanneer, zoals in dit 

geval, de aanhechting op zichzelf niet uitwees of het goed al dan niet onroerend was 

geworden, er gekeken diende te worden naar de intentie waarmee het was vastgemaakt. 

De in acht te nemen intentie was die van de eigenaar van het vastgehechte goed. Immers, 

zo overwogen de rechters, een derde kan het eigendomsrecht van andermans goed niet 

door zijn geestesgesteldheid laten overgaan. De intentie waarmee rekening werd 

gehouden was hier aldus die van MacDonald, en het was voor de appelrechters duidelijk 

dat hij, gezien de clausule van eigendomsvoorbehoud, geenszins de bedoeling had gehad 

het goed permanent met de grond te verbinden. 

Een argument ter ondersteuning van de tweede visie waarbij aanhechting onvoldoende is voor 

onroerendmaking wanneer deze strijdig is met de bestemming van het geïncorporeerde goed, 

is te vinden in de opvattingen over de kwalificatie van planten. Planten worden in het Zuid-

Afrikaanse recht afzonderlijk van gebouwen en constructies behandeld. In het algemeen 

wordt aangenomen dat planten onroerend zijn wanneer ze wortels hebben. Niettemin blijven 

                                                 
334 MacDonald Ltd v Radin NO and Potchefstroom Dairies Co Ltd 1915 AD 454, p. 467: “…it may happen (as happened 

here) that the annexation is in itself consistent with the article either being, or not being, a portion of the realty; …” . 
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beplantingen die geplant zijn met de bestemming nadien opnieuw te worden verwijderd, 

bijvoorbeeld in een plantenkwekerij, hun roerende karakter behouden.
335

 

Welke visie men verkiest, bepaalt of incorporatie sensu stricto al dan niet een voldoende 

voorwaarde is voor onroerendmaking in dit stelsel. Volstaat een voldoende sterke fysieke 

band om een goed als onroerend te beschouwen zonder dat de intentie in rekening wordt 

gebracht, dan is incorporatie een voldoende voorwaarde en behoort de traditionele visie 

werkelijk tot het eerste subtype. Neemt men echter steeds de intentie in acht, dan is 

aanhechting (incorporatie sensu stricto) geen voldoende voorwaarde, waardoor het 

zogenaamde traditionele Zuid-Afrikaanse recht net als het moderne Zuid-Afrikaanse recht tot 

het tweede subtype behoort (zie infra, nr. 109). Enige twijfel zou in deze laatste opvatting 

kunnen voortvloeien uit het feit dat wanneer de objectieve omstandigheden een voldoende 

aanhechting aantonen, een schijnbaar onweerlegbaar vermoeden van intentie tot 

onroerendmaking wordt aangenomen. Een dergelijk onweerlegbaar vermoeden komt de facto 

neer op het bestaan van incorporatie als een voldoende voorwaarde (vergelijk met het 

Belgische recht infra, nr. 105).  

99. AANHECHTING GEEN NOODZAKELIJKE VOORWAARDE – Hoewel over het voldoende 

karakter van incorporatie onduidelijkheid lijkt te bestaan (supra, nrs. 96-98), is duidelijk dat 

ook in het traditionele Zuid-Afrikaanse recht incorporatie geen noodzakelijke voorwaarde is 

voor onroerendmaking. Blijkt het onroerende karakter van het aangehechte goed niet duidelijk 

uit de eerste twee factoren, dan zal de intentie, ditmaal subjectief ingevuld, de doorslag geven 

voor de kwalificatie van het goed (supra, nr. 96). Aldus kan een goed dat niet sterk is 

verbonden aan de grond, een onroerende kwalificatie krijgen indien dit in overeenstemming is 

met de intentie van de eigenaar of aanhechter. Incorporatie sensu stricto is hier niet 

noodzakelijk.  

Dit was het geval in Van Wezel v Van Wezel’s Trustee waar de intentie van de eigenaar 

van de voorheen roerende goederen, die tevens de bouwer was, in aanmerking werd 

genomen omdat de fysieke vastmaking niet ondubbelzinnig op onroerendmaking wees. 

De getuigenverklaring van de bouwer dat de windmolen in het geding bestemd was ter 

plaatse te blijven, leidde hier tot een onroerende kwalificatie voor de molen die 

eenvoudig kon worden verplaatst zonder schade aan de grond.
336

  

Tweede benadering: bij ontstentenis van incorporatie geldt de bestemming om ter plaatse te 

blijven als element (Belgisch recht) 

100. BELGISCH RECHT: AANHECHTING NIET LANGER EEN NOODZAKELIJKE VOORWAARDE – 

Het Belgische recht is sinds 1988 eveneens een stelsel waar de aanhechting van een goed, 

                                                 
335 C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 126; W.A. 

JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 256, nr. 336; P.J. BADENHORST, 

J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis 

Butterworths, 2006, 146. 
336 Van Wezel v. Van Wezel’s Trustee 1924 AD 409, p. 414. 
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d.w.z. de incorporatie sensu stricto, voldoende maar niet noodzakelijk is voor 

onroerendmaking uit de aard, d.w.z. de incorporatie sensu lato (zie supra, nr. 73). Hierdoor 

behoort het geldende Belgische recht binnen de typologie van stelsels tot het eerste subtype 

van het tweede type (supra, nr. 83 en 94).  

Zoals eerder besproken, behoorde het Belgische stelsel lange tijd tot het eerste type waarbij 

incorporatie sensu stricto zowel een noodzakelijke als voldoende voorwaarde was voor 

onroerendmaking en de intentie van de bouwer of eigenaar buiten beschouwing werd gelaten 

(supra, nr. 85). Het noodzakelijke karakter van de incorporatie werd evenwel losgelaten zodat 

onroerendmaking voortaan ook mogelijk was zonder incorporatie sensu stricto indien een 

goed bestemd was ter plaatse te blijven (supra, nr. 99).  

Deze beweging manifesteerde zich eerst in de lagere rechtspraak.
337

 Met het cassatiearrest van 

15 september 1988 werd de overgang van het Belgische recht naar het tweede type ook door 

het hoogste Hof erkend. In een zaak over benzinepompen besliste het Hof:  

“Overwegende dat met gebouwen moeten worden gelijkgesteld voorwerpen die duurzaam 

en gewoonlijk ermee verbonden zijn of erin vastzitten; (…)”.
338

  

De theoretische verplaatsbaarheid, het feit dat het goed zonder breekwerk of beschadiging 

verplaatst zou kunnen worden, lijkt hierbij als irrelevant te worden beschouwd.
339

  

De meerderheid van de rechtsleer oordeelt dat het hierbij gaat om een uitbreiding van de 

maatstaf voor incorporatie naar goederen die gemakkelijk verplaatst kunnen worden maar 

bedoeld zijn om ter plaatse te blijven staan.
340

 Incorporatie sensu stricto zou in die opvatting 

nog steeds een noodzakelijke voorwaarde zijn.
341

 Die overheersende visie in de rechtsleer is 

in het licht van de analyse van de drie elementen die we reeds maakten, niet helemaal 

correct.
342

 De maatstaf voor incorporatie sensu stricto, d.w.z. de aanhechting, is niet 

                                                 
337 Bergen 5 juni 1986, Rec.gén.enr.not. 1987, nr. 23534, 411; Kh. Hasselt, Limb.Rechtsl. 1983, 185. Ook in die richting maar 

minder expliciet: Rb. Brussel 10 juni 1964, Rec.gén.enr.not. 1965, 27, nr. 20.823.  
338 Cass. 15 september 1988, Arr.Cass. 1988-89, 60, AFT 1989, 78, noot F. LAURENT, 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. 
339 J. KOKELENBERG, "Onroerend van nature, een begrip in beweging?" (noot onder Cass. 15 september 1988), TBBR 1990, 

(215) 216, nr. 4; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 6, nr. 10; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 89, nr. 100.  
340 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, "Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1989-1994)", TPR 1995, (503) 

517; V. SAGAERT, "Onroerendmaking door incorporatie: over het verschil tussen beweegbaarheid en verplaatsbaarheid" (noot 

onder Cass. 14 februari 2008), RW 2008, vol. 11, (457) 457; M. MUYLLE, "Over het statuut der goederen: de rolkraan gewikt, 

gewogen en onroerend uit de aard bevonden" (noot onder Cass. 14 februari 2008), TBO 2008, (120) 120-130. Ook in die zin: 

Gent 19 december 2006, TGR-TWVR 2007, 196, TFR 2007, 321, noot D. JAEQUES, waarin het hof stelt “De duidelijke 

verankering met de grond en de intentie de installatie ter plaatse te houden vormt de incorporatie, zijnde een voldoende en 

noodzakelijke voorwaarde.” en Gent 16 maart 2000, TFR 2000, nr. 184, 650, noot D. JAECQUES.  
341 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 64, nr. 54; R. 

DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 14, nr. 30; J. KOKELENBERG, V. 

SAGAERT, T. VAN SINAY, et al., "Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)", TPR 2009, (1113) 1121. 
342 Dit lijkt ook de opvatting van advocaat-generaal Thijs in zijn conclusie voor de beslissing van 15 maart 2012 waarin het 

Hof van Cassatie zijn standpunt uit het Rolkraanarrest herhaalde (Cass. 15 maart 2012, FJF 2014, afl. 3, 299, Fiscoloog 2012 

(samenvatting CB), afl. 1297, 13, www.cass.be (16 april 2012), concl. THIJS, Pas. 2012, afl. 3, 599, TBBR 2013, afl. 8, 422, 
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uitgebreid, maar een derde element, nl. de bestemming, is toegevoegd aan de beoordeling van 

het onroerende karakter van een goed. Een goed dat niet fysiek is vastgemaakt aan de grond, 

waarbij er dus geen incorporatie sensu stricto heeft plaatsgevonden, kan volgens het 

Belgische Hof van Cassatie als onroerend worden gekwalificeerd. Dit impliceert dat fysieke 

vastmaking (de incorporatie sensu stricto), geen noodzakelijke voorwaarde voor 

onroerendmaking (de incorporatie sensu lato) meer is.
343

  

101. BEVESTIGING VAN NIET-NOODZAKELIJK KARAKTER VAN AANHECHTING – De overgang 

naar het tweede type stelsel (supra, nr. 83) en binnen dat stelsel naar het eerste subtype 

(supra, nr. 86) werd bevestigd in de rechtspraak die volgde op het cassatiearrest van 1988.  

Onder meer een tankinstallatie met leidingen en weeginstallatie, een wasinstallatie (die 

met bouten op een speciaal aangelegde betonnen vloer is bevestigd), luifels steunend op 

metalen pijlers en vastgehecht aan een buitenmuur van een gebouw, prefab metalen 

containers die gebruikt worden als tijdelijke burelen en daartoe op alle nutsvoorzieningen 

zijn aangesloten, weefgetouwen en luiken en blinden werden als ‘onroerend uit de aard’ 

gekwalificeerd, ook al kunnen ze zonder beschadiging weggehaald worden.
344

 In 

tegenstelling tot bij de rechtspraak die nog tot het eerste type behoorde, zijn nu ook 

stacaravans die bedoeld zijn meerdere jaren op dezelfde plaats te blijven staan, onroerend 

uit hun aard.
345

 Een buitenbeentje lijkt de beslissing dat inbouwtoestellen in een 

grootkeuken niet onroerend zijn omdat de vereiste duurzame verbinding niet aanwezig 

was bij gebrek aan voldoende aanhechting.
346

 

De analyse dat incorporatie sensu stricto geen noodzakelijke voorwaarde meer is, wordt 

eveneens duidelijk bevestigd door een beslissing van het Hof van Cassatie uit 2008 waarmee 

het Hof nog een stap verder ging in de subjectivering van het begrip ‘onroerend uit de aard’. 

In het zogenaamde Rolkraanarrest, een arrest over het roerend of onroerend karakter van 

havenkranen die bedoeld waren om schepen te helpen laden en lossen, oordeelde het Hof dat 

“de beperkte functionele bewegingen van een voorwerp dat duurzaam op een bepaalde plaats 

                                                                                                                                                         
noot A. SALVÉ). Hij stelt dat een voorwerp als onroerend uit zijn aard kan worden gekwalificeerd wanneer het “ofwel voldoet 

aan het criterium van de incorporatie in de zin dat er een onverbrekelijke verbinding met het gebouw is vereist (…) ofwel met 

de bedoeling is aangebracht om het met een zekere duurzaamheid ter plaatse te houden, (...)”. Het bestemmingselement 

vormt aldus geen uitbreiding van de incorporatieleer, maar eerder een op zichzelf staand criterium dat naast de 

incorporatieleer kan worden gebruikt. (Adv. Gen. D. THIJS, conclusie bij Cass. 15 maart 2012, www.cass.be.)  
343 In die zin ook D. JAECQUES en J. DESMET, "Rolkranen zijn niet onroerend: terugkeer naar de incorporatievereiste?" (noot 

onder Antwerpen 5 februari 2002), TFR 2002, vol. 228, (891) 892. 
344 Antwerpen 2 juni 1994, Bull.bel. 1996, 1090, FJF 1994, 534 (tankinstallatie); Gent 21 december 1999, FJF 2000, 440 

(luifels); Gent 19 december 2006, TGR-TWVR 2007, 196, TFR 2007, 321, noot D. JAEQUES (weefgetouwen); Rb. Leuven 4 

februari 1997, TBBR 1998, nr. 2, 151 (wasinstallatie); Rb. Gent 18 oktober 2001, Act.fisc. 2002, afl. 10, 4 (weergave P. 

BELLEN), FJF 2002, afl. 6, 515 (containers); Rb. Leuven 13 januari 2006, RABG 2007, nr. 8, 520, noot L. VANDENBERGHE 

(luiken en blinden). 
345 Gent 16 maart 2000, TFR 2000, nr. 184, 650, noot D. JAECQUES. Uit wat kan worden opgemaakt uit de feiten, blijkt dat 

deze stacaravans op gelijkaardige wijze aangesloten waren op het water- en elektriciteitsnetwerk. In tegenstelling tot bij de 

beslissing van het hof van Beroep te Bergen van 27 mei 1988 wordt hier evenwel ook vermeld dat de caravans zich op 

betonnen tegels bevonden en dat zij als permanente woonplaats gebruikt werden. 
346 Gent 12 september 2006, TGR 2007, 200. Het hof gaf als motivering dat de toestellen geen gebruik moesten maken van de 

muren of eraan vastgemaakt moesten zijn om te blijven, dat ze niet fysiek vastgemaakt waren en dat ze eenvoudig verplaatst 

en vervangen konden worden. De enkele verbinding met nutsleidingen werd niet als vorm van incorporatie of aanhechting 

beschouwd. 

http://www.cass.be/
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blijft en aldaar verbonden is met de grond, aan dat voorwerp niet zijn aard van onroerend 

goed ontnemen”.
347

 Indien een voorwerp beperkt en functioneel beweegt, kan het volgens 

deze rechtspraak nog steeds onroerend zijn indien het duurzaam op een bepaalde plaats blijft 

en verbonden is met de grond.
348

 Dat deze rechtspraak het nieuwe standpunt van het Hof van 

Cassatie weergeeft, mag blijken uit de bijna letterlijke herhaling ervan in het cassatiearrest 

van 15 maart 2012.
349

 Wanneer goederen die niet slechts theoretisch verplaatsbaar zijn maar 

werkelijk bewegen, als onroerend kunnen worden gekwalificeerd, wordt nog meer dan 

voordien duidelijk dat aanhechting, incorporatie sensu stricto, geen noodzakelijke voorwaarde 

voor onroerendmaking meer is.
350 

Bovendien blijkt hieruit ook een toenemend belang van de 

bestemming om ter plaatse te blijven. Een werkelijk bewegend goed is meer nog dan een 

theoretisch verplaatsbaar goed in principe een roerend goed, maar op grond van de 

bestemming ter plaatse te blijven kan het voortaan als onroerend uit de aard worden 

gekwalificeerd (vergelijk infra, nrs. 109 en 114). 

102. AANHECHTING NOG STEEDS VOLDOENDE VOORWAARDE? – Het wegvallen van 

incorporatie sensu stricto als noodzakelijke voorwaarde, impliceert niet zonder meer dat ze 

ook geen voldoende voorwaarde meer is. Een ontkennend antwoord op de vraag of 

incorporatie volstaat voor onroerendmaking, kan pas worden gegeven indien fysiek 

vastgemaakte goederen niet als onroerend worden beschouwd omwille van het ontbreken van 

een bestemming duurzaam ter plaatse te blijven. Of dit naar huidig Belgisch recht mogelijk is, 

is vooralsnog onduidelijk. De exacte verhouding tussen de drie maatstaven voor 

onroerendmaking en in het bijzonder tussen de tweede factor, de vastmaking, en de derde, de 

bestemming, is nog niet uitgekristalliseerd. Er lijken twee mogelijke interpretaties te bestaan, 

nl. (1) dat incorporatie sensu stricto volstaat zodat de bestemming maar in aanmerking moet 

worden genomen als er geen incorporatie sensu stricto aanwezig is, en (2) dat voor alle 

onroerende goederen uit de aard de bestemming in aanmerking moet worden genomen, ook 

als er een incorporatie sensu stricto aanwezig is. Deze twee visies lijken op de twee visies die 

in het traditionele Zuid-Afrikaanse recht bestaan omtrent de vraag of aanhechting een 

voldoende voorwaarde voor onroerendmaking is (supra, nrs. 97-98). 

103. EERSTE VISIE: AANHECHTING VOLDOENDE VOORWAARDE – De eerste visie volgt uit de 

letterlijke lezing van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat de indruk geeft dat 

                                                 
347 Cass. 14 februari 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 8, 464, noot P. SOUFFRIAU (weergave P. SOUFFRIAU), Fiscoloog 2008, afl. 

1120, 18 (weergave CB), www.cass.be (12 maart 2008), 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. 
348 Contra: Antwerpen 5 februari 2002, TFR 2002, afl. 228, 889, noot D. JAECQUES en J. DESMET. 
349 Cass. 15 maart 2012, FJF 2014, afl. 3, 299, Fiscoloog 2012, afl. 1297, 13, www.cass.be (16 april 2012), concl. D. THIJS, 

Pas. 2012, afl. 3, 599, TBBR 2013, afl. 8, 422, noot A. SALVÉ, ter bevestiging van Gent 11 januari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 

1258, 16, TFR 2011, afl. 405, 603, noot A. APERS. 
350 Een uitzondering op de regel dat incorporatie sensu stricto geen noodzakelijke voorwaarde is, is de houding van de fiscus 

ten aanzien van beplantingen in moderne land- en tuinbouwtechnieken. In geval van substraatteelt en hydrocultuur van 

sommige groente- en fruitvariëteiten is er geen sprake van wortels in de grond en dus ook niet van onroerende goederen uit 

hun aard: Bestuurlijke beslissing 10 april 1986, BTW Rev. 1986, 345. Zie ook J. KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn 

aard: de beperkingen van de notie beperkt", TBBR 2009, (337) vn. 49. 
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incorporatie nog steeds volstaat voor onroerendmaking. In het Rolkraanarrest bepaalde het 

Hof van Cassatie dat met de goederen genoemd in artikel 518 BW, zijnde gronderven en 

gebouwen, “moeten worden gelijkgesteld de voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk met de 

gronderven en gebouwen verbonden zijn of erin vastzitten. De beperkte functionele 

bewegingen van een voorwerp dat duurzaam op een bepaalde plaats blijft, (…) ontnemen aan 

dat voorwerp niet zijn aard van onroerend goed.”
351

 De duurzame en gewoonlijke verbinding, 

d.w.z. de bestemming ter plaatse te blijven, wordt slechts vermeld bij de voorwerpen die met 

gronderven en gebouwen worden gelijkgesteld. De duurzame bestemming lijkt daarom enkel 

een voorwaarde voor de onroerendmaking van de voorwerpen die met gronderven en 

gebouwen worden gelijkgesteld, niet voor de gronderven en gebouwen zelf. Anders gezegd: 

goederen die gronderven of gebouwen zijn, hoeven niet bestemd te zijn om duurzaam ter 

plaatse te blijven. Voor dergelijke goederen lijkt een voldoende sterke fysieke vastmaking, 

een incorporatie sensu stricto, te volstaan.
352

  

104. TWEEDE VISIE: BESTEMMING STEEDS IN REKENING TE NEMEN WAARDOOR AANHECHTING 

GEEN VOLDOENDE VOORWAARDE IS – De tweede visie is te vinden in verschillende bronnen 

die de bestemming om ter plaatse te blijven in aanmerking nemen bij alle onroerende 

goederen uit de aard, zonder een onderscheid te maken tussen de zonet genoemde gronderven 

en gebouwen enerzijds en voorwerpen die met gronderven en gebouwen worden 

gelijkgesteld, anderzijds.
353

 In een dergelijke visie is incorporatie sensu stricto geen 

voldoende voorwaarde maar is er steeds, d.w.z. voor alle onroerende goederen uit de aard, een 

bestemming om het goed ter plaatse te houden vereist. Deze visie lijkt op het standpunt van de 

Nederlandse Hoge Raad, in het bijzonder in het arrest van 17 november 2006 waar de loutere 

aanwezigheid van funderingen onvoldoende werd geacht om tot een kwalificatie als 

onroerend goed te komen (zie infra, nr. 115). 

Hoe de bestemming om het goed ter plaatse te laten blijven naar Belgisch recht precies wordt 

bepaald, is niet altijd duidelijk (zie ook supra, nr. 81). Soms leidt men de bestemming om ter 

plaatse te blijven expliciet uit objectieve elementen af, bijvoorbeeld in het volgende fragment 

van SAGAERT waar de bestemming duidelijk geobjectiveerd wordt: 

                                                 
351 Cass. 14 februari 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 8, 464, noot P. SOUFFRIAU (weergave P. SOUFFRIAU), Fiscoloog 2008, afl. 

1120, 18 (weergave CB), www.cass.be (12 maart 2008), 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. 
352 Zie bijvoorbeeld Brussel 1 maart 2000, RGAR 2000, 13.287, noot M. MARECHAL, een beslissing die dateert van na 1988. 
353 Zie duidelijk Gent 19 december 2006, TGR-TWVR 2007, 196, TFR 2007, 321, noot D. JAEQUES waarin de bedoeling het 

goed gedurende een zekere tijd te laten staan als één van twee cumulatieve voorwaarden wordt omschreven naast de vereiste 

dat het goed steun moet vinden in, aan of op de grond ten behoeve van zijn stabiliteit. Hetzelfde hof besliste ook in 1994 dat 

incorporatie op zich onvoldoende was, al ging het hier om badkamermeubels waarbij de vraag was of ze onderdeel van het 

gebouw waren geworden en daardoor ook onroerend. Het hof van beroep van Gent oordeelde, steunend op het 

volledigheidscriterium, dat de loutere vastmaking waardoor schade zou ontstaan door losmaking, niet volstond voor 

onroerendmaking: Gent 14 december 1994, FJF 1995, 538. Ook het Rolkraanarrest van het Hof van Cassatie wordt door 

sommigen geïnterpreteerd in die zin dat er nu twee cumulatieve voorwaarden bestaan: een ruim geïnterpreteerde vereiste van 

incorporatie waarbij het gewicht kan volstaan enerzijds en de bestemming om het goed ter plaatse te houden anderzijds: E. 

VAN BRUSTEM, "De la nature des immeubles par nature" (noot onder Cass. 14 februari 2008), JLMB 2008, vol. 38, (1703) 

1709.  
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“… indien een goed niet kan worden verwijderd zonder beschadiging, is dat per definitie 

de uitdrukking van de bedoeling van de partijen om het ter plaatse te laten staan.”
354

  

Soms wordt de grondslag van de bestemming niet toegelicht. Zo is er de beslissing van het 

hof van beroep te Gent over een eigendomsvoorbehoud op een buitenzwembad dat in de 

grond werd verankerd.
355

 Volgens het hof kon het eigendomsvoorbehoud op grond van artikel 

101, 2° Faill.W. niet worden ingeroepen na de onroerendmaking van het zwembad. Het Hof 

neemt deze onroerendmaking niet louter op basis van feitelijke gegevens zoals het gewicht en 

de constructiewijze van het zwembad aan maar baseert deze kwalificatie tevens op de 

bedoeling van partijen.
356

 Deze bedoeling wordt niet uitdrukkelijk als conclusie getrokken uit 

de feiten, zo blijkt uit het gebruik van het woord “en” in volgende zin: “Het zwembad werd 

verankerd in de grond en het was niet de bedoeling van partijen dit nog te verplaatsen, maar 

het op duurzame wijze met de grond te verbinden.” Het hof expliciteert echter niet waaruit het 

deze bedoeling dan wel afleidt. Doordat er geen andere elementen worden vermeld, lijkt de 

bedoeling te zijn afgeleid uit de objectieve elementen zoals de wijze van plaatsing van het 

zwembad. Ook hier gaat het dus om een geobjectiveerde intentie, afgeleid uit de feitelijke 

omstandigheden.  

Dit spoort met de kenbaarheidsvereiste die in het Belgische recht geldt bij de 

derdenwerking van conventionele kwalificaties van goederen (zie infra, nr. 197 voor 

onroerendmaking door bestemming, nrs. 361 en 417-418 voor roerendmaking door 

anticipatie en 508 voor conventionele verbruikbaarheid). 

105. CONCLUSIE OVER AANHECHTING ALS VOLDOENDE VOORWAARDE NAAR BELGISCH 

RECHT – Indien men aanneemt dat een objectieve vastmaking een soort onweerlegbaar 

vermoeden voor onroerendmaking creëert, zoals het geval lijkt te zijn in het fragment van 

SAGAERT en in de beslissing van het hof van beroep te Gent, dan betekent dit de facto dat 

incorporatie sensu stricto nog steeds een voldoende voorwaarde is voor onroerendmaking. In 

die interpretatie sluit de tweede visie (nr. 104) aan bij de eerste visie (nr. 103). Deze 

interpretatie lijkt de juiste. 

We komen tot deze conclusie op grond van de volgende redenering. Indien men aanneemt dat 

incorporatie sensu stricto geen voldoende voorwaarde is, maar slechts een aanwijzing voor 

onroerendmaking waarbij die aanwijzing kan worden weerlegd, dan rijst de vraag hoe deze 

aanwijzing zou kunnen worden weerlegd door een bestemming om het goed niet ter plaatse te 

houden. Kan een expliciete bedoeling van partijen om het goed roerend te houden de 

onroerendmaking tegengaan ondanks een sterke fysieke vastmaking? Rechtspraak in die zin 

                                                 
354 V. SAGAERT, "Onroerendmaking door incorporatie: over het verschil tussen beweegbaarheid en verplaatsbaarheid" (noot 

onder Cass. 14 februari 2008), RW 2008, vol. 11, (457) 458. Minder expliciet maar in dezelfde zin Gent 19 december 2006, 

TGR-TWVR 2007, 196, TFR 2007, 321, noot D. JAEQUES. 
355 Gent 11 maart 2013, RW 2012-2013, nr. 41, 1627. 
356 Met de intentie van de verkoper onder eigendomsvoorbehoud wordt - anders dan bijvoorbeeld in het Zuid-Afrikaanse 

recht (zie supra, nr. 98) - voor de beoordeling of er onroerendmaking heeft plaatsgevonden, geen rekening gehouden. Met de 

bestemming gegeven door de grondeigenaar/bouwheer van het zwembad daarentegen wel.  
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ontbreekt voorlopig nog. Op basis van onze analyse kunnen we er echter van uitgaan dat een 

werkelijke, subjectieve intentie niet volstaat om onroerendmaking tegen te gaan wanneer er 

incorporatie sensu stricto voorhanden is. Zoals bleek uit de analyse wordt de subjectieve 

maatstaf in het Belgische recht objectief ingevuld (zie ook supra, nr. 81). Uitwerking geven 

aan een werkelijke bedoeling van de partijen om een onroerendmaking te voorkomen ondanks 

een fysieke vastmaking, zou strijdig zijn met deze geobjectiveerde invulling van de 

subjectieve maatstaf. Een werkelijke intentie kan het vermoeden van onroerendmaking op 

grond van incorporatie sensu stricto dus niet weerleggen. Kan een geobjectiveerde intentie dit 

vermoeden dan weerleggen? Dit lijkt moeilijk denkbaar. Immers, incorporatie sensu stricto is 

een naar buiten kenbaar bewijs van een bestemming om het goed ter plaatse te houden. 

Anders gezegd: uit incorporatie blijkt net een geobjectiveerde bedoeling om het goed ter 

plaatse te houden. Een bijkomend argument is hier de nieuwe Pandwet, die later aan bod komt 

(infra, nr. 140). In deze wet is opgenomen dat een geregistreerd eigendomsvoorbehoud blijft 

voortbestaan als het voorwerp ervan onroerend wordt door incorporatie. De registratie van een 

eigendomsvoorbehoud zou als een voor derden kenbare intentie om het goed roerend te 

houden kunnen worden gezien. Evenwel is dit niet de insteek van de bepaling in de nieuwe 

Pandwet: het goed behoudt door registratie zijn zelfstandigheid als vermogensbestanddeel 

maar niet zijn roerende kwalificatie. Er treedt geen natrekking op maar wel onroerendmaking. 

Door de incorporatie wordt het goed dus zoals steeds onroerend, ook al is het 

eigendomsvoorbehoud kenbaar.  

Uit het voorgaande leiden we af dat naar geldend Belgisch recht incorporatie sensu stricto nog 

steeds een voldoende voorwaarde is voor onroerendmaking. Dit betekent dat er naar Belgisch 

recht bij onroerende goederen uit de aard maar sprake is van een subjectieve kwalificatie 

(supra, nr. 25) wanneer er geen incorporatie sensu stricto heeft plaatsgevonden. Is er wel 

incorporatie sensu stricto, dan wordt het subjectieve element van de bestemming buiten 

beschouwing gelaten en gaat het om een objectieve kwalificatie. 

ii. Subtype 2: aanhechting noch voldoende, noch noodzakelijk 

106. TOELICHTING SUBTYPE 2 – In het tweede subtype wordt het derde, subjectieve element 

steeds in aanmerking genomen voor de kwalificatie van een goed als onroerend uit de aard. 

Incorporatie sensu stricto is in dit subtype een niet-noodzakelijke en – anders dan in het eerste 

subtype – een onvoldoende voorwaarde voor onroerendmaking. 

Eerste benadering: werkelijke intentie noodzakelijke voorwaarde (Zuid-Afrikaanse ‘moderne’ 

visie) 

107. MODERNE ZUID-AFRIKAANSE VISIE: INCORPORATIE NOCH VOLDOENDE, NOCH 

NOODZAKELIJK – De Zuid-Afrikaanse rechtsleer onderscheidt, zoals werd aangegeven, de 

traditionele visie (supra, nrs. 96-99) van de moderne visie wanneer het gaat om de verhouding 

tussen de drie factoren voor onroerendmaking. In wat de auteurs de moderne visie noemen, 
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behoort het Zuid-Afrikaanse recht tot het tweede subtype (supra, nr. 94). In deze meer 

moderne opvatting, zo wordt aangenomen, is de intentie van de eigenaar van het roerende 

goed steeds de doorslaggevende factor en niet enkel wanneer de twee overige elementen tot 

een onduidelijk resultaat leiden. De twee andere
357

 elementen dienen daarbij slechts als 

indicaties waaruit de intentie van de eigenaar kan worden afgeleid.
358

 Incorporatie sensu 

stricto is volgens deze moderne opvatting noch een noodzakelijke noch een voldoende 

voorwaarde voor onroerendmaking.  

Rekening houdend met wat we eerder de tweede formulering in de traditionele visie noemden 

(supra, nr. 98), lijkt de moderne visie weinig nieuws onder de zon. Ook in die omschrijving 

van de traditionele opvatting werd de intentie als belangrijkste element beschouwd. In de 

volgende randnummers onderzoeken we dan ook in hoeverre er werkelijk een onderscheid 

kan worden gemaakt tussen de moderne invulling en de traditionele. 

108. MODERNE ZUID-AFRIKAANSE VISIE: DISCUSSIE OVER INVULLING ‘INTENTIE’ - In de 

traditionele visie werd de intentie geobjectiveerd, nl. zoals af te leiden uit de aard van het 

goed en de wijze van aanhechting. Pas wanneer dergelijke objectieve intentie niet kon worden 

vastgesteld, werd de werkelijke intentie van de eigenaar in aanmerking genomen waarbij deze 

werkelijke intentie onder meer kon worden vastgesteld via een eigendomsvoorbehoud zoals in 

MacDonald v Radin het geval was (supra, nr. 98).  

Op dit punt lijkt de nieuwe visie af te wijken. De intentie die kan worden afgeleid uit de feiten 

en de intentie die nadien wordt weergegeven door de eigenaar (in geval van discussie), 

moeten hier tegen elkaar worden afgewogen om te komen tot de meest waarschijnlijke 

werkelijke en dus subjectieve intentie ten tijde van de vastmaking.359 Een toepassing van deze 

nieuwere visie is terug te vinden in de beslissing in de zaak Theatre Investments v. Butcher 

Brothers:
360

  

In deze zaak had Theatre Investments als lessee een hernieuwbare huurovereenkomst met 

Butcher Brothers als de lessor voor de duur van vijftig jaar gesloten. In de overeenkomst 

was gestipuleerd dat Theatre Investments op de gehuurde grond een cinemagebouw zou 

oprichten en uitbaten. Een clausule werd opgenomen waarin partijen bepaalden dat aan 

het einde van de overeenkomst alle gebouwen en verbeteringen van rechtswege eigendom 

van Butcher Brothers, de grondeigenaar, zouden worden zonder dat deze laatste een 

vergoeding verschuldigd was. Het gebouw werd opgericht en de lessee rustte het uit met 

zetels, tapijt, verlichting, projectieapparaten en een airconditioningssysteem. Aan het 

einde van de overeenkomst claimde de lessee dat bepaalde delen van de uitrusting van het 

                                                 
357 Soms worden ook andere elementen mee in acht genomen, zoals de verhouding tussen de eigenaar van de roerende zaak 

en de grondeigenaar (C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 255). 
358 Zie bv. Theatre Investments (Pty) Ltd and Another v. Butcher Brothers Ltd 1978 (3) SA 682 (A). W.A. JOUBERT en J.A. 

FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 263, nr. 338. 
359 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 255; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South 

Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 263; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and 

Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 149. 
360 Theatre Investments (Pty) Ltd and Another v. Butcher Brothers Ltd 1978 (3) SA 682 (A). 
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cinemagebouw roerend waren waardoor hij als lessee eigenaar was en deze delen mocht 

wegnemen bij het einde van de huurovereenkomst. De lessor daarentegen meende dat de 

werken deel van het gebouw, en bijgevolg onroerend waren. De rechtbank besliste in 

eerste aanleg dat de goederen onroerend waren geworden en aan de lessor, Butcher 

Brothers, toekwamen. Hiertegen ging Theatre Investments in beroep. Het dispuut draaide 

hierbij nog om drie types goederen, nl. de theaterzetels, een noodverlichtingssysteem en 

projectieapparatuur. Het hof van beroep nam volgende test in aanmerking om te bepalen 

of deze goederen onroerend geworden waren. “A generally accepted test (…) to be 

applied to determine whether a movable, capable of acceding to an immovable and which 

has been annexed thereto, becomes part of that immovable 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 his 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. The ipse dixit of the annexor as to his 

intention is not to be treated as conclusive evidence thereof but, should such evidence 

have been given, it must be weighed together with the inferences derivable from the other 

sources of evidence above-mentioned in order to determine what, in the view of the 

Court, was in fact the annexor’s intention. In cases where no evidence is forthcoming 

from the annexor, a court will be constrained to determine the issue upon such inferences 

as may legitimately be drawn from the sources aforementioned.” De intentie van de 

aanhechter (meestal de eigenaar van het roerende goed) is aldus doorslaggevend en het is 

de bedoeling dat de werkelijke, subjectieve intentie van de aanhechter ten tijde van de 

aanhechting wordt achterhaald. Bij gebrek aan bewijs vanwege de aanhechter zelf over 

zijn werkelijke bedoeling, kan de bedoeling worden afgeleid aan de hand van de twee 

andere elementen uiteengezet in Olivier v Haarhof, nl. de aard van het goed en de wijze 

van aanhechting. Uit de feitengegevens in de concrete zaak leidde de appelrechter af dat 

de goederen bestemd waren ter plaatse te blijven en aldus onroerend waren geworden. 

Aldus is in de moderne visie de subjectieve intentie doorslaggevend.
361

 Uit de zaak Konstanz 

Properties lijkt bovendien te mogen worden afgeleid dat het buiten beschouwing laten van de 

intentie zoals in de traditionele visie soms werd aanvaard indien de eerste twee elementen 

voldoende op onroerendmaking wezen, niet langer mogelijk is.
362  

De appellant, eigenaar van een boerderij, ging een overeenkomst aan met Pumps for 

Africa om een besproeiings- en irrigatiestelsel op zijn grondgebied te installeren. Pumps 

for Africa kocht vervolgens de onderdelen voor het stelsel als losse artikelen bij Spilhaus, 

een groothandelaar. In de overeenkomst was een eigendomsvoorbehoud gestipuleerd voor 

Spilhaus tot de volledige betaling van de onderdelen. Na installatie betaalde Konstanz 

Pumps for Africa, die evenwel verzuimde Spilhaus te betalen. De zaak wordt voor de 

rechter gebracht en de vraag die moet worden beoordeeld, is of de goederen die Pumps 

for Africa geïnstalleerd heeft, roerend dan wel onroerend zijn. Het gaat om een installatie 

                                                 
361 W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 2000, (667) 

669. 
362 Konstanz Properties (Pty) Ltd. v Wm Silhaus en Kie (WP) BPK 1996 (3) SA 273 (A), p. 283. 
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bestaande uit onder meer een pomphuis waarin twee elektrische pompen met bouten op 

een betonplaat zijn geïnstalleerd en verschillende pijplijnen die samen ongeveer vijf 

kilometer lang zijn. Spilhaus vordert echter enkel die goederen in het pomphuis, zijnde de 

goederen die niet werkelijk in de grond zijn geïncorporeerd. Hij wordt in het vonnis a quo 

in het gelijk gesteld en krijgt aldus toestemming de (niet in de grond geïncorporeerde) 

goederen te verwijderen en terug te nemen. Konstanz gaat tegen deze beslissing in 

beroep. De rechter verwijst opnieuw naar de drie maatstaven uit Olivier v. Haarhof en 

beschrijft het onderscheid tussen de traditionele en de moderne visie. Hij kiest voor de 

nieuwe benadering door aan te nemen dat de intentie van de eigenaar van het roerende 

goed, hier Spilhaus, door het eigendomsvoorbehoud duidelijk was om het goed roerend te 

houden en het beroep daarom af te wijzen. Hij levert evenwel ook kritiek op deze visie 

door erop te wijzen dat het uitgangspunt dat de intentie van de eigenaar van het roerende 

goed in acht moet worden genomen, verkeerd zou kunnen zijn en in de toekomst 

heroverwogen zou kunnen worden.
363  

Wanneer de intentie die blijkt uit de feiten, en de intentie die door de eigenaar van het 

roerende goed bijvoorbeeld via een eigendomsvoorbehoud is uitgedrukt, elkaar tegenspreken, 

dient volgens bepaalde rechtspraak voorrang te worden verleend aan de weergegeven 

intentie.
364

 Strikt genomen zou een eigendomsvoorbehoud volgens deze visie natrekking 

kunnen voorkomen zelfs wanneer er substantiële incorporatie is, al is er nog niet als zodanig 

beslist in het Zuid-Afrikaanse recht.
365

 Voorwaarde is dan uiteraard dat losmaking fysiek 

mogelijk is, hetgeen bijvoorbeeld niet het geval zal zijn bij een eigendomsvoorbehoud op 

cement dat reeds gebruikt is bij de constructie van een woning.
366

 

Evenwel wordt de zogenaamde moderne visie niet steeds op dezelfde, subjectieve wijze 

geïnterpreteerd. Bepaalde rechterlijke beslissingen houden vast aan het publiciteitsprincipe 

dat kenbaarheid voor derden voorschrijft, waardoor ze aansluiten bij de tweede invulling van 

de traditionele visie (supra, nr. 98). Aan een intentie die losstaat van hetgeen de feitelijke 

omstandigheden aangeven, kan volgens deze rechtspraak geen effect worden gegeven.
367

 

Auteurs leiden hieruit af dat ook in de nieuwe opvatting de objectieve intentie de belangrijkste 

                                                 
363 Omdat de partijen op dit vlak geen argumentatie hebben aangebracht, kan die heroverweging niet in deze zaak zelf 

gebeuren. 
364 Melcorp SA (Pty) Ltd v. Joint Municipal Pension Fund (Transvaal) 1980 (2) SA 214 (W), p. 224 A-C, waarbij de rechter 

benadrukte dat de intentie uitgedrukt door de bouwer op het ogenblik van de vasthechting vaststond nu het 

eigendomsvoorbehoud in de overeenkomst opgenomen werd op dat ogenblik zodat het niet om een verklaring ex post facto 

ging; W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 2000, 

(667) 670. 
365 L. VAN VLIET, "Accession of movables to land II", Edinburgh Law Review 2002, vol. 6, (199) 207. 
366 Melcorp SA (Pty) Ltd v. Joint Municipal Pension Fund (Transvaal) 1980 (2) SA 214 (W), p. 223 D-E; P.J. BADENHORST, 

J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis 

Butterworths, 2006, 147; Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and compulsory transfer of ownership, onuitg., 

Stellenbosch University, 24 december 2010, 114. 
367 Unimark Distributors (Pty) Ltd. v Erf 94 Silvertondale (Pty) Ltd., 1999 (2) SA 986 (T), p. 1001 F-I. In dezelfde zin ook 

P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, 

LexisNexis Butterworths, 2006, 149-150. 
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leidraad is voor de kwalificatie van een goed als onroerend.
368

 Deze interpretatie die de 

intentie objectief invult, lijkt de minderheidsvisie te vormen. 

109. NUANCERING ONDERSCHEID TRADITIONELE EN MODERNE ZUID-AFRIKAANSE VISIE – 

Het onderscheid tussen de traditionele en moderne visie
369

 wordt door verschillende auteurs 

bekritiseerd.
370

 Uit het voorgaande blijkt dat deze kritiek terecht is (supra, nr. 108). Reeds 

vanaf de Olivier-rechtspraak werd aangegeven dat het laatste, subjectieve, element “in some 

respects the most important” is hoewel verdere specificaties over de verhouding tussen de drie 

elementen achterwege bleven.
371

 Vanaf het eerste gebruik van de drie factoren werd in het 

Zuid-Afrikaanse recht aldus een belangrijke rol toegekend aan de intentie. Het gegeven dat de 

beoordeling van het onroerende karakter van een goed steeds een feitenkwestie is waarbij de 

feiten in verschillende zaken zeer uiteenlopend kunnen zijn, kan mee verklaren waarom de 

toepassing van de drie maatstaven niet steeds op identieke wijze plaatsvindt.  

Een nuancering van de tweedeling is aldus vereist. Dit neemt niettemin niet weg dat er een 

toenemende subjectivering valt vast te stellen: hoewel ook in de zogenaamde traditionele visie 

de drie maatstaven in aanmerking werden genomen waardoor de incorporatie onvoldoende en 

niet noodzakelijk was, lijkt de derde maatstaf aan belang te winnen waarbij de intentie vaker 

de doorslag geeft (vergelijk supra, nr. 101 en infra, nr. 114). Bovendien wordt de derde 

maatstaf als de werkelijke, subjectieve intentie ingevuld terwijl dat in de traditionele visie niet 

het geval was.
372

 

                                                 
368 C.G. VAN DER MERWE en J.M. PIENAAR, "Law of Property (Including Real Security)", Annual Survey of South African 

Law 1999, (276) 292. Zie ook J.C. SONNEKUS, "Estoppel, natrekking en presedenteleer", TSAR 1997, (597) 600, die zich 

baseert op de Sumatie-rechtspraak, die kritisch werd onthaald. 
369 In één uitspraak wordt er nog een afwijkende derde benadering, de omnibus-benadering, gehanteerd. (Sumatie (Edms) Bpk 

v Venter, 1990 1 SA 173 (T), p. 189 D-H.) Deze benadering beschouwt het doel van de verbinding als de belangrijkste 

maatstaf voor onroerendmaking. Dit doel kan vastgesteld worden aan de hand van de aard en functie van het vastgemaakte 

goed, de wijze van vastmaking, de subjectieve intentie van de eigenaar van het roerende goed ten tijde van de vastmaking 

alsook alle andere relevante feiten en omstandigheden. Het Supreme Court of Appeal vond deze visie echter weinig bruikbaar 

omdat de gezaghebbende bronnen ze niet noodzakelijk steunen en omdat het betwijfelbaar is of de voorgestelde formule 

effectief tot een praktisch resultaat zou leiden. (Konstanz Properties (Pty) Ltd v Wm Spilhaus en Kie (WP) Bpk 1996 3 SA 

273 (A), p. 281. Kritiek kwam er ook van VAN DER MERWE: C.G. VAN DER MERWE, "Law of Property (Including Mortgage 

and Pledge)", Annual Survey of South African Law 1990, (192) 216; C.G. VAN DER MERWE, "Die impak van die bedoeling 

van die eienaar van die roerende saak by inaedificatio", TSAR 2000, (155) 157. VAN DER WALT en PIENAAR lieten zich 

daarentegen positief uit over de Sumatie beslissing: A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Introduction to the Law of 

Property. Fourth edition, Lansdowne, Juta, 2002, 124. 
370 H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South Africa, Cape Town, Oxford 

University Press, 2010, 173-175; Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and compulsory transfer of ownership, onuitg., 

Stellenbosch University, 24 december 2010, 121; A. POPE, "Inaedificatio revisited: looking backwards in search of clarity", 

SALJ 2011, (123) 123, 131. Ook bepaalde rechtspraak meent dat er weinig verschil bestaat tussen de oude en nieuwe visie: 

Melcorp SA (Pty) Ltd v. Joint Municipal Pension Fund (Transvaal) 1980 (2) SA 214 (W), p. 223 C. 
371 Olivier and others v. Haarhof & Co. 1906 TS 497, p. 500. Ook in MacDonald v Radin werd dit herhaald: “The 

importance of the first two factors is self-evident … But the importance of intention is for practical purposes greater still; for 

in many instances it is the determining element.” MacDonald Ltd. v. Radin N.O. and the Potchefstroom Dairies and 

Industries Co. Ltd. 1915 AD 454, p. 467. 
372 Standard-Vacuum Refining Co of SA (PTY) Ltd v. Durban City Council 1961 (2) SA 669 (A); A. BREITENBACH, 

"Reflections on inaedificatio", THRHR 1985, vol. 48, (462) 462-463; Z.-Z. TEMMERS, Building encroachments and 

compulsory transfer of ownership, onuitg., Stellenbosch University, 24 december 2010, 113. 
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Tweede benadering: geobjectiveerde bestemming noodzakelijke voorwaarde (Nederlands 

recht) 

110. NEDERLANDS RECHT: INCORPORATIE VOLDOENDE NOCH NOODZAKELIJK VOLGENS NBW 

– Een tweede stelsel dat behoort tot het subtype waarin incorporatie noch voldoende, noch 

noodzakelijk is voor onroerendmaking, is het geldende Nederlandse recht. De indeling van dit 

stelsel in deze categorie vloeit voornamelijk voort uit de rechtspraak. De wettelijke 

bepalingen alsook de parlementaire voorbereidingen vormen een belangrijke eerste indicatie 

over de band vereist om van onroerendmaking te spreken. De invulling van deze band en het 

belang dat daarbij werd verleend aan de bestemming van het goed, werden evenwel door de 

rechtspraak ontwikkeld.  

Uit de Parlementaire Geschiedenis van artikel 3:3 NBW blijkt dat deze bepaling 

oorspronkelijk een onroerend karakter toekende aan de grond, bomen en planten met wortels 

verbonden aan de grond en opstallen. Over de vereniging die tussen een gebouw en de grond 

moest bestaan, werd in het ontwerpartikel niet gesproken. In de toelichting gaf de opsteller 

van het wetboek, MEIJERS, aan dat beplantingen en opstallen meestal door de loutere 

(organische of mechanische) verbinding met de grond bestanddelen van de grond, en dus 

onroerend, worden.
373

 In deze eerste versie van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek 

werd incorporatie aldus gezien als een voldoende voorwaarde voor onroerendmaking. De 

toelichting van MEIJERS vermeldde dat het wenselijk was om gebouwen en beplantingen 

afzonderlijk als onroerende goederen te noemen, los van de vraag of ze bestanddeel waren. 

Eén van de redenen hiervoor was dat in een moderne samenleving vele gebouwen worden 

geplaatst zonder dat enig mechanisch verband met de grond wordt gelegd. In dergelijk geval 

is het twijfelachtig of het gebouw als bestanddeel van de grond kan worden beschouwd. De 

vermelding van gebouwen in artikel 3.1.1.2 ontwerp-BW, huidig artikel 3:3 NBW, moest 

aldus zekerheid bieden over het onroerende karakter van gebouwen in gevallen waar er geen 

dusdanige mechanische verbinding met de grond bestaat om van bestanddeelvorming te 

spreken.
374

 Men kan hier in lezen dat incorporatie in de ontwerptekst van artikel 3:3 NBW 

geen noodzakelijke voorwaarde was voor onroerendmaking.  

Bij de bespreking van het begrip ‘opstal’, dat in de ontwerptekst werd gebruikt maar later 

werd vervangen door ‘gebouw’, vermeldde MEIJERS dat een opstal een zekere stabiliteit 

moest vertonen.
375

 De vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer uitte de 

bezorgdheid dat de omschrijving “enige stabiliteit” aanleiding zou kunnen geven tot een al te 

grote uitbreiding van het begrip “onroerend”.
376

 Als reactie werd de bepaling aangepast zodat 

                                                 
373 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 66. 
374 Idem, p. 66-67. 
375 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 66-67. 
376 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 68: “De uitbreiding van het begrip, welke het ontwerp voorstaat, voert tot 

onpraktische consequenties.” 
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naast de expliciete vermelding van de vereiste van een vereniging,
377

 ook de vereiste van 

duurzaamheid werd opgenomen. Constructies die met de grond waren verenigd maar bedoeld 

om nadien weer te worden verwijderd, werden op deze manier uit het toepassingsgebied van 

artikel 3:3 NBW gehaald. De toevoeging van de duurzaamheidsvereiste werd enkel gemaakt 

ten aanzien van gebouwen en werken, niet ten aanzien van planten.
378

 Uit het uiteindelijke 

artikel 3:3 NBW blijkt aldus duidelijk dat voor gebouwen en werken een fysieke vastmaking, 

incorporatie sensu stricto niet volstaat voor onroerendmaking. Deze vastmaking dient, zoals 

deze bepaling het verwoordt, ook duurzaam te zijn. Door de eis van duurzaamheid had de 

incorporatie sensu stricto bij de uiteindelijke invoering van het NBW dus geen voldoende 

karakter voor onroerendmaking, naast het in de vorige alinea reeds genoemde niet-

noodzakelijke karakter. 

111. JURISPRUDENTIËLE BEVESTIGING VAN AANHECHTING ALS ONVOLDOENDE EN NIET-

NOODZAKELIJKE VOORWAARDE IN NEDERLAND – De rechtspraak gaf vervolgens invulling aan 

de voorwaarde van een duurzame vereniging. Een eerste belangrijke arrest werd door de Hoge 

Raad geveld in 1994 in het kader van een gemeentelijke verordening omtrent 

onroerendgoedbelastingen.
379

 De Hoge Raad besliste dat van gebouwde eigendom in de zin 

van die verordening niet alleen sprake is bij gebouwen, maar ook bij werken die naar aard en 

inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Het is daarbij niet van belang of 

het gebouw of werk kan worden verplaatst. Met deze uitspraak volgde de Hoge Raad de 

wetgever in het loslaten van de incorporatie sensu stricto als voldoende voorwaarde en 

bevestigde hij terzelfder tijd ook de afstand van incorporatie als noodzakelijke voorwaarde, nu 

de verplaatsbaarheid geen hinderpaal meer was voor de kwalificatie als onroerend goed.
380

  

Drie jaar later volgde een nog belangrijkere uitspraak van de Hoge Raad over de invulling van 

de ‘duurzame vereniging’ uit artikel 3:3 NBW, het befaamde Portacabinarrest.
 381

 In dit arrest 

volgde het hoogste Nederlandse rechtscollege de Parlementaire Geschiedenis waar die 

oordeelde dat voor de beoordeling van het duurzame karakter van de vereniging gelet dient te 

worden op de bedoeling van de bouwer, voor zover naar buiten kenbaar.
382

 In deze zaak 

vorderde de hypotheekhouder van een terrein dat een daarop geplaatste portacabin onroerend 

was, en aldus onder het hypotheekrecht viel, terwijl de Ontvanger van belastingen 

executoriaal beslag had laten leggen op de roerende goederen van de grondeigenaar, waarbij 

de deurwaarder de portacabin als roerend beschouwd had. De zaak kon niet worden opgelost 

op grond van de bestanddeelvorming in artikel 3:4 NBW aangezien er geen ideële band 

                                                 
377 Deze vereiste was in deze fase reeds gesteld bij de bepalingen over natrekking in boek 5, dewelke men met de bepalingen 

over onroerendmaking in overeenstemming wilde brengen. (Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 68-69). 
378 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 68-69. 
379 HR 23 februari 1994, NJ 1995/646-465, BB 1994, 301, noot KRUIMEL, BNB 1994, 881, nr. 135, noot P. DEN BOER, VN 

1994, 1013, noot RED, WFR 1994, 375, FED 1994, 191. 
380 Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de kwalificatie van stacaravans als onroerend: HR 28 september 2001, www.rechtspraak.nl, 

BNB 2001, nr. 403, noot W.J.N.M. SNOIJNK, FED 2001, 533, WFR 2001, 1416, PW 2002, 21397, Belastingblad 2001, 1212, 

V-N 2001, 5728, noot KLUWER, FED 2001, 548. 
381 HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97. 
382 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 69. 

http://www.rechtspraak.nl/


 

 

115 

 

bestond - de grond was immers niet onvoltooid zonder de portacabin - en evenmin een 

materiële band aangezien de portacabin verwijderd kon worden zonder schade.
383

 De enige 

wijze waarop de portacabin als onroerend kon worden gekwalificeerd, was door de duurzame 

vereniging met de grond in artikel 3:3 NBW. De vraag die aan bod kwam, was of duurzaam 

ook betekent dat er een fysieke vereniging dient te zijn, zoals de ontvanger van belastingen 

aanvoerde. De Hoge Raad oordeelde van niet. Bij het nemen van deze beslissing hanteerde de 

Hoge Raad de volgende vier maatstaven (zie ook supra, nr. 82): 

1. Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn in de zin van artikel 3:3 BW 

indien het naar de aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Niet 

van belang is dat de technische mogelijkheid bestaat om het goed te verplaatsen. 

2. Bij de beantwoording van de vraag of een gebouw of werk bestemd is om duurzaam ter 

plaatse te blijven, dient gelet te worden op de bedoeling van de bouwer, voor zover die 

kenbaar is naar buiten. Onder de bouwer dient mede te worden verstaan degene in wiens 

opdracht het bouwwerk wordt aangebracht. 

3. De bestemming dient naar buiten kenbaar te zijn. Dit vereiste vloeit voort uit het 

belang dat de zakenrechtelijke verhoudingen voor derden kenbaar dienen te zijn.  

4. De verkeersopvattingen kunnen niet worden gebruikt als zelfstandige maatstaf voor de 

beoordeling of een goed roerend of onroerend is, wel bij de beantwoording van de vraag 

of een goed duurzaam met de grond verenigd kan worden beschouwd. Ook bij de 

subvragen ‘duurzaam’, ‘verenigd’, ‘bestemming’ en ‘naar buiten kenbaar’ kunnen de 

verkeersopvattingen in aanmerking worden genomen. 

Door de concrete omstandigheden in het geding - aansluiting op nutsvoorzieningen, 

aangelegde tuin, demontabele plint tussen de bodem van de portacabin en de grond, enz. - 

nam de Hoge Raad aan dat de portacabin bestemd was om duurzaam ter plaatse te blijven en 

dat deze bestemming kenbaar was voor derden. Deze portacabin werd aldus als onroerend 

gekwalificeerd.
384

 De bestemming, een subjectief element, kreeg hierbij een prominente plaats 

in de beoordeling. 

De test voor onroerendmaking die de Hoge Raad met inachtneming van de Parlementaire 

Geschiedenis en eerdere rechtspraak in het Portacabinarrest introduceerde, werd nadien 

meermaals herhaald en op verschillende punten verfijnd.
385

 Ook met betrekking tot de 

indirecte vereniging vermeld in artikel 3:3 NBW geldt deze toets van de bestemming 

duurzaam ter plaatse te blijven, zo blijkt uit een arrest over GSM-zendmasten die op een 

flatgebouw geïnstalleerd waren.
386

 De verfijningen worden hier verder toegelicht. 

                                                 
383 H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO 

(eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 93. 
384 In een bijdrage daterend van voor de invoering van het NBW interpreteerde KRAAN de tekst van art. 3:3 NBW reeds in die 

zin in een vraagstuk over portacabins: C.A. KRAAN, "Roerend of onroerend (BW en NBW)", WPNR 1991, (717) 717-720. 
385 Voor een herhaling, zie bijvoorbeeld: HR 6 juni 2003, BB 2003, 815, BNB 2003, 271, noot J.W. ZWEMMER, BR 2003, 819, 

FED 2003, 330, GST 2003, 186, noot R. HOVEN VAN GENDEREN, JOR 2003, 222, noot S. KORTMANN, NTFR 2003, 1015, 

noot HEMELS, PW 2003, 21611, VN 2003/34.16. 
386 HR 17 november 2006, BB 2007, 143, BNB 2007, 750, nr. 50, noot W. SNOIJINK, NTFR 2006, 1651, noot G. 

GROENEWEGEN, VN 2006/62.24, noot. Contra: P.J. VAN DER PLANK, "De indirecte vereniging van art. 3:3 j° art. 5:20 sub e 

BW", WPNR 2009, vol. 6796, (346) 352. 
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112. VERFIJNING NEDERLANDSE RECHTSPRAAK: BEOORDELING IN CONCRETO – Het belang 

van een beoordeling in concreto werd in een arrest van de Hoge Raad van 5 januari 2000 

benadrukt.
387

 Dat zeecontainers in het algemeen niet bestemd zijn op dezelfde plaats te blijven 

staan, neemt niet weg dat steeds onderzocht moet worden of de containers in een bepaald 

geding duurzaam met de grond verenigd zijn. Hierbij dient de kenbare bedoeling van de 

belanghebbende in aanmerking genomen te worden.
388

 Hier blijkt eveneens opnieuw het 

belang van het subjectieve element. 

113. VERFIJNING NEDERLANDSE RECHTSPRAAK: ROL VAN VERKEERSOPVATTINGEN - Het 

aanvullende karakter van de verkeersopvattingen als maatstaf voor beoordeling van de 

kwalificatie van een goed werd, na rechtspraak die in de andere zin leek te wijzen, nogmaals 

benadrukt. Op 7 juni 2002 volgde de Hoge Raad de beslissing van het Gerechtshof te Arnhem 

dat een recreatiebungalow onroerend was.
389

 Het Gerechtshof steunde dit oordeel op het feit 

dat de bungalow, die de uiterlijke verschijningsvorm van een woning had, al veertig jaar op 

dezelfde plaats stond en voorzien was op nutsleidingen, naar verkeersopvattingen moet 

worden beschouwd als duurzaam met de grond verenigd. Deze argumentatie gaf volgens de 

Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dit arrest lijkt op gespannen voet te 

staan met de visie in het Portacabinarrest dat de verkeersopvattingen geen zelfstandige 

maatstaf vormen voor de beoordeling van het roerende of onroerende karakter van een goed. 

In oktober van hetzelfde jaar velde de Hoge Raad evenwel een arrest waarin de aanvullende 

rol van de verkeersopvattingen expliciet werd herbevestigd.
390

 Gedenktekens aangebracht op 

een graf zijn volgens deze beslissing onroerend omdat (of wanneer) voor eenieder naar buiten 

kenbaar is dat ze naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. 

Omwille van deze kenbare bestemming dienen de verkeersopvattingen niet meer in 

aanmerking genomen te worden.  

114. VERFIJNING NEDERLANDSE RECHTSPRAAK: VERPLAATSBAARHEID IRRELEVANT – De 

regel dat een theoretische verplaatsbaarheid van een goed irrelevant is voor de onroerende 

kwalificatie van dat goed, werd, net zoals in het Belgische recht (supra, nr. 101), door de 

Hoge Raad in het Portacabinarrest erkend. Nadien werd deze regel, net zoals in het Belgische 

recht, uitgebreid. Op 20 september 2002 bevestigde de Raad immers de beslissing van het 

Gerechtshof te ’s Gravenhage dat drijvende steigers in een jachthaven als onroerende 

                                                 
387 HR 5 januari 2000, BNB 2000, 678, nr. 83. 
388 De Hoge Raad oordeelde tevens dat de appelbeslissing niet voldoende was gemotiveerd aangezien uit de beslissing niet 

bleek of en waarom het Hof van oordeel was dat de bedoeling van de belanghebbende om de containers niet te verplaatsen 

onvoldoende kenbaar was. Door aan te nemen dat het Gerechtshof beter had moeten motiveren waarom de bedoeling de 

goederen ter plaatse te laten staan onvoldoende kenbaar is, lijkt te worden vermoed dat dergelijke bedoeling bestaat tenzij 

anders aangetoond. Dit impliceert dat de goederen worden geacht onroerend te zijn tenzij het tegenbewijs wordt geleverd. 

Dergelijke opvatting is strijdig met het uitgangspunt van art. 3:3, tweede lid NBW dat de categorie van roerende goederen de 

residuaire categorie is waardoor de uitzondering, namelijk een onroerende kwalificatie, bewezen moet worden. 
389 HR 7 juni 2002, BB 2002, 806, BNB 2002, 283, noot W. SNOIJINK, FED 2002, 354, NTFR 2002, 836, noot KASTELEIN, 

PW 2002, 21494, VN 2002, 32.22, noot, WFR 2002, 902. 
390 HR 25 oktober 2002, BB 2003, 765, JOL 2002, 564, NJ 2003, 241, noot W.M. KLEIJN, PW 2003, 21597, RvdW 2002, 170. 
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goederen kwalificeerde.
391

 Hiermee lijkt de eerste Portacabinmaatstaf te worden aangevuld. 

Door steigers, die uit hun aard meebewegen met de waterstand, als onroerend te bestempelen 

op grond van artikel 3:3 NBW, geeft de Hoge Raad immers aan dat ook werkelijk bewegende 

goederen in bepaalde omstandigheden onroerend kunnen zijn. Deze rechtspraak lijkt een meer 

expliciete bevestiging van de houding die de Hoge Raad in het arrest van 8 juli 1997 reeds 

leek aan te nemen.
392

 

In dat arrest verwierp de Hoge Raad het middel dat het kwalificeren van havenkranen die 

heen en weer bewegen over rails, als onroerende goederen op basis van het feit dat ze 

gezien hun omvang en constructie bestemd zijn duurzaam ter plaatse te blijven, blijk gaf 

van een onjuiste rechtsopvatting. Ook hier kan uit worden afgeleid dat de Hoge Raad al 

snel na de invoering van het NBW aanvaardde dat ook werkelijk bewegende goederen 

soms als onroerend kunnen worden gekwalificeerd.  

Een uitzondering op deze visie lijkt de rechtspraak omtrent woonarken en waterwoningen. 

Auteurs hadden door toepassing van de Portacabinmaatstaven voor dergelijke goederen een 

onroerende kwalificatie verwacht.
393

 In zijn arrest van 15 januari 2010 oordeelde de Hoge 

Raad evenwel dat een woonark bestemd is om te drijven en drijft, zodat er sprake is van een 

schip, hetgeen in het algemeen een roerende zaak is.
394

  

De woonark bestond uit een drijvende betonnen constructie die ter plaatse gehouden werd 

door twee metalen beugels bevestigd rond een in de bodem verankerde meerpaal. Een 

verbinding tussen schip en bodem die toelaat met de waterstand mee te bewegen, kon 

volgens de Hoge Raad niet leiden tot vereniging met de bodem in de zin van artikel 3:3 

NBW. Dit is opmerkelijk omdat zoals eerder vermeld een vergelijkbare verbinding voor 

drijvende steigers wel een vereniging in de zin van artikel 3:3 NBW werd geacht. 

Daarnaast was de woonark aangesloten op riolering en andere nutsvoorzieningen, hetgeen 

volgens de Hoge Raad opnieuw niet kon volstaan om een vereniging met de grond aan te 

nemen.
395

 Ten slotte verwierp de Hoge Raad de redenering van de beroepsinstantie dat er 

                                                 
391 HR 20 september 2002, BNB 2002, 3364, nr. 374, noot VAN LEIJENHORST. Opmerkelijk is hier dat de redenering die het 

Gerechtshof volgde eerder een toepassing lijkt van art. 3:4 NBW terwijl het Hof zelf uitdrukkelijk spreekt van art. 3:3 NBW. 

Het Hof geeft aan dat de steigers een essentieel deel van de hoofdzaak, de jachthaven, zijn, zonder dewelke die haar 

economische en maatschappelijke bestemming niet kan beantwoorden en zonder welke deze incompleet zou zijn. De 

jachthaven, de hoofdzaak, is volgens het Hof op haar beurt onroerend omdat ze duurzaam bestemd is om als jachthaven te 

dienen, hetgeen evenmin een correcte toepassing van de Portacabinmaatstaven lijkt nu die vereisen dat een goed bestemd is 

duurzaam ter plaatse te blijven.  
392 HR 8 juli 1997, BNB 1997, 2306, nr. 294. 
393 J.J.A. DE GROOT, "Kan een schip onroerend zijn?", WPNR 2003, afl. 6517, (83) 86; H.D. PLOEGER, "Drijvend wonen. De 

flexibiliteit van een schip, zo vast als een huis", WPNR 2004, vol. 6590, (717) 718; I.A.F. HENDRIKSEN, "Drijvende woningen 

in het algemeen een roerende zaak" (noot onder HR 9 maart 2012), Maandblad voor Vermogensrecht 2012, vol. 12, (335) 

343-344 
394 Hoge Raad 15 januari 2010, BB 2010, 224, noot J. KRUIMEL, BNB 2010, 80, noot J.C. VAN STRAATEN, FED 2010, 23, 

noot W. SNOIJINK, NJB 2010, 189, NTFR 2010, 269, noot G. GROENEWEGEN, RN 2010, 34, SES 2010, 97. Ook onder het 

oude Burgerlijk Wetboek werden woonarken als roerend gekwalificeerd: HR 22 juli 1988, BNB 1988, 1858, nr. 282. Onder 

het oude recht was dit evenwel te verwachten aangezien een roerende kwalificatie in overeenstemming was met het 

ontbreken van de vereiste van een aard- en nagelvaste bevestiging aan de grond uit art. 562 BW. 
395 Een auteur leidde hieruit af dat de Hoge Raad een dubbele maatstaf hanteert, nl. een vereniging enerzijds en of deze 

duurzaam is anderzijds. (P.J. VAN DER PLANK, "Havenkranen onroerend? Over het verschil tussen rijden en drijven", NTBR 

2011, afl. 5, (27) nr. 5.2.1) De praktische relevantie is relatief beperkt aangezien de beide elementen steeds gecombineerd 
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een duurzame vereniging voorhanden was onder meer omdat de woonark enkel kon 

worden geplaatst met tijdelijk doorbreken van een dijk en niet in zijn geheel kon worden 

weggesleept omdat hij tussen lage bruggen lag. Volgens de Hoge Raad waren deze 

omstandigheden geen naar buiten kenbare bijzonderheden van aard en inrichting van de 

woonark zelf maar louter omstandigheden die betrekking hadden op de omgeving van het 

goed. Omgevingsfactoren kunnen aldus niet in rekening genomen worden bij de 

beoordeling of een goed naar aard en inrichting bestemd is om ter plaatse te blijven. 

In 2012 bevestigde de Hoge Raad deze visie door een gelijkaardige redenering op te bouwen 

in het Marina-arrest.
396

  

Dat deze rechtspraak, waarbij de aard van een goed primeert op de duidelijke bestemming om 

het goed ter plaatse te houden, een uitzondering is op de ruime interpretatie die de Hoge Raad 

aan het begrip ‘onroerend goed’ geeft en op het belang dat de Hoge Raad doorgaans aan de 

bestemming hecht, blijkt uit het Havenkraanarrest van 24 december 2010.
397

 Hierin werd net 

zoals in 1997 een onroerend karakter toegekend aan havenkranen die over rails bewegen. 

Dertien jaar na het eerste arrest over havenkranen overwoog de Hoge Raad evenwel 

explicieter dat de kranen in kwestie ondanks hun beweegbaarheid over rails met de grond 

waren verenigd in de zin van artikel 3:3 NBW. Ook benadrukte de Hoge Raad dat rijden in 

tegenstelling tot drijven onroerendmaking niet hoeft te verhinderen. Bij kranen primeert de 

bestemming aldus duidelijk op de aard van het goed. Op deze manier lijkt ook hier de derde 

maatstaf, nl. de bestemming, aan belang toe te nemen (vergelijk supra, nrs. 101 en 109). 

115. VERFIJNING NEDERLANDSE RECHTSPRAAK: INVULLING VAN DE BESTEMMING EN 

FUNCTIE VAN PUBLICITEIT – Een laatste verfijning die belangrijk is, is de beantwoording van 

de vraag of een interne partijwil de kwalificatie als onroerend goed kan voorkomen wanneer 

de bestemming om ter plaatse te blijven staan, duidelijk blijkt. In zijn arresten van 13 mei 

2005 beantwoordde de Hoge Raad deze vraag ontkennend en benadrukte hij dat wanneer de 

bestemming van een goed om duurzaam ter plaatse te blijven naar buiten kenbaar is, de 

bedoeling van de eigenaar/bouwer geen afbreuk doet aan de onroerende kwalificatie die volgt 

uit deze bestemming.
398

 Het ging in deze arresten om een grondreinigingsinstallatie en 

                                                                                                                                                         
worden, maar theoretisch gezien is dit een explicitering van de tweede en derde maatstaf voor onroerendmaking, 

respectievelijk de objectieve factor van graad en wijze van aanhechting (vereniging) en de subjectieve factor van de 

bestemming of intentie (duurzaam karakter van de vereniging). 
396 HR 9 maart 2012, BB 2012, 225, noot J.P. KRUIMEL, BNB 2012, 155, noot J. VAN STRAATEN, NJB 2012, 732, NTFR 2012, 

922, noot HOFMAN, RN 2012, 52, SES 2012, 82, VN 2012/17.21, noot KLUWER. In dit arrest verwierp de Hoge Raad tevens 

het middel dat de marina bestanddeel zou zijn van het recreatiepark omdat dit park zonder de waterwoningen incompleet zou 

zijn. De Hoge Raad gaf aan dat de grond en niet het park als mogelijke hoofdzaak diende te worden beschouwd. Hiermee 

lijkt de Hoge Raad (terecht) afstand te doen van zijn arrest van 20 september 2002 waarin een gelijkaardige redenering in de 

appelbeslissing volgens de Hoge Raad geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting. Zie supra. Voor een pleidooi de lege 

ferenda om ‘drijvende opstallen’ naar Nederlands recht niet langer als schip te kwalificeren, zie: A.J. MES, H.D. PLOEGER en 

B.A.M. JANSSEN, "Eigendom van onroerende zaken, met name natrekking (titels 1 en 3)", in L.C.A. VERSTAPPEN (ed.), Boek 

5 BW van de toekomst. Over vernieuwingen in het zakenrecht, Den Haag, Sdu, 2016, (145) 183- 
397 HR 24 december 2010, NTFR 2011, 59, noot HOFMAN, VN 2011/4.18 noot KLUWER, NJB 2011, 199, BNB 2011, 83, noot 

J.C. VAN STRAATEN, SES 2011, 61, BB 2011, 117, noot KRUIMEL. 
398 HR 13 mei 2005, BB 2005, 642, BNB 2005, 2434, nr. 211, noot VAN LEIJENHORST, NTFR 2005, 695, noot GROENEWEGEN, 

VN 2005/26.17; HR 13 mei 2005, BNB 2005, 2446, nr. 212. 
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proefbanen voor een hogesnelheidstrein, die beide door de bouwer bedoeld waren om mobiel 

te blijven. 

Elementen zoals het 120 ton zware gewicht van de grondreinigingsinstallatie en de niet-

verplaatsing ervan sinds 1986 werden door het Hof te ’s Gravenhage gezien als naar 

buiten kenbare feiten en omstandigheden die tot een bestemming ter plaatse te blijven 

deden besluiten. De Hoge Raad bevestigde deze beslissing. Het middel dat de kwalificatie 

verkeerd was aangezien de installatie conform de bedoeling van belanghebbende mobiel 

van opzet was en ontworpen was als mobiele installatie, werd hierbij verworpen. In het 

tweede arrest, over de proefbanen, aanvaardde de Hoge Raad het middel dat het 

Gerechtshof ten onrechte had aangenomen dat de bedoeling om de goederen slechts 

tijdelijk met de grond te verenigen, naar buiten kenbaar was. Volgens de Hoge Raad was 

de bedoeling van de bouwer om de proefbanen voor een hogesnelheidstrein na enkele 

jaren weer te verwijderen, slechts relevant voor zover deze naar buiten kenbaar was uit de 

bijzonderheden van aard en inrichting van de proefbanen. Deze kenbaarheid was niet op 

voldoende wijze door het Gerechtshof vastgesteld. De gemeentelijke vergunning die de 

werken voor maximaal vijf jaar toelaat, kon hieraan geen afbreuk doen aangezien dit geen 

bijzonderheid van aard en inrichting van het goed was waardoor het niet voor derden 

kenbaar was.  

Aldus werd de tweede Portacabinmaatstaf, de bedoeling van de bouwer, buiten beschouwing 

gelaten waardoor het criterium van de ‘bestemming duurzaam ter plaatse te blijven’ wordt 

geobjectiveerd.
399

 De Hoge Raad herhaalde die visie verder in zijn arrest van 24 juni 2005 

door opnieuw uitdrukkelijk te oordelen dat “de bedoeling van de bouwer om gebouwen of 

werken al dan niet duurzaam met de grond te verenigen slechts relevant is, indien en 

voorzover die bedoeling kenbaar is uit bijzonderheden van aard en inrichting van die 

gebouwen of werken.”
400

 De kenbaarheid die in de tweede Portacabinmaatstaf wordt vereist 

voor de bedoeling van de bouwer, lijkt te worden ingevuld met objectieve elementen, nl. de 

bijzonderheden van aard en inrichting van die gebouwen. De aard en inrichting van een goed 

worden evenwel reeds volgens de eerste Portacabinmaatstaf in aanmerking genomen voor de 

bepaling of een goed bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.
401

 Indien de bedoeling 

van de bouwer opnieuw volgens de aard en inrichting van het goed kenbaar dient te zijn, 

voegt de bedoeling van de bouwer (de tweede Portacabinmaatstaf) niets essentieels toe aan de 

eerste Portacabinmaastaf (zie supra, nr. 82).  

In een arrest van 17 november 2006 voegt de Hoge Raad bovendien nog toe dat de wijze 

waarop het gebouw of werk technisch is verbonden met de grond (of met een ander gebouw 

of werk in het geval van indirecte vereniging) één van de aspecten is die in aanmerking 

                                                 
399 In een commentaar op het Portacabinarrest interpreteerde KORTMANN de Portacabinmaatstaven reeds in deze zin: S.C.J.J. 

KORTMANN, "De portacabin", AA 1998, vol. 47, (101) 102-103. 
400 HR 26 juni 2005, BNB 2005, 275, noot VAN LEIJENHORST, VN 2005/33.28, noot, FED 2005, 107, noot G. GROENEWEGEN, 

NTFR 2005, 862, noot G. GROENEWEGEN, BB 2005, 853. 
401 De eerste maatstaf is: “Een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd zijn in de zin van art. 3:3 BW indien het naar de 

aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Niet van belang is dat de technische mogelijkheid bestaat 

om het goed te verplaatsen.” (Eigen cursivering). 
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moeten worden genomen bij de beoordeling of het gebouw of werk naar aard en inrichting 

bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.
402  

Hieruit mag evenwel niet worden afgeleid dat het eerste en tweede element voor 

onroerendmaking, de aard en aanhechting van het goed (supra, nr. 67), volstaan voor een 

onroerende kwalificatie in het Nederlandse recht. De Hoge Raad oordeelde in hetzelfde arrest 

van 17 november 2006 immers dat het als onroerend kwalificeren van een zendinstallatie 

louter op basis van de fysieke vereniging met een flatgebouw blijk gaf van een onjuiste 

rechtsopvatting. Nog significanter was de beslissing in een arrest van dezelfde datum dat de 

omstandigheid dat een gebouw of werk op een fundering rust, een factor van betekenis kan 

zijn voor de beantwoording van de vraag of het gebouw of werk bestemd is om duurzaam ter 

plaatse te blijven, maar daarvoor op zichzelf niet beslissend is.
403

 Dit is een bevestiging van 

de idee dat incorporatie sensu stricto naar huidig Nederlandse recht onvoldoende is voor 

onroerendmaking aangezien de vereniging duurzaam dient te zijn. Hierin verschilt het 

Nederlandse recht van het Belgische, waar de omstandigheid dat een gebouw of werk op een 

fundering rust, wel nog voldoende lijkt te zijn voor onroerendmaking (zie supra, nr. 102). 

116. UITZONDERING: BIJ PLANTEN IS AANHECHTING WEL VOLDOENDE EN NOODZAKELIJK 

NAAR NEDERLANDS RECHT – Een uitzondering op de regel dat incorporatie noch voldoende, 

noch noodzakelijk is, vinden we in het Nederlandse recht terug bij beplantingen. Uit artikel 

3:3 NBW blijkt dat beplantingen met de grond verenigd dienen te zijn om als onroerend te 

worden gekwalificeerd. De voorwaarde van vereniging is noodzakelijk maar voldoende, zo 

blijkt ook uit de Parlementaire Geschiedenis.
404

 Het moet hier dus anders dan bij gebouwen 

niet gaan om een duurzame vereniging. Ook planten die bestemd zijn om te worden geoogst, 

en die dus niet duurzaam met de grond zijn verenigd, zijn onroerend.
405

  

117.  IMPACT VAN EEN IUS TOLLENDI OP ONROERENDMAKING IN HET NEDERLANDSE EN ZUID-

AFRIKAANSE RECHT – Aan het einde van de bespreking van het tweede subtype waarin de 

incorporatie sensu stricto in principe noch een voldoende, noch een noodzakelijke 

voorwaarde is voor onroerendmaking, rijst nog een laatste vraag, nl. de vraag naar de impact 

van een ius tollendi op de onroerendmaking in deze stelsels. 

Zoals werd besproken, heeft de titularis van een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht op de 

grond die de toelating heeft om te bouwen, in het Belgische en Franse recht een accessoir 

opstalrecht op de grond, waardoor hij eigenaar is van de geïncorporeerde goederen en deze 

kan verwijderen (supra, nr. 92). Bij deze goederen treedt er dus geen natrekking op maar ze 

worden wel onroerend zodat de onroerendmaking niet wordt beïnvloed (zie ook infra, nr. 

                                                 
402 HR 17 november 2006, BB 2007, 143, BNB 2007, 750, nr. 50, noot W. SNOIJINK, NTFR 2006, 1651, noot G. 

GROENEWEGEN, VN 2006/62.24, noot. 
403 HR 17 november 2006, BNB 2007, 770, nr. 51. 
404 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 69 en 70.  
405 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 69; C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN, P. DE HAAN, et al., Meester C. Asser's 

Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3-I Algemeen goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 

nr. 87; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 36. 
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136). In het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht bestaat een dergelijk automatisch accessoir 

opstalrecht niet. Evenwel wordt in deze stelsels erkend dat de houder van een gebruiksrecht 

op de grond (zoals de huurder) een wegneemrecht of ius tollendi heeft, op grond waarvan hij 

verbeteringen die hij heeft aangebracht aan het onroerend goed, mag wegnemen.
406

 De vraag 

rijst of dit wegneemrecht een impact heeft op de kwalificatie. Anders gezegd: betekent dit 

wegneemrecht dat er geen onroerendmaking optreedt? In deze rechtsstelsels waar de 

incorporatie sensu stricto een onvoldoende voorwaarde is voor onroerendmaking, zou men 

verwachten dat een dergelijk wegneemrecht de kwalificatie als onroerend goed kan 

beïnvloeden. 

Dit blijkt echter in geen van beide stelsels het geval. In het Zuid-Afrikaanse recht bleek dit 

duidelijk in de rechtspraak. In de reeds besproken zaak Newcaste Collieries (supra, nr. 80) 

oordeelde de rechter dat een treinspoor onroerend was ondanks het recht van de huurder om 

het goed te verwijderen:  

“For the purposes of this case it is enought to say that a contemplated period of 21 years 

with the prospect of indefinite continuance thereafter is sufficiently extensive to render an 

annexation for such period permanent in spite of such provision as to termination and 

removal as are inserted in the present lease.”
407

  

Ook naar Nederlands recht is dit niet het geval. In de wettelijke bepalingen die in een 

wegneemrecht voorzien,
408

 wordt uitdrukkelijk gesproken over gebouwen en beplantingen, 

die volgens artikel 3:3 NBW onroerende goederen zijn.
409

 Bovendien neemt de meerderheid 

van de Nederlandse rechtsleer aan dat het ius tollendi geen natrekking voorkomt, maar aan de 

rechthebbende enkel een verbintenisrechtelijke aanspraak verleent.
410

 Dat er wordt 

aangenomen dat de natrekking intreedt, impliceert dat de geïncorporeerde goederen onroerend 

geworden zijn. Natrekking en onroerendmaking gaan naar Nederlands recht immers samen 

(infra, nr. 132), tenzij er uitdrukkelijk in een uitzondering is voorzien, wat hier niet het geval 

is. 

c. Lakmoesproef: eigendomsvoorbehoud 

118. TOETSING VAN DE TYPOLOGIE AAN DE HAND VAN HET EIGENDOMSVOORBEHOUD – Uit 

de voorgaande analyse blijkt dat er twee types stelsels bestaan, nl. (1) de stelsels waarbij de 

                                                 
406 Zuid-Afrika: Van Wezel v. Van Wezel’s Trustee 1924 AD 409; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. 

Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 267, nr. 340. Nederland: art. 3:208 NBW (vruchtgebruik), art. 5:89 NBW (erfpacht), 

art. 5:105 NBW (opstal) en art. 7:216 NBW (huur). 
407 Newcastle Collieries Co. Ltd v. Borough of Newcastle 1916 AD 561, p. 566. 
408 Supra, vn. 406. 
409 Zie ook W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 

2006, 498, nr. 647, 513-514, nr. 672 en 531, nr. 697; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's 

Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 

2008, nr. 222.  
410 H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 26, 

nr. 6; L. VAN VLIET, "Accession of movables to land II", Edinburgh Law Review 2002, vol. 6, (199) 213; J.E. WICHERS, 

Natrekking, vermenging en zaaksvorming, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 2002, 273-275. 
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eerste en tweede maatstaf in aanmerking worden genomen voor onroerendmaking en de derde 

subjectieve maatstaf buiten beschouwing blijft (nrs. 84-93), en (2) de stelsels waar de drie 

maatstaven een rol spelen (nrs. 94-117). Het tweede type viel vervolgens onder te verdelen in 

twee subtypes, nl. (1) de stelsels waarbij de eerste en tweede maatstaf voldoende zijn maar 

een aanhechting niet noodzakelijk is (nrs. 95-105) en (2) de stelsels waarbij de eerste en 

tweede maatstaf onvoldoende zijn en aanhechting niet noodzakelijk is (nrs. 106-117). In wat 

volgt, testen we of deze indeling klopt aan de hand van een rechtsfiguur die in elk van de 

stelsels gekend is, nl. het eigendomsvoorbehoud. Er wordt onderzocht of de onroerendmaking 

uit de aard via een eigendomsvoorbehoud op conventionele wijze kan worden uitgesloten.
411

 

119. EERSTE TYPE – FRANS RECHT – In het eerste type ondergaat de invulling van het begrip 

‘onroerend uit de aard’ weinig invloed van subjectieve factoren zoals de bestemming en 

partij-intentie. Is een goed vastgemaakt volgens het in dat stelsel gehanteerde criterium, dan is 

het onroerend ongeacht de bestemming ervan. De rol van de wil van partijen lijkt beperkt tot 

enkele wettelijk of jurisprudentieel aanvaarde uitzonderingen.
412

 Kunnen partijen via een 

contractueel eigendomsvoorbehoud toch een invloed uitoefenen op het statuut van een goed? 

Er kunnen verschillende hypotheses en clausules worden onderscheiden. In geen van deze 

hypothesen heeft het eigendomsvoorbehoud in het eerste type echter een invloed op de 

kwalificatie.  

Eigendomsvoorbehoudsclausules komen in eerste instantie voor in koopovereenkomsten waar 

ze de consensuele eigendomsoverdracht uitsluiten.  

Dit heeft als voordeel dat de onbetaalde verkoper van roerende goederen de goederen 

onder bepaalde voorwaarden kan revindiceren, hetgeen bijvoorbeeld nuttig kan zijn in 

geval van insolvabiliteit van de koper.
413

  

Dergelijke bedingen zijn naar Belgisch en Frans recht principieel geldig aangezien de regels 

over de onmiddellijke eigendomsoverdracht bij koop van aanvullend recht zijn.
414

 Wanneer 

het voorwerp van een eigendomsvoorbehoud onroerend wordt door incorporatie, rijst echter 

een probleem. Door incorporatie wordt een roerend goed in principe deel van een onroerend 

goed en bestaat het niet meer in natura, althans niet meer als zelfstandig 

                                                 
411 Zie ook onze bijdrage: A. APERS en D. GRUYAERT, "Eigendomsvoorbehoud en onroerende incorporatie volgens de nieuwe 

Pandwet: welk nieuws onder de zon?", TPR 2015, vol. 1, (83) 83-124. 
412 P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 32, nr. 125; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 

521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 12. 
413 België: Art. 101 Belgische Faillissementswet. (Toekomstig art. 69 Titel XVII van Boek III BW). Frankrijk: art. 2367 Cc 

en art. L. 624-16 Code de commerce. Zie over eigendomsvoorbehoud in het algemeen naar Frans recht: A. BROCCA, Manuel 

de la clause de réserve de propriété, Lyon, Dunod, 1982, 213 p.  
414 E. DIRIX, "Eigendomsvoorbehoud", RW 1997, (481) 481, nr. 1; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit, Parijs, LGDJ, 

2008, 500, nr. 727; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretes - La publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2009, 639, 

nr. 730; J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 139, nr. 161; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 713, nr. 

925; I. DURANT, "Le droit de rétention et la réserve de propriété, deux sûretés réelles mobilières à part entière" in F. GEORGES 

(ed.), Insolvabilité et garanties, Brussel, Larciers, 2014, (33) 64, nr. 31. 
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vermogensbestanddeel. Het deelt voortaan in de kwalificatie en de eigendomssituatie van de 

onroerende hoofdzaak.
415

  

De vraag rijst of door een eigendomsvoorbehoud contractueel kan worden voorkomen dat de 

kwalificatie van een goed door incorporatie wijzigt. Deze vraag werd door de Franse Cour de 

cassation expliciet ontkennend beantwoord. In een zaak over veranda’s die onder 

eigendomsvoorbehoud waren verkocht, oordeelde het Hof:  

“Attendu que (…) l’arrêt retient que la clause de réserve de propriété (…) conduit à 

considérer que les vérandas conservent (…) un caractère mobilier (…) Qu’en statuant 

ainsi, alors que la nature immobilière ou mobilière, d’un bien est définie par la loi, et que 

la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet égard, la cour d’appel a violé le 

texte susvisé.”.
416

  

Incorporatie sensu stricto leidt dus onvermijdelijk tot onroerendmaking, ook indien er een 

eigendomsvoorbehoud is bedongen. Op deze rechtspraak werd door verschillende auteurs 

kritiek geleverd,
417

 waarbij enkelen er uitdrukkelijk van uit gaan dat een 

eigendomsvoorbehoud de wijziging op het vlak van kwalificatie inter partes kan 

tegengaan.
418

 Niettemin is het standpunt van het Hof zelf duidelijk. 

120. FRANS RECHT: EIGENDOMSVOORBEHOUD DOOR AFSTAND VAN NATREKKING – Een 

eigendomsvoorbehoud kan ook op een tweede manier worden geformuleerd, nl. niet door het 

eigendomsrecht gewoon voor te behouden maar wel door de natrekking uit te sluiten. 

Wanneer men op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst reeds kennis heeft van het 

feit dat het goed zal worden geïncorporeerd, kan men anticiperen op de wijziging in de 

eigendomssituatie die optreedt bij incorporatie, d.w.z. op de natrekking (zie ook infra, nrs. 

132-133), en proberen deze wijziging uit te sluiten. Aangezien de regels van onroerende 

natrekking van aanvullend recht zijn,
419

 is een dergelijke afstand geldig.
420

  

                                                 
415 De invloed op de eigendomssituatie en de werking van de regels van natrekking komen later uitgebreider aan bod: infra, 

nrs. 132-141. 
416 Cass. fr. 26 juni 1991, Bull. civ. 1991, III, n° 197, JCP 1992, II, 21825, noot J.F. BARBIÉRI, Dalloz 1993, 93, noot I. FREIJ-

DALLOZ. De geschonden bepaling was art. 517 BW zodat de uitspraak niet (louter) betrekking heeft op onroerendmaking 

door bestemming.  
417 F. ZENATI, "Propriété et droits réels" (noot onder Cass. fr. 26 juni 1991), RTD civ 1992, (144) 144-146; I. FREIJ-DALLOZ, 

"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" (noot onder Cass. fr. 26 juni 1991), Recueil Dalloz 1993, (93) 93-95. 
418 T. REVET, "Meubles et immeubles" (noot onder Cass. fr. 2 maart 1999), RTD civ 2000, (866) 866-869. 
419 Cass. fr. 6 november 1970, Bull.civ. 1970, III, nr. 592, D. 1971, 395, RTD civ 1971, 674, noot J.D. BREDIN. 
420 Cass. fr. 29 mei 2001, RTD civ 2001.930, noot P. CROCQ; B. FABRE en R. SCHMITT, "La clause de renonciation à la règle 

de l'accession foncière dans les marchés privés de travaux", Revue de Droit immobilier 1990, (453) 454; P. DELEBECQUE, 

"Les garanties de l'entrepreneur contre l'insolvabilité du maître de l'ouvrage", RDI 1993, (39) nr. 8 (de auteur kwalificeert een 

dergelijke clausule evenwel niet als eigendomsvoorbehoud); C. CUTAJAR, noot onder Cass. fr. 2 maart 1999, JCP 1999, afl. 

41, (1841) 1844; T. REVET, "Même non publiée, la clause de renonciation à l'accession immobilière est opposable au 

liquidateur judiciaire ès qualité de représentant des créanciers" (noot onder Cass. fr. 29 maart 2006), RTD civ 2006, (351) 

352. Volgens CROCQ was de geldigheid van dergelijke clausule ook reeds impliciet bevestigd in de Cassatiebeslissing van 2 

maart 1999 (Cass. fr. 2 maart 1999, Bull.civ. 1999, IV, nr. 50, Dalloz 2000, 69, noot F. PEROCHON en D. MAINGUY, JCP G 

1999, II, 1841, nr. 10180, noot C. CUTAJAR, JCP E 1999, nr. 39, 1535, noot Ph. PETEL, RTD com 1999, 751, noot A. 

MARTIN-SERF, RTD civ 1999, 442, noot P. CROCQ, RTD civ 2000, 866, noot T. REVET ): P. CROCQ, "Réserve de propriété, 
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Heeft deze afstand van natrekking waardoor het eigendomsrecht wordt voorbehouden, een 

impact op de kwalificatie? Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. De afstand van 

natrekking werkt in op het niveau van het eigendomsrecht zonder dat er een invloed op de 

onroerende kwalificatie is.
421

 Dit wordt ook bevestigd door de kwalificatie die verschillende 

auteurs aan een clausule van eigendomsvoorbehoud geformuleerd als afstand van natrekking 

geven: dergelijk beding wordt vaak als de vestiging van een opstalrecht op de geïncorporeerde 

goederen gezien.
422

 Opstalrechten kunnen enkel worden gevestigd op onroerende goederen. 

De geïncorporeerde goederen verliezen hun roerend karakter dus ook bij een 

eigendomsvoorbehoud gekwalificeerd als een afstand van natrekking die wordt gezien als een 

vestiging van een opstalrecht (zie voor de verhouding tussen onroerendmaking en natrekking 

bij deze clausules infra, nr. 138). Ook deze formulering voorkomt met andere woorden niet 

dat een geïncorporeerd goed onroerend wordt, wat bevestigt dat de incorporatie sensu stricto 

een voldoende voorwaarde is voor onroerendmaking in het eerste type stelsel (supra, nr. 88).  

121. TWEEDE TYPE: NEDERLANDS, BELGISCH EN ZUID-AFRIKAANS RECHT – In het tweede 

type worden alle drie de besproken maatstaven in rekening genomen bij de kwalificatie van 

een goed als onroerend uit de aard. De inachtneming van de bestemming of intentie bij 

onroerendmaking en de subjectivering van deze categorie worden geïllustreerd door de rol die 

een eigendomsvoorbehoud speelt. Zoals voor het eerste type het geval was, kan ook voor het 

tweede type de analyse worden gemaakt van de impact die een eigendomsvoorbehoud heeft 

op de onroerendmaking van een object. Kan in het tweede type, anders dan in het eerste type 

het geval was, de onroerendmaking van een object contractueel worden voorkomen door het 

gebruik van een eigendomsvoorbehoud? Het antwoord op die vraag is verschillend in Zuid-

Afrika, Nederland en België, hetgeen bevestigt dat er binnen het tweede type ook subtypes 

bestaan.  

122. ZUID-AFRIKA: EIGENDOMSVOORBEHOUD VOORKOMT ONROERENDMAKING – Zoals reeds 

bleek uit bovenstaande analyse, is het gewicht dat aan een eigendomsvoorbehoud wordt 

toegekend, groot in het Zuid-Afrikaanse recht. De doctrine maakt zoals werd aangegeven 

(supra, nr. 108) een onderscheid tussen de traditionele en de moderne visie. In wat door de 

doctrine als de traditionele visie wordt beschouwd, werd een onroerende kwalificatie van een 

onder eigendomsvoorbehoud verkochte koelinstallatie afgewezen op grond van die 

contractuele clausule. De intentie van de verkoper voorkwam in de zaak MacDonald Ltd v 

Radin onroerendmaking (en bijgevolg natrekking) van een installatie die geen sterke fysieke 

band had met de grond (supra, nr. 98). Ook in wat de doctrine als de moderne opvatting 

                                                                                                                                                         
contrat d'entreprise, subrogation réelle et débiteur in bonis: un étrange cocktail aboutissant à une solution étonnante!" (noot 

onder Cass. fr. 29 mei 2001), RTD civ 2001, (930) 930. 
421 C. CUTAJAR, noot onder Cass. fr. 2 maart 1999, JCP 1999, afl. 41, (1841) 1843. 
422 C. CUTAJAR, noot onder Cass. fr. 2 maart 1999, JCP 1999, afl. 41, (1841) 1844; T. REVET, "Même non publiée, la clause 

de renonciation à l'accession immobilière est opposable au liquidateur judiciaire ès qualité de représentant des créanciers" 

(noot onder Cass. fr. 29 maart 2006), RTD civ 2006, (351) 353. Ook in het Belgische recht, dat tot 1988 tot het eerste type 

behoorde, wordt een afstand van natrekking gelijkgeschakeld met de vestiging van een opstalrecht. Dit werd zeer expliciet 

beslist door het Belgische Hof van Cassatie in zijn arrest van 19 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1230, Bull. 1988, 1142, JT 

1988, 475, Pas. 1988, I, 1142, RW 1988-89, 572, noot, Res Jur.Imm. 1988, 301, Rev.not.b. 1988, 473. 
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beschouwt, werd uit het bestaan van een eigendomsvoorbehoud afgeleid dat er geen 

onroerendmaking had plaatsgevonden, nl. in de zaak Konstanz Properties v Spilhaus en Kie 

(supra, nr. 108). De gelijkenis tussen rechtspraak over de impact van een 

eigendomsvoorbehoud op onroerendmaking uit de beide visies kan worden verklaard doordat 

de moderne visie niet verschilt van de traditionele (in de tweede opvatting) aangezien in beide 

de drie maatstaven een rol spelen en incorporatie in beide geen voldoende voorwaarde is voor 

onroerendmaking (supra, nr. 109). 

Zonder onderscheid blijkt dus dat in het Zuid-Afrikaanse recht een eigendomsvoorbehoud 

onroerendmaking van een goed kan tegenhouden. In de rechtspraak die zonet werd genoemd 

waar een eigendomsvoorbehoud onroerendmaking voorkwam, ging het telkens om goederen 

die relatief eenvoudig los te maken waren. De vraag rijst echter of een eigendomsvoorbehoud 

ook onroerendmaking zou kunnen voorkomen wanneer er een substantiële incorporatie 

bestaat. Ondanks de afwijzing van het onderscheid tussen de traditionele en moderne visie 

stelden we vast dat de subjectieve dimensie recenter lijkt te zijn versterkt, waarbij soms de 

subjectieve intentie als bepalend wordt beschouwd (supra, nr. 109). Omwille van deze 

toenemende subjectivering zou men kunnen aannemen dat ook bij sterke incorporatie een 

tegenstrijdige wil uitgedrukt in een eigendomsvoorbehoud de onroerendmaking zou kunnen 

tegengaan. In die zin is evenwel nog niet beslist in het Zuid-Afrikaanse recht (supra, nr. 108).  

123. NEDERLAND EN BELGIË: EIGENDOMSVOORBEHOUD VOORKOMT ONROERENDMAKING 

NIET – Naar Belgisch en Nederlands recht wordt het subjectieve element anders ingevuld dan 

naar Zuid-Afrikaans recht: in het Zuid-Afrikaanse recht is het de intentie die mee bepaalt of 

een goed een onroerende kwalificatie krijgt, in de twee andere stelsels is het de naar buiten 

kenbare bestemming (supra, nrs. 80-82). Naar Nederlands recht wordt deze bestemming 

gedeeltelijk ingevuld door inachtneming van de bedoeling van de bouwer (supra, nr. 82). 

Naar Belgisch recht werd de bedoeling van de bouwer daarentegen niet uitdrukkelijk 

genoemd door het Hof van Cassatie in zijn arresten van 1988 en 14 februari 2008 (supra, nr. 

81). De vraag rijst welke implicaties het gebruik van deze termen heeft op de mogelijkheid 

via eigendomsvoorbehoud de onroerendmaking van een object uit te sluiten of uit te stellen. 

In het Belgische recht werd de problematiek sinds de invoering van het bestemmingscriterium 

voorlopig slechts in één gepubliceerde zaak behandeld. In het reeds genoemde arrest van het 

hof van beroep te Gent van 11 maart 2013 kwam de vraag aan bod of een zwembad dat was 

verkocht onder eigendomsvoorbehoud, onroerend was geworden. Zoals reeds werd toegelicht, 

kon de verkoper zich niet meer op het eigendomsvoorbehoud beroepen omdat het zwembad 

als onroerend werd gekwalificeerd. Dit gebeurde op basis van de verankering in de grond en 

de bedoeling van de partijen het op duurzame wijze met de grond te verbinden (supra, 

nr.104).
423

 Een contractuele clausule was aldus onvoldoende om een fysieke band alsook de 

vaststelbare bestemming het goed ter plaatse te houden te weerleggen. Dit lijkt een correcte 

                                                 
423 Gent 11 maart 2013, RW 2012-2013, nr. 41, 1627. 
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beslissing in de huidige stand van het Belgische recht. Ze is immers in lijn met de visie van 

het Hof van Cassatie. Eerder leidden we uit de formulering van de cassatierechtspraak af dat 

een incorporatie sensu stricto nog steeds een voldoende voorwaarde voor onroerendmaking is 

(supra, nr. 105). Het zwembad in de zaak voor het hof van beroep te Gent lijkt geïncorporeerd 

te zijn zodat het als onroerend kan worden gekwalificeerd ondanks het 

eigendomsvoorbehoud.  

Hier valt voor de volledigheid nog aan toe te voegen dat naar toekomstig Belgisch recht 

een eigendomsvoorbehoud onroerendmaking wel overleeft. De nieuwe Pandwet voert een 

nieuwe artikel 71 van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek in, waarin het 

volgende is opgenomen: “Zijn de verkochte goederen onroerend door incorporatie 

geworden, dan blijft het eigendomsvoorbehoud behouden op voorwaarde van registratie 

in het pandregister”. Anders dan onder het huidige recht, gaat het eigendomsrecht dat 

werd voorbehouden dus niet verloren na onroerendmaking indien er publiciteit aan werd 

verleend. Evenwel heeft deze bepaling enkel impact op het eigendomsrecht, niet op de 

invulling van de onroerendmaking. Immers, de doorwerking van een 

eigendomsvoorbehoud na onroerendmaking is maar van belang als er onroerendmaking 

heeft plaatsgevonden. Voor een uitgebreide bespreking, zie infra, nrs. 140. 

Ook het Nederlandse recht kent de figuur van eigendomsvoorbehoud (art. 3:92 NBW). 

Dergelijk eigendomsvoorbehoud lijkt ook naar Nederlands recht niet in staat om 

onroerendmaking door vereniging in de zin van artikel 3:3 NBW te beïnvloeden.
424

 Hoewel 

volgens de Hoge Raad voor de invulling van dit verenigingscriterium rekening moet worden 

gehouden met de bedoeling van de bouwer, is het enkel de kenbare bedoeling van de bouwer 

die geldt (supra, nr. 82). Zo kon de duidelijke bedoeling om een tijdelijke spoorbaan aan te 

leggen, zoals die ook bleek uit de vergunning die slechts voor vijf jaar was verleend, geen 

afbreuk doen aan de bedoeling zoals die bleek uit de “bijzonderheden van aard en inrichting” 

van de proefbanen (supra, nr. 115). Naar analogie toegepast, betekent dit dat ook een clausule 

in een overeenkomst zoals een eigendomsvoorbehoud geen onroerendmaking kan 

tegenhouden wanneer naar buiten, d.w.z. ten aanzien van derden, een bestemming om ter 

plaatse te blijven blijkt. In die zin werd ook beslist in een vonnis van de rechtbank te 

Rotterdam.  

Door de insolvabiliteit van de eigenaar van een vakantiepark was in die zaak een conflict 

ontstaan tussen de hypotheekhouder die krediet had verleend aan de uitbater en de 

verkoper onder eigendomsvoorbehoud van chalets. De eerste achtte de chalets onroerend, 

waardoor ze onder zijn hypotheekrecht vielen en de wegneming ervan door de verkoper 

een schending van dit recht uitmaakte. De tweede achtte de chalets roerend omdat ze 

eenvoudig konden worden weggenomen, hetgeen ook gebeurd was. De rechtbank nam, 

met het Portacabinarrest als leidraad, onder meer in aanmerking dat de chalets op het 

                                                 
424 In 2001 kwam het verdwijnen van een eigendomsvoorbehoud na onroerende natrekking aan bod in een zaak voor de Hoge 

Raad. De invloed van dit eigendomsvoorbehoud op de bestemming ter plaatse te blijven, werd evenwel niet besproken. Uit 

het arrest kan bijgevolg weinig worden afgeleid op dit vlak: HR 30 maart 2001, nr. C99/260HR, onuitg., geraadpleegd op 

www.rechtspraak.nl. 
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terrein waren geplaatst bovenop stelconplaten waar een fundering aan was aangebracht, 

dat de chalets tot aan de grond waren afgewerkt zodat de wielen niet zichtbaar waren, dat 

de chalets vaste standplaatsen hadden, dat er een tuin was aangelegd rondom de chalets 

en dat de chalets waren aangesloten op nutsvoorzieningen. Deze elementen wezen er 

volgens de rechtbank op dat de chalets naar aard en inrichting bestemd waren om 

duurzaam ter plaatse te blijven in de zin van artikel 3:3 NBW. De bestemming was 

bovendien naar buiten kenbaar. De koper had bovendien de bedoeling om de chalets te 

verhuren of verkopen, wat ook voor derden kenbaar was.
425

  

Net zoals in de beslissing van het hof van beroep te Gent wordt ook hier aan de bestemming 

zoals die blijkt uit de feiten meer gewicht toegekend dan aan een contractuele clausule. Dit 

strookt met de richtlijnen weergegeven in het Portacabinarrest en de arresten van 13 mei 2010 

(supra, nr. 115). Daarin werd de vereiste van kenbaarheid van de bedoeling van de 

bouwer/opdrachtgever uitdrukkelijk vermeld, hetgeen niet het geval was in de Belgische 

cassatierechtspraak. Meer nog dan naar Belgisch recht zou men aldus verwachten dat de 

intentie van de verkoper het goed als roerend te behouden (minstens tot betaling van de prijs) 

geen invloed heeft. Deze verwachting werd door de rechtbank te Rotterdam ook gehonoreerd.  

d. Conclusies over de verhouding tussen de drie maatstaven 

124. VERGELIJKENDE CONCLUSIES – Er is een duidelijke breuklijn te trekken tussen het 

Franse recht enerzijds en het Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Belgische recht anderzijds. Het 

eerste stelsel hanteert slechts twee van de drie maatstaven voor de beoordeling van het 

roerende of onroerende karakter van goederen, nl. de aard van het goed en de wijze van 

aanhechting. De rol die naar Frans recht is weggelegd voor de wil van partijen bij de 

kwalificatie van een goed als onroerend uit de aard is aldus zeer beperkt. Uitzonderingen zijn: 

(1) de uitdrukkelijke afwijking voor onroerende, geïncorporeerde goederen die bij 

rechtshandeling reeds in hun toekomstige roerende staat worden behandeld, de roerende 

goederen door anticipatie (supra, nr. 92) en volgens de doctrine ook (2) de goederen die 

tijdelijk worden losgemaakt met de bedoeling nadien weer te worden verbonden met het 

onroerende goed uit de aard, al zijn we het niet met die laatste uitzondering eens (supra, nr. 

91). 

Het Nederlandse, Zuid-Afrikaanse en Belgische recht voorzien naast deze twee maatstaven 

ook in ruimte voor een subjectief element bij de beoordeling van onroerendmaking uit de 

aard. Tussen deze stelsels bestaan niettemin grote verschillen.  

Zo is de verhouding tussen de drie maatstaven verschillend. In het Belgische recht wordt de 

derde maatstaf, het bestemmingselement, zoals in het traditionele Zuid-Afrikaanse recht in de 

eerste invulling (supra, nr. 97), vooralsnog slechts in overweging genomen indien de eerste 

twee maatstaven onvoldoende zekerheid bieden. Incorporatie is in deze visie een voldoende 

                                                 
425 Rb. Rotterdam 26 februari 2014, NJF 2014/166, geraadpleegd op www.rechtspraak.nl.  
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maar niet-noodzakelijke voorwaarde (supra, nrs. 100-105). Is er incorporatie sensu stricto, 

dan is er geen subjectiviteit maar wordt de onroerendmaking uit de aard dus objectief 

ingevuld (supra, nr. 105). Pas wanneer dergelijke incorporatie ontbreekt, wordt het 

subjectieve element in rekening genomen, waardoor het om een subjectieve kwalificatie gaat 

(supra, nr. 25 en infra, nr. 552). 

Het Nederlandse recht behoort tot een ander subtype dan het Belgische recht. De objectieve 

factoren worden hier steeds in acht genomen ter staving van de bestemming.
426

 Hoewel de 

Hoge Raad in het Portacabinarrest de bedoeling van de bouwer als beoordelingselement 

noemde, blijkt uit analyse van de rechtspraak dat de ‘bestemming’ in de Nederlandse 

rechtspraak wordt geobjectiveerd: niet de werkelijke bedoeling van de bouwer is 

doorslaggevend maar de voor derden kenbare, ook al is de interne bedoeling daarmee strijdig. 

Uit onze analyse
427

 volgt dat naar Nederlands recht een onroerende incorporatie voldoende 

noch noodzakelijk is, waardoor de bestemming wel degelijk een rol speelt. Dat deze objectief 

en niet louter subjectief wordt ingevuld, neemt niet weg dat de eerste twee maatstaven voor 

onroerendmaking niet volstaan en de derde, de bestemming voor het goed om ter plaatse te 

blijven staan, een doorslaggevende rol speelt. Dit werd duidelijk bevestigd door het 

Nederlandse Rolkraanarrest, waarin een werkelijk bewegend goed net omwille van die 

bestemming ter plaatse te blijven als onroerend werd gekwalificeerd (supra, nr. 114).  

Het huidige Zuid-Afrikaanse recht vertoont een belangrijke gelijkenis met het Nederlandse 

recht in de verhouding tussen de drie maatstaven. In beide stelsels zijn de eerste twee 

maatstaven immers een aanduiding van de derde (supra, nr. 106). Wanneer de maatstaven 

inhoudelijk worden vergeleken, lijkt het Nederlandse recht echter meer op wat door de 

doctrine als het traditionele Zuid-Afrikaanse wordt beschouwd dan het moderne, aangezien 

zowel in het Nederlandse als in het traditionele Zuid-Afrikaanse recht de bedoeling van de 

bouwer maar relevant is indien ze naar buiten kenbaar is uit bijzonderheden van aard en 

inrichting van het goed. Deze overeenstemming geldt evenwel slechts wanneer men de 

traditionele visie op de tweede wijze formuleert (supra, nr. 98). Indien men de eerste 

formulering hanteert, is een belangrijk verschil dat in het Nederlandse recht uit de loutere 

fysieke verbinding geen onroerendmaking mag worden afgeleid omdat het duurzaam karakter 

van de vereniging steeds moet worden aangetoond terwijl in het Zuid-Afrikaanse recht in een 

beperkt aantal gevallen fysieke aanhechting volstaat (supra, nr. 97).  

Doordat de invulling van de derde maatstaf verschilt, kan eenzelfde feitenconstellatie in beide 

stelsels anders worden beoordeeld ondanks eenzelfde verhouding tussen de drie maatstaven 

voor onroerendmaking. Dit blijkt ook uit de vergelijking van deze Zuid-Afrikaanse, Belgische 

en Nederlandse rechtspraak met betrekking tot eigendomsvoorbehoud. Ondanks de beperkte 

                                                 
426 Hoge Raad 17 november 2006, BNB 2007, 750, nr. 50: “De technische verbinding met de grond of met een ander gebouw 

of werk is één van de aspecten die in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling of het gebouw of werk naar 

aard en inrichting bested is om duurzaam ter plaatse te blijven.”  
427 Sommige auteurs zijn het daarmee niet eens: infra, nr. 168. 
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rechtspraak vallen een aantal zaken op. Naar Zuid-Afrikaans recht wordt de intentie van de 

bedinger van een eigendomsvoorbehoud in acht genomen. In de Nederlandse en Belgische 

rechtspraak wordt de bestemming eerder ingevuld aan de hand van de bedoeling van de 

bouwer/grondeigenaar. Dit heeft belangrijke implicaties. De Belgische rechtspraak had 

betrekking op een situatie waarin er een relatief sterke fysieke band aanwezig was, hetgeen 

strookte met de bedoeling van de bouwer/grondeigenaar om het goed (een zwembad) ter 

plaatse te laten staan (supra, nr. 123). In de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse geschillen ging 

het daarentegen om een lichte fysieke band. Hier speelt de verschillende invulling van de 

derde maatstaf ten volle. Naar Zuid-Afrikaans recht kon in een dergelijk geval een 

eigendomsvoorbehoud primeren op de fysieke band, naar Nederlands recht niet (supra, nrs. 

122-123).  

De vergelijking van de subjectieve maatstaven en van de invloed van een 

eigendomsvoorbehoud toont aan dat de drie stelsels die tot het tweede type behoren, een ander 

belang lijken te hechten aan publiciteit en kenbaarheid voor derden. Naar Belgisch en 

Nederlands recht wordt het subjectieve element geobjectiveerd (supra, nrs. 81-82, 105 en 

115) terwijl in het huidige Zuid-Afrikaanse recht de werkelijke en dus subjectieve intentie van 

de bouwer/eigenaar doorslaggevend is (supra, nr. 108). De kenbaarheid voor derden lijkt 

hierbij veel minder van belang te zijn. 

Een opvallend verschil tussen de verschillende stelsels is ten slotte het effect van de 

toenemende subjectiviteit bij de beoordeling van onroerendmaking. In het Belgische en 

Nederlandse recht heeft het gebruik van een subjectief element, de bestemming, geleid tot een 

uitbreiding van de categorie van de onroerende goederen. In het Zuid-Afrikaanse recht had de 

toenemende subjectivering tot gevolg dat meer goederen roerend blijven in plaats van als een 

onroerend te worden gekwalificeerd.  

B. Criterium van volledigheid, noodzaak of ondeelbaar geheel 

125. ONDERDELEN VAN GEBOUWEN ZIJN OOK ONROEREND UIT DE AARD – In de verschillende 

onderzochte rechtsstelsels zijn niet enkel goederen die op voldoende wijze fysiek verbonden 

zijn met de grond, onroerende goederen. Ook de goederen die de geïncorporeerde goederen 

vervolmaken, delen in deze kwalificatie. Men kan dit beschouwen als een vorm van 

onroerendmaking ‘in de tweede graad’: de grond is noodzakelijk onroerend uit de aard (supra, 

nr. 61), een gebouw wordt onroerend door verbinding met de grond, een deur, 

verwarmingstoestel of machine in een gebouw wordt (soms) onroerend door verbinding met 

het gebouw.  

Hoewel deze uitbreiding van onroerende goederen tot goederen in de tweede graad in elk van 

de stelsels kan worden waargenomen, is de systematisering binnen de stelsels niet steeds 

duidelijk. De goederen die op grond van het volledigheidscriterium (of op grond van een 

combinatie van het volledigheidscriterium met een ander criterium) als onroerend worden 
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gekwalificeerd, kunnen in elk van de onderzochte stelsels ook op grond van andere criteria als 

onroerend worden gekwalificeerd. Zo zijn goederen die een gebouw vervolledigen naar 

Belgisch en Frans recht soms onroerend uit de aard, soms onroerend door bestemming (infra, 

nr. 126 en nrs. 178 e.v.). Naar Nederlands recht kan een indirecte verbinding tot 

onroerendmaking in de zin van artikel 3:3 NBW leiden terwijl het vervolledigen van een 

onroerend goed zoals een gebouw een criterium voor bestanddeelvorming in de zin van artikel 

3:4 NBW is (nr. 127). Naar Zuid-Afrikaans recht kan een goed als accessory (bijzaak) en als 

auxiliary (hulpzaak) delen in de onroerende kwalificatie van een gebouw (nr. 128). In wat 

volgt, bekijken we in welke mate het volledigheidscriterium wordt gebruikt in elk van de 

stelsels om aan goederen die bij een gebouw horen, een onroerende kwalificatie te verlenen en 

in welke mate het om een subjectief criterium gaat. 

126. VOLLEDIGHEID ALS AFZONDERLIJK CRITERIUM VOOR ONROERENDMAKING UIT DE AARD 

- In het Franse en Belgische recht worden goederen die een onroerend goed vervolledigen 

vaak als een afzonderlijke categorie behandeld, los van de onroerende goederen door 

incorporatie sensu lato (supra, nr. 65). Deze categorie krijgt soms de benaming van 

‘onderdelen en uitrustingsmateriaal’.
428

 De toekenning van een onroerende kwalificatie op 

grond van het volledigheidscriterium is in het Franse en Belgische recht gebaseerd op twee 

specifieke bepalingen, nl. artikel 519 en 523 Cc/BW, die wind- en watermolens 

respectievelijk buizen voor waterleidingen in gebouwen onroerend uit de aard verklaren. 

Hieruit wordt afgeleid dat niet alleen deze goederen maar eveneens alle andere zaken die 

nodig zijn om een gebouw te voltooien of compleet te maken, onroerend zijn uit hun aard.
429 

Artikel 519 en 523 BW hebben slechts een exemplatief karakter.
430

  

                                                 
428 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 92, nr. 103; S. BOULY, 

Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 95-97, nr. 80. 
429 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil. Tome I, Parijs, LGDJ, 1928, 722, nr. 2209; G. GALOPIN en M. 

WILLE, Les biens, la propriété et les servitudes in Cours de droit civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 1932, 29; M. PLANIOL en G. 

RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 77; A. 

COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 388, nr. 648; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité 

de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 758, nr. 2162; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 85, nr. 43; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, 

Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 65-66, nr. 56; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, 

Parijs, Defrénois, 2007, 32, nr. 126; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 

72; V. DEPADT-SEBAG, "La Cour de cassation rappelle les critères de l'immobilisation par nature à propos de convecteurs 

électriques" (noot onder Cass. fr. 23 januari 2002), Recueil Dalloz 2002, (2365) nr. 7. Minder expliciet: L. JOSSERAND, Cours 

de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 703, nr. 1349; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de 

droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 14, nr. 14; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 28, nr. 40. 

Uitbreiding aanvaard, zij het beperkt tot gasleidingen: G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et 

pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 53, nr. 54. Door bepaalde auteurs werd art. 523 BW aanvankelijk 

gezien als een vorm van onroerendmaking door bestemming: M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la 

Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 44, nr. 141; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code 

Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 332-333, nr. 347 (die de kwalificatie van dergelijke goederen als onroerend door 

bestemming evenwel bekritiseert); E. ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 412, nr. 

851. 
430 A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 16, nr. 9; V. 

DEPADT-SEBAG, "La Cour de cassation rappelle les critères de l'immobilisation par nature à propos de convecteurs 

électriques" (noot onder Cass. fr. 23 januari 2002), Recueil Dalloz 2002, (2365) nr. 7. 
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Het criterium dat bij deze onroerende goederen uit de aard gebruikt wordt, is niet de graad van 

aanhechting of de bestemming waarmee het ter plaatse blijft, maar wel de mate waarin het 

onroerend goed onvolledig zou worden door het verwijderen van het goed.
431

 De Franse Cour 

de cassation verwoordt het als volgt: goederen zijn onroerend uit de aard 

“si ces appareils, (…) étaient indissociablement liés à l’immeuble et ne pouvaient être 

détachés sans porter atteinte à son intégrité.”
432

  

Dit is – in tegenstelling tot het incorporatiecriterium (supra, nr. 65) – in principe een 

functioneel en conceptueel criterium.
433

 Daarom lijkt het ook een subjectief criterium: de aard 

van het goed zelf bepaalt niet zozeer de kwalificatie, maar wel de aanwending in functie van 

een ander (onroerend) goed (zie ook supra, nr. 25). 

Het autonome karakter van deze categorie is evenwel niet altijd duidelijk. Vaak wordt de 

categorie immers ook beoordeeld rekening houdend met een fysieke band tussen het object en 

het onroerend goed waaraan het is verbonden.
434

 Verschillende bronnen, waaronder de Franse 

Cour de cassation, vereisen een zekere fysieke vastmaking alvorens goederen op grond van 

het vervolledigen van een onroerend goed zelf als onroerend te kwalificeren.
435

 In het Franse 

recht lijkt dit als volgt te kunnen worden verklaard. Verschillende objecten die een gebouw 

uitrusten of vervolledigen, voldoen niet aan de strenge Franse voorwaarden voor incorporatie, 

waardoor ze geen onroerende goederen op grond van dit criterium zijn (supra, nr. 87). Door 

het volledigheidscriterium gebaseerd op artikel 519 en 523 BW/Cc kunnen dergelijke 

goederen alsnog als onroerend uit de aard worden beschouwd. Dit betekent niet dat er geen 

enkele fysieke aanhechting vereist is naar Frans recht. Louter onderdeel zijn van een 

installatie waarvan bepaalde delen fysiek zijn vastgemaakt aan het onroerend goed, is volgens 

deze visie onvoldoende.
436

 Een accessorium van een dergelijke installatie moet zelf een 

                                                 
431 O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 316, nr. 50. 
432 Cass. fr. 19 maart 1963, JCP 1963, II, 13190, noot P. ESMEIN; Cass. fr. 23 januari 2002, D. 2002, 2356, noot V. DEPADT-

SEBAG, D. 2002, 2504, noot N. REBOUL-MAUPIN, JCP 2002, I, 176, noot H. PERINET-MARQUET; F. ZENATI-CASTAING en T. 

REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 160.  
433 O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 316. 
434 Zie bijvoorbeeld Luik 11 september 2015, NjW 2015, 320, noot J. DEL CORRAL.  
435 Zie bijvoorbeeld Cass. fr. 1 december 1944 waarin een centrale verwarmingsinstallatie niet als onroerend op grond van 

art. 523 BW werd beschouwd omdat het mogelijk was de installatie te verplaatsen, waardoor ze geen wezenlijk deel van het 

gebouw was geworden (Cass. fr. 1 december 1944, D. 1946, 56, S. 1945, I, 47, RTDciv 1945, 200) en Cass. fr. 23 januari 

2002 waarin een appelbeslissing werd gecasseerd omdat het hof niet had onderzocht of de radiatoren in kwestie voldoende 

band (o.i. bedoelde het Hof van Cassatie een fysieke band) met het gebouw vertoonden maar louter had gekeken of de 

elektrische installatie (in haar geheel) onroerend was. Het louter deel uitmaken van een installatie waarvan bepaalde 

elementen fysiek aan een gebouw zijn verbonden, lijkt aldus onvoldoende voor een onroerende kwalificatie uit de aard. 

(Cass. fr. 23 januari 2002, D. 2002, 2356, noot V. DEPADT-SEBAG, D. 2002, 2504, noot N. REBOUL-MAUPIN, JCP 2002, I, 

176, noot H. PERINET-MARQUET). Zie ook voor België: Cass. 8 mei 1886, Pas. 1886, I, 193; Bergen 5 juni 1986, 

Rec.gén.enr.not. 1987, 411; Gent 14 december 1994, B.T.W.-Revue 1997, 469, noot, FJF 1995, 538; Vred. Grammont 28 juni 

1968, Rec.enr. 1971, 237, nr. 21.462; Vred. Asse 6 november 1998, Fisc. Koer. 1998, 562. Minder expliciet: Antwerpen 2 

juni 1994, Bull. Bel. 1996, 1090, FJF 1994, 534. Voor Frankrijk: Parijs 2 juni 1924, Gaz.Trib. II, 592, Rev.trim. 1924, 1014. 
436 V. DEPADT-SEBAG, "La Cour de cassation rappelle les critères de l'immobilisation par nature à propos de convecteurs 

électriques" (noot onder Cass. fr. 23 januari 2002), Recueil Dalloz 2002, (2365) nrs. 9-12; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, 

PUF, 2006, 54-55, nr. 27. 
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duidelijke band met het onroerende goed vertonen. Deze band wordt vaak fysiek ingevuld.
437

 

Met het criterium van volledigheid, dat gekoppeld wordt aan fysieke vereisten, kan men aldus 

de categorie van onroerende goederen uit de aard uitbreiden naar goederen die volgens de 

strikte incorporatieregels niet onroerend uit de aard zijn, zonder de deur open te zetten naar 

een al te ruime invulling.  

Naar Belgisch recht kan deze redenering niet meer gelden sinds de invoering van een ruimer 

incorporatiecriterium. Wat bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, wordt als onroerend 

uit de aard gekwalificeerd. Zaken die een onroerend goed vervolledigen, lijken onder het 

ruimere incorporatiecriterium te kunnen worden geplaatst zonder dat een beroep op het 

volledigheidscriterium nodig is (zie voor de evaluatieve analyse infra, nr. 153). Ook de 

opsplitsing gemaakt door bepaalde auteurs binnen deze categorie kan om die reden niet meer 

worden verdedigd. Volgens deze visie bestaan er naast goederen die werkelijk één geheel 

vormen met een gebouw waardoor ze onderdeel van het gebouw worden (zoals deuren, 

trappen, rolluiken, enz.) ook goederen die een gebouw slechts meer bruikbaar maken 

(bijvoorbeeld waterreservoirs, radiatoren, enz.). Deze laatste categorie zou ook in een ander 

gebouw kunnen dienen. Daarom is voor die laatste categorie een werkelijke incorporatie 

vereist in die zin dat de goederen fysiek zijn vastgemaakt (zie ook infra, nr. 281 waar de 

verhouding met onroerende goederen door bestemming op grond van een fysieke verbinding 

wordt besproken).
438

 Deze splitsing lijkt in de huidige stand van het recht evenwel weinig 

meerwaarde te bieden. 

Naast het zonet besproken gebruik van het volledigheidscriterium in combinatie met een 

fysiek criterium, wordt bij bepaalde goederen ook aanvaard dat het volledigheidscriterium op 

zichzelf kan volstaan om een goed onroerend te maken zonder vastmaking. Dergelijke 

onroerendmaking komt bijvoorbeeld voor in het geval van het klassieke voorbeeld van 

sleutels voor de deuren van een gebouw.
439

 In die zin is van belang dat algemeen wordt 

aangenomen dat het voorbeeld van onroerendmaking op grond van het volledigheidscriterium 

in artikel 519 BW verkeerd geredigeerd is. Volgens deze bepaling zijn onroerend uit hun aard 

“windmolens of watermolens die op palen staan en van het gebouw deel uitmaken”. Deze 

formulering lijkt het volledigheidscriterium en de fysieke vastmaking als cumulatieve 

voorwaarden te hanteren. Dit is evenwel niet correct. Wind- of watermolens moeten volgens 

                                                 
437 V. DEPADT-SEBAG, "La Cour de cassation rappelle les critères de l'immobilisation par nature à propos de convecteurs 

électriques" (noot onder Cass. fr. 23 januari 2002), Recueil Dalloz 2002, (2365) nr. 12. 
438 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 85-86, nr. 43 B. Minder expliciet ook: J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection 

Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 66-67, nr. 56. 
439 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 162, nr. 293; C. AUBRY en G. RAU, 

Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 23, nr. 164; A. SAUVALLE, De la distinction entre les 

immeubles par nature et les immeubles par destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 

1902, 131; D.E. PHILIPPE, "[Immeuble par nature] Distinction 'meuble-immeuble' en droit fiscal: récents développements" 

(noot onder Cass. 14 februari 2008), Act.fisc. 2008, afl. 13, (1) 5-6. Zie ook Brussel 3 november 1950, Rec.enr. 1951, 298, nr. 

19047 waar het onroerend karakter van een verwarmingsinstallatie werd aanvaard ondanks de mogelijkheid tot losmaking 

zonder schade; Antwerpen 22 juni 1999, Act.fisc. 1999, afl. 36, 5 (weergave L. COLLON), Fisc. Koer. 1999, 559 (weergave G. 

POPPE), FJF 1999, 696 waar het onroerend karakter van rolbruggen niet werd aanvaard omdat het gebouw zonder de 

rolbruggen niet onvolledig was.  
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de meerderheid van de doctrine niet op palen staan en van het gebouw deel uitmaken. Eén van 

beide voorwaarden volstaat.
440

 Indien een wind- of watermolen op palen staat, is er sprake 

van een fysieke vastmaking die onder het incorporatiecriterium valt. Dit blijkt ook uit een 

Frans cassatiearrest uit 1864 dat een molen als roerend kwalificeert omdat er geen fysieke 

vastmaking bestond tussen de molen en de palen in de grond, die op zichzelf wel onroerend 

waren.
441

 Wanneer de molen als onderdeel van een gebouw wordt beschouwd, speelt het 

volledigheidscriterium en dit op zelfstandige basis. De kwalificatie van het goed als onroerend 

uit de aard komt hier zeer duidelijk tot stand op grond van de aanwending, waardoor het, 

zoals eerder werd aangegeven, om een subjectieve kwalificatie lijkt te gaan. 

127. VOLLEDIGHEID ALS SUBCRITERIUM VOOR ONROERENDMAKING – Ook naar Nederlands 

recht kunnen objecten op basis van het feit dat ze een onroerend goed vervolledigen, 

onroerend worden. Evenwel vormt het volledigheidscriterium daar geen afzonderlijk 

criterium, noch is er een afzonderlijke wetsbepaling aan gewijd.  

Of een goed onvoltooid is zonder een bepaald object, vormt één van de elementen om te 

beoordelen of een object volgens de verkeersopvatting bestanddeel is geworden van een ander 

goed in de zin van artikel 3:4 lid 1 NBW (infra, nr. 143). Indien het hoofdgoed onroerend is, 

zal het object dat het goed vervolmaakt door bestanddeelvorming ook onroerend zijn.
442

 Een 

fysieke band is niet vereist voor goederen die een onroerend goed voltooien nu deze het 

criterium is voor de tweede, op zichzelf staande vorm van bestanddeelvorming in artikel 3:4 

lid 2 NBW. Op de verhouding tussen onroerendmaking en bestanddeelvorming wordt later 

dieper ingegaan (infra, nrs. 132, 142 en 146-147).  

Het Nederlandse recht kent, zoals reeds werd vermeld, ook het criterium van de indirecte 

vereniging bij onroerendmaking. Voor de invulling van de term ‘indirecte vereniging’ wordt 

evenwel dezelfde toets doorgevoerd als deze die wordt gebruikt voor de directe vereniging 

(supra, nr. 111). Met het element van de volledigheid wordt daarbij niet uitdrukkelijk 

rekening gehouden.  

128. VOLLEDIGHEID GEEN CRITERIUM VOOR ONROERENDMAKING? – De goederen die 

werden genoemd als voorbeelden van onroerende goederen op grond van het 

volledigheidscriterium, zullen ook in het Zuid-Afrikaanse recht onroerend zijn zonder dat 

daar uitdrukkelijk over het volledigheidscriterium wordt gesproken. Twee vormen van 

verbinding lijken te worden onderscheiden, namelijk bestanddeelvorming en bestemming.
443

  

                                                 
440 X., noot onder Cass. fr. 19 april 1864, Dalloz 1864, I, (178) 179; G. GALOPIN en M. WILLE, Les biens, la propriété et les 

servitudes in Cours de droit civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 1932, 28-29; A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch burgerlijk 

recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 15, nr. 8; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection 

Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 65, nr. 56. 
441 Cass. fr. 19 april 1864, Dalloz 1864, I, 178, noot. 
442 HR 15 november 1991, NJ 1993, 1154, nr. 316; HR 28 juni 1996, NJ 1997, 397; Amsterdam 24 februari 1994, NJ 1994, 

707; Leeuwarden 3 maart 2009, geraadpleegd op www.rechtspraak.nl; ’s-Hertogenbosch 17 juni 2008, NJF 2008, 420; 

Amsterdam 1 september 2009, NJF 2010, 81; Rb. Rotterdam 20 juli 2011, NJF 2011, 418. 
443 Contra: J.C. SONNEKUS, "Aanhegting - altyd "naghel-vast"?" (noot onder Senekal v Roodt), J.S.Afr.L. 1984, (72) 73 waar 

de auteur wijst op het ontbreken van Zuid-Afrikaanse rechtspraak in die zin.  
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Vergelijkbaar met de Nederlandse bestanddeelvorming worden naar Zuid-Afrikaans recht 

zaken zoals waterleidingen, elektriciteitsleidingen, verwarmingsinstallaties e.d. als onroerend 

beschouwd omdat ze bestanddeel zijn geworden van een gebouw. Deze bestanddelen, 

opmerkelijk genoeg accessories genoemd in het Zuid-Afrikaanse recht, delen in de 

kwalificatie van de hoofdzaak.
444

 De fysieke of functionele band tussen een goed en een 

onroerende hoofdzaak, die wordt beoordeeld volgens de elementen onder het vorige deel 

besproken, volstaat. Irrelevant lijkt te zijn of de hoofdzaak zonder het toegevoegde goed 

onvolledig is.  

Vergelijkbaar met de Frans-Belgische regels over onroerendmaking door bestemming is het 

idee dat bepaalde roerende goederen die bestemd zijn om een onroerend goed voor 

onbepaalde duur dienstig te zijn, onroerend zijn. Voorbeelden zijn de sleutels van een huis of 

barstoelen die horen bij een ingebouwde bar.
445

 Deze goederen, die auxiliaries worden 

genoemd, zijn geen bestanddelen en houden hun goederenrechtelijke zelfstandigheid maar 

worden onroerend en volgen vaak het regime van de hoofdzaak (zie ook infra, nr. 181).
446

 

129. IMPACT WIJZIGENDE SOCIO-ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN – Indien een stelsel het 

volledigheidscriterium hanteert, wat alleen in het Franse recht zinvol lijkt aangezien in de 

overige stelsels de ruime invulling van het incorporatiecriterium reeds aan de behoefte aan 

een bijkomend volledigheidscriterium tegemoet komt (supra, nr. 126 en infra, nr. 153), is nog 

van belang dat het volledigheidscriterium onder invloed van een verander(en)de tijdsgeest kan 

wijzigen. Immers, wat nodig is om een gebouw te voltooien, evolueert in die zin dat in een 

moderne samenleving de standaarden om bijvoorbeeld een woning als voltooid te 

beschouwen veel hoger liggen.
447

 Dat het om een subjectieve kwalificatie gaat (supra, nr. 

126) versterkt dit evolutieve karakter alleen maar. De rechter speelt hier een belangrijke rol. 

Zo zou men kunnen verwachten dat een uitgeruste keuken in de huidige maatschappij hoort 

bij een voltooide woonst. Niettemin kwalificeerde het hof van beroep te Gent in 2006 

keukentoestellen in een grootkeuken als roerend wegens gebrek aan fysieke verbinding. Het 

argument dat de toestellen onontbeerlijk zijn voor de exploitatie van de keuken, werd 

irrelevant geacht.
448

 

                                                 
444 C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 30, nr. 38; W.A. 

JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 135, nr. 228.  
445 Senekal v. Roodt 1983 (2) SA 602 (T); D.L. CAREY MILLER, "Fixtures and auxiliary items: are recent decisions blurring 

real and personal rights?", SALJ 1984, vol. 101, (205) 206-207; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 

2, 42; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 130, nr. 226; H. 

MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South Africa, Cape Town, Oxford 

University Press, 2010, 36. 
446 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 257-258. 
447 Gent 12 maart 1991, T. Vred. 1991, 212; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, "Overzicht van rechtspraak. 

Zakenrecht (1994-2000)", TPR 2001, (837) 847, nr. 5. 
448 Gent 12 september 2006, TGR 2007, 200: “Voor het onderzoek naar de vraag of het om onroerende goederen uit hun 

aard gaat, is het (anders dan voor onroerende goederen door bestemming van de eigenaar), niet van belang na te gaan of de 

toestellen er geplaatst werden ‘voor de dienst en de exploitatie’ van haar ‘erf ’ (begrijp ‘haar rustoordgebouw’), in het 

bijzonder omdat de toestellen voor dat ‘erf ’ vanuit economisch oogpunt werkelijk en objectief bekeken nuttig zijn.” 
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C. Criterium van verlies individualiteit (‘bestanddeelvorming’) 

130. VERLIES VAN INDIVIDUALITEIT ALS CRITERIUM VOOR ONROERENDMAKING – Volgens 

bepaalde stelsels is een derde criterium dat onderscheiden kan worden voor onroerendmaking, 

het criterium van verlies van individualiteit, of met een Nederlands begrip 

‘bestanddeelvorming’.
 449

 Wanneer een goed zijn zelfstandig karakter verliest door verbinding 

met een onroerend goed, wordt het goed volgens deze visie onderdeel van het onroerend goed 

en zelf dus ook onroerend maar zonder zelfstandig te bestaan (zie voor de evaluatie, infra, nr. 

155). Hoewel het criterium van verlies van identiteit in deze opvatting wordt onderscheiden 

van de twee andere, kan het er volgens auteurs mee gecombineerd worden. Wanneer het 

cumulatief gebruikt wordt met het incorporatiecriterium, heeft dit criterium een beperkende 

werking op het toepassingsgebied van de notie van onroerend goed.
450

 Wanneer het criterium 

van verlies van individualiteit gecombineerd wordt met het volledigheidscriterium gaat er 

opnieuw een beperkende werking van uit in die zin dat de ruime interpretatie van ‘een 

gebouw voltooien’ getemperd wordt.
451

  

Ook in het Zuid-Afrikaanse recht wordt het verlies van identiteit gebruikt, zij het dan als 

onderdeel van de test voor fysieke verbondenheid.
452

 Wanneer een goed bestanddeel wordt 

van een ander, kan volgens bepaalde auteurs de subjectieve intentie geen rol meer spelen.
453

  

De verhouding tussen onroerendmaking en bestanddeelvorming in het Nederlandse recht, 

waar beide afzonderlijke criteria zijn en bestanddeelvorming geen criterium voor 

onroerendmaking, komt later aan bod (infra, nrs. 143 e.v.).  

§3. Gevolgen van een fysieke verbinding  

131. ONROEREND REGIME – Wanneer goederen door vastmaking onroerend worden, wordt 

het regime voor onroerende goederen integraal op hen toegepast. Deze wijziging van 

kwalificatie heeft in elk van de onderzochte rechtstelsels een bijzonder brede impact in vele 

verschillende rechtsgebieden, zoals in de inleiding werd uiteengezet (supra, nrs. 54-56). Twee 

aspecten worden hier benadrukt.  

Een eerste element dat enige aandacht verdient, is de fiscaliteit. De onroerende kwalificatie 

van een goed heeft belangrijke gevolgen op fiscaal vlak. Deze gevolgen behoren as such niet 

                                                 
449 O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 319-320, nr. 60. 
450 Gent 12 maart 1991, T.Vred. 1991, 212. 
451 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 88-89, nr. 44 B; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 

2004, afl. 7, (293) 320, nrs. 61-62. 
452 Supra, nr. 96. C.G. VAN DER MERWE, "Die impak van die bedoeling van die eienaar van die roerende saak by 

inaedificatio", TSAR 2000, (155) 156, met verwijzing naar Konstanz Properties (Pty) Ltd v Wm Spilhaus en Kie (WP) Bpk, 

1996 3 SA 273 (A). 
453 J.C. SONNEKUS, "Regsgevolge van natrekking en die formulering van aanhegtingsmaatstawwe", TSAR 1990, (320) 328; 

J.C. SONNEKUS, "Estoppel, natrekking en presedenteleer", TSAR 1997, (597) 600. 
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tot de kern van dit onderzoek.
454

 Wel vermeldenswaardig is de invloed die de fiscale 

rechtspraak op het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen heeft gehad. Omwille 

van de belangrijke fiscale implicaties die een roerende of onroerende kwalificatie met zich 

meebrengt, hebben vele van de procedures over de kwalificatieproblematiek een fiscale 

achtergrond. Meestal gaat het om een belastingplichtige die de onroerende kwalificatie die 

door de fiscale autoriteiten aan een goed werd toegekend, betwist. Aangezien het fiscaal recht 

geen autonome invulling hanteert voor de begrippen roerend en onroerend in de mate dat er 

geen afwijkende bepalingen zijn
455

, zijn de uitspraken in dergelijke fiscale zaken ook 

uitspraken naar gemeen recht.
456

 Anders gezegd: een rechterlijke kwalificatie als 

roerend/onroerend in een fiscaal geschil, werkt ook in het gemene recht door. Een nieuwe 

definitie gegeven aan het begrip ‘onroerend’ door de rechter in een fiscaal geschil, is ook een 

definitie die van toepassing is in het gemene recht. Een belangrijk deel van de recente 

rechtspraak in het Belgische en Nederlandse recht op het vlak van de kwalificatie betrof 

fiscale geschillen.
457

  

Een tweede aspect van onroerendmaking door incorporatie dat bijzondere aandacht verdient, 

is de wijziging op vlak van de eigendomssituatie, met name door de uitwerking van de 

natrekking. In deze paragraaf gaan we uitgebreider in op de verhouding tussen 

onroerendmaking en natrekking ten voordele van de grondeigenaar. 

                                                 
454 Enkele voorbeelden van het belang van de indeling roerend/onroerend op fiscaal vlak zonder exhaustiviteit na te streven: 

België: onroerende voorheffing uit art. 417 WIB, werken aan onroerend goed genieten van verlaagd BTW-tarief (art. 1 bis§ 

3, 2° Koninklijk besluit 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en 

tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, opgeheven bij wet 4 juli 2011). Nederland: art. 2 Wet van 24 

december 1970 op belastingen van rechtsverkeer. Frankrijk: Art. 1594 D Code général des impôts.  
455 Bepaalde deeldomeinen hanteren een eigen begrippenkader. Zo voorziet het Wetboek BTW in een definitie van gebouw: 

art. 1 § 9: “Voor de toepassing van dit Wetboek dient te worden verstaan:1° onder gebouw of een gedeelte van een gebouw, 

ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden;2°onder bijhorend terrein, het terrein waarvoor de toelating werd 

verkregen om er op te bouwen en dat door éénzelfde persoon wordt overgedragen tegelijk met het gebouw waartoe het 

behoort.” Voor de invulling van deze termen kan worden gekeken naar de rechtspraak van het Hof van Justitie over de zesde 

BTW-richtlijn, zie infra, nr. 157.  
456 België: zie onder meer Cass. 23 februari 1989, Arr.Cass. 1988-89, 725, Bull. 1989, 652, Fisc.Koer. 1989, 366, noot J. 

NEMERY DE BELLEVAUX, JT 1989, 306, Pas. 1989, I, 652, RW 1989-90, 116; Cass. 15 maart 2012, FJF 2014, afl. 3, 299, 

Fiscoloog 2012, afl. 1297, 13, www.cass.be (16 april 2012), concl. D. THIJS, Pas. 2012, afl. 3, 599, TBBR 2013, afl. 8, 422, 

noot A. SALVÉ; Gent 19 december 2006, TGR-TWVR 2007, 196, TFR 2007, 321, noot D. JAEQUES; Rb. Brussel 30 juni 1960, 

Rev.prat.not.b. 1961, 181. V. SAGAERT, "Onroerendmaking door incorporatie: over het verschil tussen beweegbaarheid en 

verplaatsbaarheid" (noot onder Cass. 14 februari 2008), RW 2008, vol. 11, (457) 457; P. SOUFFRIAU, "Onroerende goederen 

uit hun aard - Begrip - Rolkranen" (noot onder Cass. 14 februari 2008), Fisc. Koer. 2008, (464) 564-467. Nederland: zie 

bijvoorbeeld HR 24 december 2010, LJN BO3611, geraadpleegd op www.rechtspraak.nl; HR 27 september 2013, nr. 

12/01929, www.rechtspraak.nl, Belastingblad 2013/250, NJB 2013/2143, V-N 2013/33, V-N 2013/54.16, noot KLUWER, V-N 

2013/28.19, noot KLUWER, BNB 2013/248, Belastingblad 2014/27, noot KLUWER, FutD 2013-2369 noot. 
457 Zowel het Belgische als Nederlandse havenkranenarrest was bijvoorbeeld een fiscale zaak. België: Cass. 14 februari 2008, 

Fisc.Koer. 2008, afl. 8, 464, noot P. SOUFFRIAU (weergave P. SOUFFRIAU), Fiscoloog 2008, afl. 1120, 18 (weergave CB), 

www.cass.be (12 maart 2008), 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. Nederland: HR 24 december 2010, NTFR 2011, 59, noot HOFMAN, VN 2011/4.18 noot KLUWER, NJB 2011, 199, 

BNB 2011, 83, noot J.C. VAN STRAATEN, SES 2011, 61, BB 2011, 117, noot KRUIMEL 

http://www.cass.be/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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A. Dubbele dimensie van vastmaking of aanhechting 

1. Werking van de dubbele dimensie 

132. VASTMAKING HEEFT INVLOED OP KWALIFICATIE EN EIGENDOMSSITUATIE – Fysieke 

vastmaking van een goed aan de grond heeft traditioneel twee gevolgen. Vastmaking 

verandert de kwalificatie van een goed van roerend in onroerend en doet het goed vallen 

onder het eigendomsrecht van de grondeigenaar omwille van de werking van de onroerende
458

 

natrekking.
459

 Naar Belgisch en Frans recht vinden we deze gedachte impliciet terug in het 

Burgerlijk Wetboek. De wijziging van de kwalificatie van een object dat aan de grond werd 

verbonden, vormde de kern van de voorgaande analyse van dit hoofdstuk. Zoals daar 

uitgebreid werd beschreven, wordt uit de bepalingen in Hoofdstuk I en II
460

 van de eerste 

Titel (“Onderscheiding van de goederen”) van Boek II van het Burgerlijk Wetboek afgeleid 

dat wat wordt vastgemaakt aan de grond, een onroerende kwalificatie krijgt (supra, nrs. 85-89 

voor het Franse recht en nrs. 100-105 voor het Belgische recht). De regels omtrent de 

eigendomssituatie vinden we verderop terug, in Titel II van datzelfde boek. Artikel 552 

BW/Cc bepaalt dat het eigendomsrecht van de grond in zich bevat al wat op of onder de grond 

is. De bewoordingen uit Titel I over kwalificatie worden niet letterlijk herhaald in Titel II over 

het eigendomsrecht. Niettemin gaat men er traditioneel van uit dat de vastmaking die 

onroerendmaking meebrengt, ook een wijziging op het vlak van het eigendomsrecht 

veroorzaakt doordat de onroerende natrekking het eigendomsrecht van de grondeigenaar 

uitbreidt tot dit vastgemaakte goed.
461

  

                                                 
458 Ook roerende natrekking bestaat in de verschillende jurisdicties die in dit onderzoek aan bod komen. Op deze vorm wordt 

hier evenwel niet ingegaan omdat roerende natrekking geen noemenswaardig verband vertoont met de onderzoeksvragen in 

deze thesis. 
459 L. VAN VLIET, "Accession of movables to land I", Edinburgh Law Review 2002, vol. 6, (67) 70; S. VAN ERP en B. 

AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 619; S. BOULY, Onroerende 

natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 93, nr. 78. 
460 Respectievelijk “Onroerende goederen” en “Roerende goederen”. 
461 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 43-44, nrs. 101-102 en 573-574, nr. 654; 

L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 861, nr. 1660; P. LEVIE, Traité théorique et 

pratique des Constructions érigées sur le Terrain d'Autrui, Leuven, Publications Universitaires de Louvain, 1951, 155, nr. 

58; M. PLANIOL, G. RIPERT en M. PICARD, Traité pratique de droit civil français, Parijs, LGDJ, 1952, 263, nr. 264; B. FABRE 

en R. SCHMITT, "La clause de renonciation à la règle de l'accession foncière dans les marchés privés de travaux", Revue de 

Droit immobilier 1990, (453) 453; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil. Tome II - Biens, Parijs, 

Montchrestien, 1995, 325, nr. 1592; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, 177, nr. 128; 

T. VAN SINAY, "Bouwen op andermans grond. In het algemeen en in enkele bijzondere gevallen - vergoedingsregeling - 

enkele bedenkingen" in J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (321) 328, 

nr. 15; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 634-635, 

nr. 684, in het bijzonder voetnoot 5; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, Parijs 

LGDJ, 2000, 200, nr. 188; T. REVET, "Même non publiée, la clause de renonciation à l'accession immobilière est opposable 

au liquidateur judiciaire ès qualité de représentant des créanciers" (noot onder Cass. fr. 29 maart 2006), RTD civ 2006, (351) 

351, 354; P. MALAURIE en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2013, 128, nr. 443; E. CASIER, K. VAN LANDEGHEM, P. 

VAN STEENWINKEL, et al., "XIV. Pand" in D. BLOMMAERT, J. CERFONTAINE, J. DE BRUYCKER, et al. (eds.), Wet en duiding. 

Economisch recht. Deel 5 - Bank en zekerheden, Brussel, Larcier, 2014, (596) 631. Zie bijvoorbeeld ook: Parijs 7 februari 

2005, AJDI 2005, 387; Gent 9 mei 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1052, 18, TGR-TWVR 2007, afl. 4, 286; Gent 19 december 

2006, TGR-TWVR 2007, 196, TFR 2007, 321, noot D. JAECQUES. Minder expliciet: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 48-49, nrs. 56-57 waar over “constructions et plantations” wordt 

gesproken net zoals in H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 601-

602, nrs. 633-637; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, IB, 

Antwerpen, Standaard, 1974, 1049, nr. 712 (waar het enkel gaat over het toepassingsgebied van art. 555 BW); R. DEKKERS 
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In het Nederlandse recht wordt de band tussen onroerendmaking en natrekking meer 

geëxpliciteerd. Volgens artikel 5:20, lid e en f NBW omvat de eigendom van de grond, voor 

zover de wet niet anders bepaalt, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn 

verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, voor 

zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak (lid e) en met de grond 

verenigde beplantingen (lid f). De bewoordingen in deze bepaling over eigendom van een 

onroerend goed zijn exact dezelfde als de termen gebruikt in artikel 3:3 NBW om goederen te 

beschrijven die een onroerende kwalificatie krijgen. De parallel is naar Nederlands recht dus 

duidelijk: wat onroerend wordt, valt onder het eigendomsrecht van de grondeigenaar ongeacht 

wie voor de vastmaking eigenaar was.
462

  

Ook naar Zuid-Afrikaans recht is duidelijk dat wat onroerend wordt door vastmaking 

(aangeduid als inaedificatio for gebouwen, plantatio voor beplantingen), zal natrekken tot de 

grond.
463

  

Deze parallel tussen onroerendmaking en natrekking impliceert dat een subjectivering 

van de onroerendmaking uit de aard, ook een invloed heeft op de werking van de 

natrekking. Zie voor de kritiek op dit vlak uitgebreid infra, nrs. 167-171. 

133. INVLOED OP EIGENDOMSSITUATIE – De leer van de natrekking beoogt een 

eigendomsconflict te regelen.
464

 Wanneer een goed opgaat in of blijvend wordt vastgemaakt 

aan een ander goed dat een andere eigenaar heeft, rijst de vraag aan wie het eigendomsrecht 

over de samengestelde zaak toekomt. Bij onroerende natrekking wordt dit conflict opgelost in 

het voordeel van de grondeigendom. De grond is steeds
465

 de hoofdzaak en het 

eigendomsconflict wordt in die zin beoordeeld.
466

 Wanneer een goed aan een onroerend goed 

                                                                                                                                                         
en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 13, nrs. 27-28 en 154, nr. 384 e.v. waar telkens 

over “gebouwen en planten” wordt gesproken.  
462 Zie ook onder meer H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 129-130, nr. 173. 

Niettemin worden soms vragen gesteld bij de exacte verhouding tussen art. 3:3 en 5:20 NBW. Zie bv. R. WESTRIK, 

"Onroerend, eigendom, natrekking en belastingheffing", NbBW 2003, afl. 9, (130) 131-136. 
463 C. LEWIS, "Superficies solo cedit - sed quid est superficies?", SALJ 1979, vol. 96, (94) 94; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, 

Durban, Butterworths, 1989, 2, 245; D.G. KLEYN, A. BORAINE en W. DU PLESSIS, Silberberg and Schoeman's The Law of 

Property. Third edition, Durban, Butterworths, 1992, 32, nr. 3.2.1 samen gelezen met 205 e.v., nr. 3.2; J.C. SONNEKUS en J.L. 

NEELS, Sakereg Vonnisbundel, Durban, Butterworths, 1994, 44-45; C.G. VAN DER MERWE, "Die impak van die bedoeling van 

die eienaar van die roerende saak by inaedificatio", TSAR 2000, (155) 176; A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, 

Introduction to the Law of Property. Fourth edition, Lansdowne, Juta, 2002, 20, nr. 2.4.3. 
464 T. VAN SINAY, "Bouwen op andermans grond. In het algemeen en in enkele bijzondere gevallen - vergoedingsregeling - 

enkele bedenkingen" in J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (321) 323, 

nr. 6.  
465 Uitzondering op deze regel is het appartementsrecht, waar het aandeel in de grond bijzaak is van de kavel: R. DEKKERS en 

E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 151, nr. 378. 
466 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 244-245; A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, 

Introduction to the Law of Property. Fourth edition, Lansdowne, Juta, 2002, 120, nr. 8.3.3; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The 

Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 256, nr. 335; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 387, 

nr. 281; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 218, nr. 142; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. 

Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 275, nr. 109; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 745, 

nr. 406; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 235, nr. 282; I. KNOBEL, 

"Accession of movables to land, South African law and Dutch law", CILSA 2012, vol. 45, (77) 78; W. DROSS, Droit civil. Les 

choses, Parijs, LGDJ, 2012, 745, nr. 406; P. MALAURIE en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2013, 128, nr. 442; K. 

SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 384, nr. 379. 
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wordt verbonden op een wijze die door het recht als voldoende voor natrekking wordt 

beschouwd, gaat het eigendomsrecht op het goed dat onderdeel is geworden, teniet.
467

 De 

tegenhanger van het eigendomsverlies is de uitbreiding van het eigendomsrecht van de 

grondeigenaar tot het geïncorporeerde goed.  

Traditioneel wordt gesproken van een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging.
468

 

Correcter is evenwel te spreken van een oorspronkelijke wijze van 

eigendomsuitbreiding.
469

 Er komt immers geen nieuw eigendomsrecht tot stand voor de 

grondeigenaar. Het eigendomsrecht over de grond waarvan hij reeds titularis was, breidt 

zich uit tot het nieuw geïncorporeerde goed.  

In het Belgische en Franse recht wordt deze eigendomskwestie voor wat betreft onroerende 

goederen geregeld in artikel 552 BW/Cc e.v. In het Nederlandse recht is de 

eigendomsuitbreiding terug te vinden in artikel 5:20 NBW. Deze bepaling houdt in dat de 

eigendom van de grond onder meer de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn 

verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, voor 

zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak en de met de grond verenigde 

beplantingen, omvat. In het Zuid-Afrikaanse recht wordt de autoriteit voor de regels over 

natrekking gevonden in het Romeins-Hollands recht.
470

  

134. BAND NOODZAKELIJKE MAAR VOLDOENDE VOORWAARDE - De totstandkoming van een 

band die voldoet aan de vereiste voor natrekking, is in principe een noodzakelijke maar 

voldoende voorwaarde voor natrekking in elk van de onderzochte stelsels. Bij het ontstaan 

van dergelijke band treedt het eigendomsverlies voor de eigenaar van het roerende goed 

alsook de eigendomsuitbreiding voor de eigenaar van het onroerende goed in zonder dat enige 

andere voorwaarden worden gesteld. Het is hierbij niet relevant of het gaat om natuurlijke 

                                                 
467 F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 736, nr. 1459; G. RIPERT en J. 

BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 831, nr. 2368; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, 

Parijs, PUF, 2008, 212, nr. 138; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 745, nr. 406; K. SWINNEN, 

Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 383, nr. 377; S. BOULY, Onroerende natrekking en 

horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 52, nr. 37. 
468 Zie bv. F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 736, nr. 1459 e.v.; M. PLANIOL en 

G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 

256, nr. 256 e.v.; J.-P. BERTREL, "L'accession artificielle immobilière. Contribution à la définition de la nature juridique du 

droit de superficie", RTD civ 1994, (737) I, na voetnoot 24; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil. 

Tome II - Biens, Parijs, Montchrestien, 1995, 324, nr. 1589 e.v.; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, 

Dalloz, 1995, 172, nr. 121; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, Parijs LGDJ, 2000, 

196, nr. 184 e.v.; C. LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels principaux. Tome II, Parijs, Economica, 2004, 4, 369, 

nr. 654; P. MALAURIE en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2013, 129-130, nr. 445. 
469 G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 828-829, nr. 2361 e.v.; C.G. VAN DER 

MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 230; A.J. VAN DER WALT, Casebook for Students - Law of Property, 

Claremont, Juta 2009, 97-98; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2014, 744, nr. 971 (die spreekt over eigendomsverlies); S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale 

eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 50-52, nr. 36. 
470 H. DE GROOT, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheid, 's Gravenhaghe, Jacobus van Wouw, 1631, 2 9 1; J. VOET, 

Commentarius ad Pandectas, Leiden, Johannes Verbessel, 1704, 41 1 14 e.v.; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, 

Butterworths, 1989, 2, 229-230; D.G. KLEYN, A. BORAINE en W. DU PLESSIS, Silberberg and Schoeman's The Law of 

Property. Third edition, Durban, Butterworths, 1992, 199; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 

27, Durban, Butterworths, 2002, 250-251, nr. 328. 
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natrekking dan wel om kunstmatige of industriële natrekking. Bij de eerste vorm is er geen 

tussenkomst van de mens voorhanden (voorbeelden zijn aanslijking en aanspoeling)
471

, bij de 

tweede vorm wel.
472

 Beide vormen hebben dezelfde gevolgen.  

Niettemin kan bij kunstmatige natrekking wel een onderscheid worden gemaakt op basis van 

de persoon die de band met de grond tot stand heeft gebracht. Volgens artikel 553 BW/Cc 

worden gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond naar Belgisch en Frans recht 

vermoed (1) door de eigenaar op zijn kosten tot stand te zijn gebracht en (2) aan hem toe te 

behoren. Dit dubbel vermoeden kan worden weerlegd.
473

  

Het vermoeden dat de gebouwen, beplantingen en werken aan de grondeigenaar 

toebehoren, heeft betrekking op de zogenaamde ‘goederenrechtelijke dimensie van de 

natrekking’, zijnde de regels die de uitgestrektheid van het eigendomsrecht van de 

grondeigenaar.
474

 Dit vermoeden kan worden weerlegd door het bestaan van een 

opstalrecht aan te tonen. Dit komt later uitgebreider aan bod (infra, nrs. 136).  

Ook het vermoeden dat de oprichting gebeurde op kosten van de eigenaar kan worden 

weerlegd. Dit vermoeden alsook de weerlegging ervan, hebben geen invloed op de 

eigendomssituatie. Het eigendomsrecht van grondeigenaar breidt zich immers uit tot de 

geïncorporeerde goederen ongeacht wie de goederen heeft aangebracht en wie de kosten 

heeft gedragen. Door wie de constructies werden opgericht en met welke materialen heeft 

echter wel een invloed op verbintenisrechtelijk vlak. Dit wordt daarom ‘de 

verbintenisrechtelijke dimensie van de natrekking’ genoemd.
475

 Indien de grondeigenaar 

                                                 
471 Art. 556-564 BW bespreken de natuurlijke onroerende natrekking. 
472 F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 735, nr. 1456; G. BAUDRY-LACANTINERIE 
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de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 459, nr. 947; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, 

Bruylant, 1878, 330, nr. 251; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, Des 

biens. VI, Parijs, Larose & Tenin, 1905, 240, nr. 340; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 

1932, 857, nr. 1652; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1953, 155; R. 

DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, IB, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 1032; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil. Tome II - Biens, Parijs, 
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109; P. MALAURIE en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2013, 129, nr. 443. 
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en 72-131, nrs. 57-107. 
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een constructie tot stand heeft gebracht met materialen die niet aan hem toebehoorden, is 

in een verbintenisrechtelijke correctie voorzien. De eigenaar moet de waarde van de 

materialen betalen, eventueel aangevuld met een schadevergoeding.
476

 Indien een derde 

een constructie tot stand heeft gebracht met zijn eigen materialen op andermans grond, 

heeft de grondeigenaar een aantal mogelijkheden. Was de bouwer te kwader trouw, dan 

kan de grondeigenaar de wegruiming vorderen of verkiezen de goederen te behouden, in 

welk geval hij een vergoeding moet betalen. Was de bouwer te goeder trouw, dan kan de 

eigenaar de wegruiming niet vorderen maar heeft hij een keuzerecht met betrekking tot de 

vergoeding.
477

 Naar Zuid-Afrikaans recht wordt eveneens aangenomen dat wie met eigen 

materialen op andermans grond bouwt, recht heeft op een vergoeding zonder dat hiervoor 

een gecodificeerde grondslag bestaat.
478

 

Van belang is dat de eigendomsuitbreiding werkt zodra een voldoende band tot stand is 

gekomen. De eigendomsuitbreiding is onmiddellijk en definitief en vindt plaats van 

rechtswege zodat de wil van de eigenaar irrelevant is.
479

 De feitengegevens geven de doorslag 

waardoor dit in principe een zeer objectief proces is (infra, nr. 168).  

Hier blijkt een spanning te ontstaan met de zonet vermelde invloed die een subjectivering 

van de onroerendmaking kan hebben op de natrekking (supra, nr. 132). Voor de 

bespreking van deze spanning, zie infra, nrs. 167-171. 

135. GEVOLGEN BESTANDDEELVORMING OP BEPERKT ZAKELIJKE RECHTEN – Net zoals het 

eigendomsrecht zullen ook beperkt zakelijke rechten (waaronder zekerheidsrechten) die enkel 

op het vastgemaakte goed zijn gevestigd, verloren gaan.
480

  

Een uitzondering bestaat naar Belgisch recht voor het voorrecht van de onbetaalde 

verkoper en dat van degene die kosten heeft gemaakt tot behoud van een zaak. Volgens 

artikel 20, 5°, lid 3 Hyp.W. blijven deze voorrechten ook na incorporatie van het goed 

waarop ze betrekking hebben, gedurende vijf jaar bestaan indien ze betrekking hebben op 

machines, toestellen, gereedschappen en andere bedrijfsuitrustingsmaterieel gebruikt in 

een nijverheids-, handels- of ambachtsonderneming.
481

 Tot voor kort was voor het 
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overleven van het voorrecht na incorporatie vereist dat de factuur werd neergelegd op de 

griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de schuldenaar 

zijn woonplaats of, bij gebreke hiervan, zijn verblijfplaats heeft. Met de wet van 14 

januari 2013 werd deze vereiste evenwel afgeschaft.
482

  

Aan de zijde van het hoofdgoed breiden zekerheidsrechten uit. Zo zal de hypotheek gevestigd 

op het onroerende goed waaraan een object wordt bevestigd, ook dit geïncorporeerde goed 

omvatten.
483

 Dit is het geval ongeacht wanneer het goed wordt vastgemaakt, voor of na de 

vestiging van het hypotheekrecht.
484

  

2. Uitzonderingen op de dubbele dimensie 

136. OPSTALRECHT ALS UITZONDERING OP DE DUBBELE DIMENSIE – Op het principe dat het 

eigendomsrecht van de grondeigenaar zich uitstrekt tot de gebouwen, constructies en 

beplantingen die er op, in of onder worden opgericht, bestaan uitzonderingen. De 

natrekkingsregel is niet van openbare orde.
485

 De belangrijkste uitzondering op de regel van 

de natrekking is de vestiging van een opstalrecht.
486

 Een opstalrecht, gekend in het Belgische, 

Franse en Nederlandse recht, geeft aan de houder van dit recht de bevoegdheid op, boven of 

onder andermans grond gebouwen, werken of beplantingen te hebben. Hij is van deze 

constructies of planten ook eigenaar voor de duur van zijn recht. Aldus wordt door middel van 

een opstalrecht een splitsing veroorzaakt tussen het eigendomsrecht op de hoofdzaak (de 

grond) enerzijds en het eigendomsrecht op het goed dat is geïncorporeerd sensu lato (de 

opstallen) anderzijds. Beide zijn evenwel onroerend.
487

 Onroerendmaking treedt aldus op 

maar natrekking niet.  
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In het Belgische en Nederlandse recht bestaat een wettelijke basis voor het recht van 

opstal.
488

 In het Franse recht ontbreekt een dergelijke grondslag maar wordt de 

mogelijkheid tot vestigen van een opstalrecht eveneens algemeen aanvaard.
489

 In het 

Zuid-Afrikaanse recht is de figuur van opstal niet gekend. De natrekkingsregel wordt er 

dus strikt toegepast. Een eigendomsrecht kan niet worden gevestigd op bijvoorbeeld een 

huis los van het eigendomsrecht op de grond waarop dat huis is gebouwd.
490

  

137. EIGENDOMSVOORBEHOUD ALS UITZONDERING OP DE DUBBELE DIMENSIE? – Eerder 

onderzochten we de impact van een eigendomsvoorbehoud op onroerendmaking. Enkel in het 

Zuid-Afrikaanse recht bleek een eigendomsvoorbehoud onroerendmaking te kunnen 

verhinderen. In de overige drie onderzochte stelsels, was dit niet het geval (supra, nrs. 118-

123). In wat volgt, wordt het eigendomsvoorbehoud vanuit een andere invalshoek onderzocht, 

nl. vanuit de vraag naar de dubbele dimensie van vastmaking. 

Indien in een overeenkomst een eigendomsvoorbehoud is bedongen en het voorwerp ervan 

nadien wordt vastgemaakt aan de grond of een gebouw, zal in principe zowel 

onroerendmaking als natrekking optreden. Door de natrekking gaat het voorbehouden 

eigendomsrecht verloren (zie ook supra, nr. 133). Dit principe, dat een bevestiging vormt van 

de samenhang tussen natrekking en onroerendmaking, wordt traditioneel aanvaard in de 

verschillende onderzochte stelsels.
491

 Niettemin blijken hier ook uitzonderingen op te bestaan 

zodat de dubbele dimensie van vastmaking wordt doorbroken.  
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redenering kan naar analogie ook voor onroerende); V. SAGAERT, "Het "in natura"-vereiste bij eigendomsvoorbehoud: de 

gevolgen van bewerking, vermenging en wederverkoop" (noot onder Brussel 19 november 2002), TBH 2003, afl. 9, (773) 

776, nr. 5; M.E. STORME, "Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden", TPR 2006, (939) 990, nr. 85; M.-C. DE 

LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 79; P. CROCQ, "Art. 2367 à 2372", 

JurisClasseur Civil Code 2008, (1) nr. 85; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretes - La publicité foncière, 

Parijs, Dalloz, 2009, 641-642, nr. 732; P.A. STEIN, "GS Vermogensrecht, artikel 3 Boek 3 BW", Groene Serie 

Vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 3 (geraadpleegd op www.navigator.nl); J. DEL CORRAL en K.W.C. GEURTS, "Het 

eigendomsvoorbehoud in de Belgische Pandwet en het Nederlandse BW", NTBR 2014, (31) nr. 5.2. Zie ook in de 

rechtspraak onder meer Brussel 6 december 1990, JLMB 1991, 628; Gent 11 maart 2013, RW 2012-13, 1627; Rb. Rotterdam 

26 februari 2014, NJF 2014/166, geraadpleegd op www.rechtspraak.nl. In het Zuid-Afrikaanse recht blijkt dit uit de 

http://www.navigator.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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In het Franse en Belgische recht werd traditioneel aangenomen dat een eigendomsvoorbehoud 

op een roerend goed bij onroerendmaking ervan teniet gaat.  

In de toekomst zal dit in het Belgische recht niet meer het geval zijn. De impact van de 

wijzigingen aangebracht door de nieuwe Belgische Pandwet zal later worden toegelicht 

(infra, nr. 140). Tot aan de inwerkingtreding ervan blijven de volgende regels evenwel 

ook naar Belgisch recht van toepassing.  

De wetgeving over eigendomsvoorbehoud heeft in samenloopsituaties niet zozeer de 

verdwijning van het eigendomsrecht als gevolg van natrekking benadrukt, maar wel de 

onmogelijkheid tot revindicatie van een onder eigendomsvoorbehoud verkocht goed.
492

 Zowel 

in het Franse als in het huidige Belgische recht verbiedt de wet in gevallen van samenloop de 

revindicatie van een goed verkocht onder eigendomsvoorbehoud na onroerendmaking. Na 

onroerendmaking bestaat het goed immers niet meer in natura, terwijl dit is vereist opdat een 

verkoper die een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen, zou kunnen revindiceren.
493

 Van dit 

in natura vereiste voor revindicatie kan niet worden afgeweken omdat ze van dwingend recht 

is.
494

 Opmerkelijk is dan ook dat in de huidige Franse Code civil en Code de commerce 

bepalingen voorkomen die een uitzondering lijken te vormen op de regel dat een goed door 

onroerendmaking niet meer in natura bestaat. De artikelen L 624-16 Code de Commerce, 

tweede en derde lid bepalen immers:  

“Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de 

l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. 

                                                                                                                                                         
rechtspraak waar de kwalificatie van goederen verkocht onder eigendomsvoorbehoud het centrale knelpunt was. Werd de 

roerende kwalificatie aangenomen, dan bleef het eigendomsvoorbehoud voortbestaan en kon het goed worden 

gerevindiceerd. Werd een onroerende kwalificatie aangenomen, dan ging het eigendomsvoorbehoud met inbegrip van de 

revindicatiemogelijkheid verloren. Zie Macdonald Ltd v Radin NO and the Potchefstroom Dairies & Industries Co. Ltd 1915 

AD 454 en Konstanz Properties (Pty) Ltd. v Wm Silhaus en Kie (WP) BPK 1996 (3) SA 273 (A) waar het litigieuze goed 

roerend werd geacht door de beroepsrechters zodat het eigendomsvoorbehoud kon worden uitgeoefend. 
492 Auteurs die ook op dit verschil wijzen: M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, et al., Droit des sûretés, Parijs, 

LexisNexis, 2010, 632. 
493 België: Art. 101 Faillissementswet. Zie reeds voor de invoering van deze bepaling een toepassing van dit principe in Luik 

14 juni 1988, JLMB 1988, 1115. Frankrijk: art. 65 Wet 13 juli 1967, later art. 121 Wet nr. 85-98 25 januari 1985, nu art. L 

624-16 Code de Commerce; Cass. fr. 6 januari 1987, Bull. 1987, IV, 2, nr. 4; Cass. fr. 10 juli 1990, Bull.civ. 1990, IV, n°206, 

geraadpleegd op www.dalloz.fr; Parijs 30 april 1993, Recueil Dalloz Sirey 1993, nr. 33, 291; Toulouse 27 november 1984, 

Dalloz 1985, 185, noot J.MESTRE; Toulouse 4 december 2012, nr. 11/02212, geraadpleegd op www.dalloz.fr; F. PÉROCHON 

en R. BONHOMME, Entreprises en difficulté. Instruments de crédit et de paiement, Parijs, LGDJ, 2006, 539-540, nr. 550-1; 

M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 79; P. CROCQ, "Art. 2367 à 2372", 

JurisClasseur Civil Code 2008, (1) nr. 68; I. DURANT, "Le droit de rétention et la réserve de propriété, deux sûretés réelles 

mobilières à part entière" in F. GEORGES (ed.), Insolvabilité et garanties, Brussel, Larciers, 2014, (33) 70, nr. 37. Minder 

expliciet: Parijs 1 februari 2012, nr. 10/01455, geraadpleegd op www.dalloz.fr. Een Belgische auteur leest het in art. 101 

Faill.W. gehanteerde begrip “incorporatie” als een verwijzing naar art. 525 BW, waar onroerendmaking door bestemming 

door blijvende verbinding wordt besproken. Aangezien voor onroerendmaking door bestemming eenheid van vermogen is 

vereist terwijl bij eigendomsvoorbehoud het eigendomsrecht bij de verkoper blijft tot aan betaling, kan een koper van een 

goed onder eigendomsvoorbehoud geen onroerendmaking door incorporatie te weeg brengen: C. ENGELS, 

"Bedrijfsuitrustingsgoederen - Het voorrecht van de onbetaalde verkoper en het faillissement: twee problemen" in X. (ed.), 

Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge die Keure, 2001, (509) 512 en 519. Dit lijkt ons evenwel een verkeerde 

interpretatie van het begrip “incorporatie”. 
494 P. CROCQ, "Réserve de propriété et contrat d'entreprise: inefficacité de la clause de renonciation à l'accession immobilière 

et généralité de la condition d'existence en nature de bien revendiqué" (noot onder Cass. fr. 2 maart 1999), RTD civ 1999, 

(442) 444; T. REVET, "Même non publiée, la clause de renonciation à l'accession immobilière est opposable au liquidateur 

judiciaire ès qualité de représentant des créanciers" (noot onder Cass. fr. 29 maart 2006), RTD civ 2006, (351) 352. 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/


 

 

145 

 

(…)La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens 

mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être 

effectuée sans qu’ils en subissent un dommage.(…)”  

Deze formulering is gebaseerd op rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie die betrekking 

had op roerende natrekking.
495

 Niettemin is de bepaling in de Code de Commerce niet beperkt 

tot roerende natrekking maar algemeen geformuleerd zodat ze ook op onroerende natrekking 

betrekking zou kunnen hebben. Ook na onroerendmaking door incorporatie kan een goed 

verkocht onder eigendomsvoorbehoud aldus worden gerevindiceerd indien het kan worden 

losgemaakt zonder schade. De vraag rijst of er dergelijke goederen bestaan, anders gezegd of 

er goederen bestaan die wel onroerend zijn en toch niet zodanig vastgemaakt dat ze niet 

kunnen worden verwijderd zonder schade.  

In een Frans cassatiearrest werd de roerende kwalificatie van serres die zonder 

beschadiging konden worden gedemonteerd, als een verkeerde gevolgtrekking uit de 

feitengegevens beschouwd.
496

 Anders gezegd: serres die zonder beschadiging kunnen 

worden gedemonteerd, zouden onder bepaalde omstandigheden toch als onroerend uit de 

aard kunnen worden gekwalificeerd. Hieruit zou men in ruimere zin kunnen afleiden dat 

de huidige Franse maatstaf voor incorporatie, nl. “verbinding, verankering of fundering 

zonder dat de constructie louter op de grond rust”, toch ruimte laat voor de onroerende 

kwalificatie van goederen die zonder schade losgemaakt kunnen worden. Voor deze 

onroerende goederen zou revindicatie in de zin van artikel 2370 Cc en L 624-16 Code de 

Commerce mogelijk zijn. Hier zou vastmaking dan geen dubbele dimensie hebben: de 

goederen zouden wel onroerend worden maar geen eigendom van de grondeigenaar 

worden. Erg duidelijk blijkt deze conclusie echter niet.
497

  

Bepaalde rechtsleer gaat er terecht van uit dat de criteria voor onroerendmaking, verdwijning 

van bestaan in natura, natrekking en verlies van revindicatiemogelijkheid parallel lopen. 

Revindicatie van een voordien roerend goed na onroerende incorporatie is in deze visie 

onmogelijk. Artikel 2370 Cc en L 624-16 Code de Commerce bieden weinig meerwaarde 

omdat er volgens deze auteurs geen goederen bestaan die zowel onroerend zijn als zonder 

schade kunnen worden losgemaakt.
498 

Na incorporatie verliest de verkoper die zich eigendom 

                                                 
495 Cass. fr. 8 december 1987, Bull.civ. 1987, IV, 201, nr. 269; P. CROCQ, "Art. 2367 à 2372", JurisClasseur Civil Code 2008, 

(1) nr. 79 en 87. 
496 Cass. fr. 1 februari 1984, Bull. 1984, IV, 43, nr. 53. 
497 In 1993 oordeelde het Franse Hof van Cassatie inderdaad dat een serre die eenvoudig kan worden verwijderd, in natura 

bestaat zodat revindicatie mogelijk is. In deze beslissing werd evenwel niet gesproken over de kwalificatie. Men zou kunnen 

argumenteren dat deze serre eenvoudigweg als roerend kan worden beschouwd waardoor ze hoe dan ook in natura bestaat. 

Cass. fr. 5 oktober 1993, nr. 91-18.362, geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
498 P. CROCQ, "Réserve de propriété et contrat d'entreprise: inefficacité de la clause de renonciation à l'accession immobilière 

et généralité de la condition d'existence en nature de bien revendiqué" (noot onder Cass. fr. 2 maart 1999), RTD civ 1999, 

(442) 444; D. MAINGUY, "La question de l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété affectant des biens incorporés à 

un immeuble", Recueil Dalloz Sirey 2000, (69) 69; T. REVET, "Même non publiée, la clause de renonciation à l'accession 

immobilière est opposable au liquidateur judiciaire ès qualité de représentant des créanciers" (noot onder Cass. fr. 29 maart 

2006), RTD civ 2006, (351) 352; P. CROCQ, "Art. 2367 à 2372", JurisClasseur Civil Code 2008, (1) nrs. 85, 88; M.-C. DE 

LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 79; P. CROCQ, "Les règles relatives à 

l'immobilisation par destination ne s'appliquent pas à la revendication d'un bien faisant l'objet d'une réserve de propriété" 

(noot onder Cass. fr. com. 10 maart 2015), RTD civ 2015, (443) 443. Contra: L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La 

http://www.dalloz.fr/
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heeft voorbehouden, zijn eigendomsrecht en kan hij het verkochte goed bij insolvabiliteit van 

de koper niet meer revindiceren.
499

 In deze opvatting wordt de dubbele dimensie van 

vastmaking bevestigd: wat onroerend wordt, trekt na zodat een afzonderlijk (voorbehouden) 

eigendomsrecht niet meer mogelijk is. 

138. EIGENDOMSVOORBEHOUD ALS AFSTAND VAN NATREKKING: UITZONDERING DUBBELE 

DIMENSIE? – Naar Frans recht wordt aangenomen dat een eigendomsvoorbehoud ook als een 

afstand van natrekking kan worden geformuleerd. Dit is zinvol indien men bij het sluiten van 

het contract reeds weet dat het voorwerp van de overeenkomst zal worden geïncorporeerd 

(supra, nr. 120).  

Zo kan een aannemer die eigen goederen incorporeert in het onroerende goed van de 

bouwheer bedingen dat deze laatste afstand doet van natrekking, hetgeen in hoofde van 

de aannemer een eigendomsvoorbehoud uitmaakt.  

In het algemeen wordt aangenomen dat afstand van natrekking mogelijk is omdat de regels 

over natrekking niet van openbare orde of dwingend recht zijn (supra, nr. 120, vn. 419-420 en 

nr. 136). Hoewel het zich voorbehouden van een eigendomsrecht op deze wijze niet echt als 

alternatief voor een gewoon eigendomsvoorbehoud wordt besproken door Belgische auteurs, 

is dergelijke clausule ook naar Belgisch recht geldig. Zoals in het Franse moederrecht worden 

ook in het Belgische recht de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over natrekking als van 

aanvullend recht beschouwd (supra, nr. 136).
500

 In deze hypothese zullen de goederen wel 

onroerend worden maar niet natrekken, zodat de dubbele dimensie van vastmaking wordt 

doorbroken. Deze oplossing brengt op zijn beurt echter nieuwe vragen en problemen met zich 

mee.  

Een eerste probleem is het toepassingsgebied van een dergelijke clausule. Een 

eigendomsvoorbehoud geformuleerd als een afstand van natrekking kan niet ten aanzien van 

alle soorten goederen worden aangewend. Anders geformuleerd: niet ten aanzien van elk 

object kan een afstand van natrekking worden gedaan. Door de afstand van natrekking 

ontstaat een afzonderlijk eigendomsrecht op het voorwerp ervan. Enkel constructies die 

kunnen worden verzelfstandigd, zoals gebouwen in hun totaliteit, kunnen het voorwerp van 

een dergelijk afzonderlijk zakelijk recht uitmaken. Goederen die in een reeds bestaande 

constructie worden geïncorporeerd, zoals tegels, deurlijsten en trappen, beschikken niet over 

een goederenrechtelijke zelfstandigheid (of verzelfstandigbaarheid). Hierdoor is een 

                                                                                                                                                         
publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 356, voetnoot 52. Zie bijvoorbeeld ook Cass. fr. 12 februari 1991, nr. 89-19.314, 

geraadpleegd op www.dalloz.fr waarin het Hof een machine die aan de grond was bevestigd, als in natura bestaand 

beschouwde omdat er geen incorporatie had plaatsgevonden. 
499 Het Franse recht kent temperingen aan de in natura regel voor revindicatie bij eigendomsvoorbehoud. Deze zijn voorzien 

in art. L 624-18 Code de Commerce en art. 2372 CC. Evenwel zijn ze van toepassing op de situatie van herverkoop en verlies 

van het goed maar niet op de situatie van onroerendmaking door incorporatie: L. AYNÈS en P. CROCQ, Les sûretés. La 

publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 356. 
500 Zie bijvoorbeeld ook Cass. 26 december 2014, AR C.14.0121.N, geraadpleegd op www.cass.be.  

http://www.dalloz.fr/
http://www.cass.be/
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afzonderlijk eigendomsrecht op deze goederen niet mogelijk.
501

 Een eigendomsvoorbehoud 

geformuleerd als een afstand van natrekking op dergelijke goederen kan dus geen uitwerking 

hebben.
502

 De Franse Cour de cassation lijkt in die zin te hebben beslist in een zaak over 

aanneming van werk met betrekking tot onroerende goederen.  

Het Hof stelde in algemene termen dat geïncorporeerde goederen niet kunnen worden 

gerevindiceerd in een samenloopsituatie omdat de goederen door de incorporatie niet 

meer in natura bestaan: “Mais attendu que la revendication des biens meubles qui 

n’appartiennent pas au débiteur ne peut s’exercer, à l’égard de la procédure collective, 

que dans les conditions fixées par les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; 

que la cour d’appel, ayant constaté que les biens litigieux avaient été incorporés à 

l’immeuble de sorte qu’ils n’existaient plus en nature (…), en a exactement déduit, 

indépendamment de la validité de la clause entre les parties, que le droit de propriété 

(…) n’était pas opposable à la procédure collective; (…)”.
503

  

Hoewel het Hof zich beperkt tot de onmogelijkheid het goed te revindiceren bij samenloop, 

lijkt deze beslissing ook een afwijzing van afstand van natrekking ten aanzien van onderdelen 

van een gebouw. Auteurs leiden uit de formulering af dat een afstand van natrekking met 

betrekking tot een verzelfstandigbaar goed, zoals een gebouw, wel mogelijk is en uitwerking 

kan krijgen.
504

 Er vindt bij dergelijke clausules een loskoppeling plaats tussen 

onroerendmaking en natrekking: de constructie is wel onroerend maar trekt niet na tot de 

grond. Er blijft een afzonderlijk eigendomsrecht bestaan op de constructie, los van de grond, 

waardoor er een eigendomssplitsing ontstaat.
505

  

Hoewel in het middel de vraag werd opgeworpen naar de kwalificatie van een clausule die 

een afstand van natrekking beoogt, heeft de Cour de cassation in de beslissing van 2 maart 

1999 geen kwalificatie gegeven aan een dergelijke clausule, noch aan het eigendomsrecht dat 

daaruit zou voortvloeien.
506

 Door Franse auteurs wordt het eigendomsrecht op de constructie 

soms als een tijdelijk opstalrecht gekwalificeerd dat duurt tot aan de betaling van de prijs.
507

 

                                                 
501 De redenering die voor opstalrechten geldt, kan hier naar analogie gelden. Zie voor opstal: V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 606-607, nr. 761; S. BOULY, Onroerende natrekking en 

horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 232-233, nr. 190. 
502 C. CUTAJAR, noot onder Cass. fr. 2 maart 1999, JCP 1999, afl. 41, (1841) 1843. 
503 Cass. fr. 2 maart 1999, Bull.civ. 1999, IV, nr. 50, Dalloz 2000, 69, noot F. PÉROCHON en D. MAINGUY, JCP G 1999, II, 

1841, nr. 10180, noot C. CUTAJAR, JCP E 1999, nr. 39, 1535, noot Ph. PÉTEL, RTD com 1999, 751, noot A. MARTIN-SERF, 

RTD civ 1999, 442, noot P. CROCQ, RTD civ 2000, 866, noot T. REVET; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", 

JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 79. 
504 C. CUTAJAR, noot onder Cass. fr. 2 maart 1999, JCP 1999, afl. 41, (1841) 1843. 
505 T. REVET, "Même non publiée, la clause de renonciation à l'accession immobilière est opposable au liquidateur judiciaire 

ès qualité de représentant des créanciers" (noot onder Cass. fr. 29 maart 2006), RTD civ 2006, (351) 351. 
506 P. CROCQ, "Réserve de propriété et contrat d'entreprise: inefficacité de la clause de renonciation à l'accession immobilière 

et généralité de la condition d'existence en nature de bien revendiqué" (noot onder Cass. fr. 2 maart 1999), RTD civ 1999, 

(442) 444; A. MARTIN-SERF, "Clause de réserve de propriété. Contrat d'entreprise. Incorporation du matériel à un immeuble. 

Inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective" (noot onder Cass. fr. 2 maart 1999), RTD com 1999, (751) 751; 

T. REVET, "Meubles et immeubles" (noot onder Cass. fr. 2 maart 1999), RTD civ 2000, (866) 866. 
507 P. DELEBECQUE, "Les garanties de l'entrepreneur contre l'insolvabilité du maître de l'ouvrage", RDI 1993, (39) nr. 9; C. 

CUTAJAR, noot onder Cass. fr. 2 maart 1999, JCP 1999, afl. 41, (1841) 1844; T. REVET, "Même non publiée, la clause de 

renonciation à l'accession immobilière est opposable au liquidateur judiciaire ès qualité de représentant des créanciers" (noot 

onder Cass. fr. 29 maart 2006), RTD civ 2006, (351) 353. 
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Naar Belgisch recht zou het gebruik van een clausule waarin afstand wordt gedaan van het 

recht van natrekking steeds als de vestiging van een opstalrecht worden gekwalificeerd. Het 

Belgische Hof van Cassatie besliste immers dat een afstand van natrekking steeds de vestiging 

van een opstalrecht uitmaakt.
508

  

Hierbij rijst evenwel een nieuw probleem, nl. dat van de tegenwerpelijkheid.
509

 Een 

opstalrecht is als zakelijk recht onderworpen aan hypothecaire publiciteitsvereisten voor 

tegenwerpelijkheid aan derden met een concurrent recht.
510

 Een eigendomsvoorbehoud 

geformuleerd als afstand van natrekking zou volgens deze regels eveneens moeten worden 

overgeschreven in de hypothecaire registers om aan derden tegenwerpelijk te zijn.
511

 

Bovendien is voor overschrijving vereist dat de overeenkomst in een authentieke akte is 

opgenomen.
512

 Ten slotte is onduidelijk of een tegenwerpelijke afstand van natrekking het 

voor de titularis van het eigendomsrecht op het betrokken goed ook mogelijk maakt het goed 

te revindiceren in geval van samenloop. Volgens een commentator bij het arrest van 29 maart 

2006 zou het contradictorisch zijn het eigendomsrecht van de bedinger van de clausule te 

erkennen om vervolgens revindicatie te weigeren op grond van het niet voldaan zijn van de in 

natura vereiste.
513

 Ons lijkt hier het eerder toegelichte verschil tussen verzelfstandigbare 

goederen en goederen die werkelijk onderdelen zijn, te moeten worden toegepast. Voor de 

eerste categorie kan een afstand van natrekking worden gestipuleerd en een revindicatie 

worden gevorderd, voor de tweede niet aangezien deze nooit (ook niet na afstand van 

natrekking) als in natura voortbestaand kan worden beschouwd.  

139. EIGENDOMSVOORBEHOUD GEEN UITZONDERING OP DE DUBBELE DIMENSIE: NEDERLAND 

EN ZUID-AFRIKA – In het Nederlandse recht volgt de redenering dat een 

eigendomsvoorbehoud verdwijnt door de onroerendmaking die ook natrekking meebrengt, 

niet alleen uit de eenvoudige toepassing van artikel 3:3 jo. artikel 5:20 en artikel 3:4 jo. artikel 

5:3 NBW. Uit de parlementaire voorbereiding van boek 3 blijkt dat dit expliciet de bedoeling 

was van de wetgever. In het aanvankelijke ontwerp van artikel 3:4 NBW (dat betrekking heeft 

op bestanddeelvorming) was een derde lid opgenomen. In dit lid werd bepaald dat de 

onroerendmaking door bestanddeelvorming van goederen die waren verkocht onder 

                                                 
508 Cass. 19 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1230, Bull. 1988, 1142, JT 1988, 475, Pas. 1988, I, 1142, RW 1988-89, 572, noot, 

Res Jur.Imm. 1988, 301, Rev.not.b. 1988, 473. 
509 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1999, 421, nr. 

602: “Het eigendomsvoorbehoud gaat eveneens teloor door natrekking. (…) zijn niet tegenwerpelijk: bedingen die de 

werking van de natrekking uitsluiten (…)” 
510 Frankrijk: art. 28 en 30 Decret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, JORF 7 januari 1955. 

De curator van het faillissement van de bouwheer is geen derde in de zin van art. 30: Cass. fr. 29 maart 2006, RTD civ 2006, 

351, noot T. REVET. België: art. 1 Hyp.W. De fiscus is geen derde in de zin van art. 1 Hyp.W.: Gent 27 september 1988, AFT 

1989, 48, noot L. MAES; Antwerpen 17 december 2013, Fisc.Koer. 2014-15, 341, noot C. DE BRUYNE. 
511 P. DELEBECQUE, "Les garanties de l'entrepreneur contre l'insolvabilité du maître de l'ouvrage", RDI 1993, (39) nr. 9; C. 

CUTAJAR, noot onder Cass. fr. 2 maart 1999, JCP 1999, afl. 41, (1841) 1844; T. REVET, "Même non publiée, la clause de 

renonciation à l'accession immobilière est opposable au liquidateur judiciaire ès qualité de représentant des créanciers" (noot 

onder Cass. fr. 29 maart 2006), RTD civ 2006, (351)353. Contra: B. FABRE en R. SCHMITT, "La clause de renonciation à la 

règle de l'accession foncière dans les marchés privés de travaux", Revue de Droit immobilier 1990, (453) 453-469. 
512 Frankrijk: art. 4 Decret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, JORF 7 januari 1955. 
513 T. REVET, "Même non publiée, la clause de renonciation à l'accession immobilière est opposable au liquidateur judiciaire 

ès qualité de représentant des créanciers" (noot onder Cass. fr. 29 maart 2006), RTD civ 2006, (351) 354. 
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voorbehoud, kon worden tegengegaan door registratie van de akte. Voor de invoering van het 

nieuwe BW werd dit lid echter geschrapt. De wetgever besliste dat de mogelijkheid om zich 

rechten op een bestanddeel van een zaak voor te behouden tot te veel rechtsonzekerheid zou 

leiden, in het bijzonder voor de schuldeisers van de eigenaar van de hoofdzaak.
514

 Hieruit 

blijkt zeer duidelijk dat een eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht de gevolgen van een 

vastmaking (natrekking en onroerendmaking) niet kan uitschakelen.
515

 Een eventuele uitweg 

zou net zoals in het Franse en Belgische recht kunnen worden gevonden in de vestiging van 

een opstalrecht (supra, nr. 138). Immers, zowel artikel 5:3 (natrekking van bestanddelen door 

hoofdzaak) als artikel 5:20 (natrekking van onroerend geworden goederen door grond) 

voorzien eigendomsuitbreiding slechts “voor zover de wet niet anders bepaalt”. Aangezien 

ook naar Nederlands recht de figuur van opstal een eigendomssplitsing tussen grond en 

gebouwen of constructies teweeg kan brengen, zou ook daar een opstalrecht als “quasi-

zekerheidsrecht” kunnen dienen. Niettemin geven Nederlandse auteurs net zoals hun Franse 

collega’s aan dat deze optie weinig aantrekkelijk is gezien de grote kosten en moeite die 

ermee gepaard zouden gaan. Ook naar Nederlands recht worden de vereisten van een notariële 

akte en inschrijving in openbare registers als grootste struikelblok gezien.
516

 

Zoals eerder bleek, kan een eigendomsvoorbehoud naar Zuid-Afrikaans recht een belangrijke 

rol spelen bij de beoordeling van het roerende of onroerende karakter van een object. Evenwel 

maakt deze invloed ook hier geen voorbeeld uit van loskoppeling tussen natrekking en 

onroerendmaking. Beide hangen samen: is er een eigendomsvoorbehoud dat 

onroerendmaking verhindert, dan treedt er geen natrekking op. Wordt een vastgemaakt goed 

ondanks een eigendomsvoorbehoud als onroerend gekwalificeerd, dan is er ook 

eigendomsverlies voor de verkoper. Onroerendmaking en natrekking hangen samen. Ofwel 

worden ze beide door een eigendomsvoorbehoud voorkomen, ofwel vinden ze beide (ondanks 

een eigendomsvoorbehoud) plaats.
517

 

In elk van de onderzochte stelsels bevestigt de invloed van vastmaking op een 

eigendomsvoorbehoud aldus de band tussen natrekking en onroerendmaking. Deze band is 

van belang omdat we zullen aantonen dat beide als default regel samen horen aangezien ze de 

twee verschillende uitingen zijn van eenzelfde concept, nl. de bestanddeelvorming (infra, nr. 

142), en vervolgens zullen argumenteren dat de nood aan objectiviteit bij natrekking een 

                                                 
514 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 76-80. 
515 Zie ook HR 30 maart 2001, nr. C99/260HR, onuitg., geraadpleegd op www.rechtspraak.nl waar de invloed van 

eigendomsvoorbehoud op natrekking evenwel niet uitgebreid wordt besproken. Op deze houding wordt de lege ferenda 

kritiek geleverd. In een recent preadvies van de KNB met betrekking tot Boek 5, en in het bijzonder Titel 3, pleiten Mes en 

Ploeger voor een regeling die aansluit bij het oorspronkelijke derde lid van art. 3.1.1.3 (huidig art. 3:4 NBW) in het Ontwerp 

Meijers: A.J. MES, H.D. PLOEGER en B.A.M. JANSSEN, "Eigendom van onroerende zaken, met name natrekking (titels 1 en 

3)", in L.C.A. VERSTAPPEN (ed.), Boek 5 BW van de toekomst. Over vernieuwingen in het zakenrecht, Den Haag, Sdu, 2016, 

(145) 166. 
516 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 249; E.F. VERHEUL, 

"Eigendomsvoorbehoud, bestanddeelvorming en natrekking", WPNR 2015, afl. 7053, (237) nr. 4. 
517 Zie bijvoorbeeld A. BREITENBACH, "Reflections on inaedificatio", THRHR 1985, vol. 48, (462) 464: “If these two prove 

inconclusive, the movable must be considered to have retained this status, thus ruling out the possibility of acquisition or 

transfer of ownership by inaedificatio.” (Eigen nadruk) 

http://www.rechtspraak.nl/
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argument is voor objectiviteit bij onroerendmaking (infra, nrs. 167-171). De enige 

mogelijkheid om bij vastmaking die voldoende is voor onroerendmaking, te ontsnappen aan 

natrekking is via een opstalrecht. Hierdoor treedt er wel onroerendmaking op maar geen 

natrekking. De wilsuiting heeft dan impact op het eigendomsstatuut maar niet op de 

kwalificatie (supra, nr. 118-123).  

140. NIEUWE BELGISCHE PANDWET: UITZONDERING DUBBELE DIMENSIE OP HET VLAK VAN 

EIGENDOMSVOORBEHOUD – Zoals reeds werd vermeld, brengt de onroerendmaking van een 

goed dat werd verkocht onder eigendomsvoorbehoud, naar Belgische recht met zich mee dat 

het eigendomsrecht verloren gaat en revindicatie niet meer mogelijk is (supra, nr. 137). 

Aangezien het Belgische recht een zeer ruim criterium voor onroerendmaking hanteert, 

bestaat hier een niet te verwaarlozen risico voor de verkoper onder eigendomsvoorbehoud.
518

 

In de nieuwe wet op de roerende zakelijke zekerheden werd dit probleem aangepakt.
519

 In het 

nieuwe artikel 71 van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek werd het volgende 

bepaald: 

“Zijn de verkochte goederen onroerend door incorporatie geworden, dan blijft het 

eigendomsvoorbehoud behouden op voorwaarde van registratie in het pandregister”.  

Indien het is geregistreerd, overleeft een eigendomsvoorbehoud in het toekomstige Belgische 

recht de onroerendmaking van het voorwerp ervan, net zoals bij het pandrecht het geval is. 

Deze uitgebreidere bescherming voor de verkoper onder eigendomsvoorbehoud werd 

geïnspireerd door de positie van de onbetaalde verkoper, zo blijkt uit de Parlementaire 

Voorbereiding.
520

 Uit de wet zelf noch uit de Parlementaire Voorbereiding blijkt hoe deze 

nieuwe bepaling juist moet worden geïnterpreteerd. Zal de titularis van een 

eigendomsvoorbehoud na invoering van de nieuwe Pandwet ten allen tijde het goed kunnen 

revindiceren of verkrijgt hij slechts een bevoorrechte positie? Uit de eerste commentaren 

lijken twee mogelijke visies voor te vloeien. In de eerste visie blijven onroerendmaking en 

natrekking ook na de nieuwe Pandwet het gevolg van eenzelfde vastmaking. In de tweede 

visie worden beide losgekoppeld, waarbij ook aan het eenheidsbeginsel afbreuk wordt 

gedaan.
521

 

In een eerste mogelijke interpretatie verkrijgt de verkoper bij onroerendmaking van het 

voorwerp van zijn recht het recht om bij voorrang uit de opbrengst van de geïncorporeerde 

goederen te worden voldaan.
522

  

                                                 
518 Ook in de Zuid-Afrikaanse rechtsleer wordt de spanning tussen commerciële belangen en de werking van de natrekking 

opgemerkt: A. POPE, "Inaedificatio revisited: looking backwards in search of clarity", SALJ 2011, (123) 144. Deze auteur 

stelt een wegneemrecht voor in plaats van de uitschakeling van de natrekking.  
519 Zie voor een grondige bespreking: A. APERS en D. GRUYAERT, "Eigendomsvoorbehoud en onroerende incorporatie 

volgens de nieuwe Pandwet: welk nieuws onder de zon?", TPR 2015, vol. 1, (83) 100-108, nrs. 11-16. 
520 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2463/001, 70-71. 
521 Zie voor een uitgebreide bespreking onze bijdrage A. APERS en D. GRUYAERT, "Eigendomsvoorbehoud en onroerende 

incorporatie volgens de nieuwe Pandwet: welk nieuws onder de zon?", TPR 2015, vol. 1, (83) 98-108, nrs. 9-16. 
522 In die zin lijken E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 40, nr. 72; S. 

BOGAERS en V. SAGAERT, "Nieuwe Pandwet: grondige hervorming van zekerheden op roerende goederen", Balans 2013, (1) 
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Dit lijkt op de positie waarin door de nieuwe wet voor de pandhouder is voorzien na 

onroerendmaking (zie infra, binnen dit randnummer).
523

 Hoewel de wet letterlijk bepaalt 

dat het eigendomsvoorbehoud “behouden” blijft, lijkt het alsof in deze interpretatie de 

vastmaking die tot onroerendmaking leidt, ook natrekking meebrengt. De verkoper 

verliest zijn eigendomsrecht, maar behoudt wel een voorrangspositie ten belope van de 

waarde van het geïncorporeerde goed bij uitwinning. Deze uitwinning brengt overigens 

een aantal problemen mee. Het recht van voorrang heeft slechts betrekking op het 

verkochte goed, maar dit goed kan omwille van de incorporatie niet meer afzonderlijk 

worden uitgewonnen. De memorie van toelichting bepaalt dat bij onroerendmaking van 

een goed bezwaard met een pandrecht, dit pandrecht dient te worden uitgeoefend op het 

deel van de verkoopprijs dat overeenstemt met de waarde van het verpande goed indien 

het onroerend goed wordt verkocht na faillissement of beslag.
524

 Dit kan – steeds in deze 

interpretatie – naar analogie ook gelden voor de verkoper onder eigendomsvoorbehoud 

wiens goed geïncorporeerd werd in een onroerend goed. Dit impliceert dat er moet 

worden uitgewonnen op het volledige onroerend goed volgens de regels van het 

onroerend beslag. Het aandeel in de verkoopprijs vertegenwoordigd door het 

geïncorporeerde goed zal moeten worden bepaald, eventueel na expertise. Dit moet 

vervolgens worden afgezonderd van het aandeel van de rest van het onroerende goed.
525

 

Deze werkwijze is in de eerste interpretatie van het nieuwe artikel 71, titel XVII, boek III 

BW altijd van toepassing. Onroerendmaking leidt steeds tot natrekking, waardoor bij elke 

vorm van onroerendmaking door incorporatie het voorbehouden eigendomsrecht teniet 

gaat. De dubbele dimensie van vastmaking, nl. zowel onroerendmaking als natrekking als 

gevolg, blijft dus behouden. Revindicatie is niet meer mogelijk en de verkoper onder 

eigendomsvoorbehoud krijgt steeds een recht van voorrang.  

                                                                                                                                                         
3. Ook de Memorie van Toelichting zou in die zin kunnen worden geïnterpreteerd, hoewel dit niet heel duidelijk is. Na het 

bespreken van het voorrecht van de onbetaalde verkoper, dat zoals de term het zegt een voorrecht is, en de verhouding met de 

hypothecaire schuldeiser, stelt de Memorie: “Teneinde een soortgelijke bescherming te waarborgen, wordt (…) bepaald dat 

de verkoper (..) voorrang krijgt boven de hypothecaire schuldeiser.” (Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 

2463/001, 70-71. Eigen nadruk) 
523 Een verschil is evenwel dat de verkoper onder eigendomsvoorbehoud wiens recht is geregistreerd voorrang krijgt op de 

hypothecaire schuldeiser, zelfs al is de hypothecaire inschrijving van oudere datum. (Memorie van Toelichting, Parl.St. 

Kamer 2012-13, nr. 2463/001, 70-71.) Voor de pandhouder daarentegen geldt de anterioriteitsregel. Hij krijgt enkel voorrang 

op de hypothecaire schuldeiser indien hij zijn recht eerder heeft geregistreerd. (Art. 57 toekomstige Titel XVII, Boek III 

BW). 
524 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2463/001, 44. 
525 Conflicten met de hypothecaire schuldeiser zijn hier mogelijk. De hypotheekhouder die een uitwinning op het gehele 

onroerende goed door de verkoper onder eigendomsvoorbehoud wenst af te wenden, heeft een aantal mogelijkheden. (Zie V. 

SAGAERT en J. DEL CORRAL, Eigendomsvoorbehoud in APR, Mechelen, Kluwer, 2015, 148, nr. 225) Hij kan de verkoper 

onder eigendomsvoorbehoud zelf betalen waarna hij in diens rechten wordt gesubrogeerd volgens art. 1251, 1° BW. 

Daarnaast kan hij zich ook op de leer van het rechtsmisbruik beroepen, welke een beperking vormt op de regel dat de 

schuldeiser vrij beslist om tot uitvoering over te gaan. Niet alleen ten aanzien van de debiteur maar ook ten aanzien van de 

overige schuldeisers is een schuldeiser gehouden tot naleving van een zorgvuldigheidsplicht bij het overgaan tot executie. (E. 

DIRIX, "Is een schuldeiser zijn broeders hoeder?" in X. (ed.), Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, (371) 

371) Aangezien wordt aangenomen dat er in de huidige stand van het recht geen discretionaire rechten en bevoegdheden 

bestaan, kan ook de uitwinning door de verkoper onder eigendomsvoorbehoud op het gehele onroerend goed aan de 

zorgvuldigheidsplicht worden getoetst. (Vergelijk S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, (33) 38 met W. VAN 

GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 404, nr. 147) 

Deze toetsing gebeurt in concreto en in bepaalde gevallen kan men zeker verdedigen dat uitwinning op het geheel door de 

verkoper onder eigendomsvoorbehoud rechtsmisbruik uitmaakt, bijvoorbeeld als de waarde van het object van zijn recht 

bijzonder klein is in verhouding met het geheel van het onroerende goed. Niettemin zijn er situaties denkbaar waarin 

uitwinning op het geheel rechtmatig is. Of dergelijke uitwinning de enige mogelijkheid is voor de verkoper onder 

eigendomsvoorbehoud, zal hierbij een belangrijke rol spelen. 
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In een tweede mogelijke opvatting wordt een onderscheid gemaakt op basis van het feitelijke 

criterium of losmaking zonder breekwerk of schade mogelijk is.  

JANSEN haalt hiervoor inspiratie in de Franse regels over revindicatie bij 

onroerendmaking van een goed verkocht onder eigendomsvoorbehoud.
526

 Wanneer een 

goed verkocht onder eigendomsvoorbehoud zodanig wordt geïncorporeerd dat het niet 

kan worden losgemaakt zonder breekwerk of beschadiging, heeft de verkoper enkel een 

recht van voorrang op het deel van de verkoopprijs dat overeenstemt met de waarde van 

het onder eigendomsvoorbehoud liggende goed. Een werkelijke revindicatie via 

losmaking toelaten, zou strijdig zijn met het verbod op rechtsmisbruik.
527

 Voor deze 

situaties geldt de redenering die in de eerste visie wordt toegepast op elk 

eigendomsvoorbehoud na onroerendmaking. Wanneer daarentegen een als onroerend te 

kwalificeren goed kan worden losgemaakt zonder breekwerk of beschadiging, kan de 

verkoper onder (geregistreerd) eigendomsvoorbehoud het verkochte goed in deze tweede 

opvatting revindiceren.
528

 Zolang losmaking zonder breekwerk of beschadiging mogelijk 

is, bestaat het onroerend geworden goed in natura. De verkoper behoudt een afzonderlijk 

eigendomsrecht met betrekking tot een goed dat onroerend is geworden.
529

 Er wordt 

hierbij een loskoppeling gemaakt tussen onroerendmaking enerzijds en natrekking 

anderzijds. Een goed wordt wel onroerend, maar door het (registreren van het) 

eigendomsvoorbehoud treedt er geen natrekking op.
530

  

De Pandwet zelf biedt geen uitsluitsel over hoe artikel 71 van titel XVII van boek III BW 

moet worden geïnterpreteerd. De tweede visie, die een onderscheid maakt op basis van de 

mogelijkheid tot losmaking zonder breekwerk van een goed verkocht onder 

eigendomsvoorbehoud, lijkt het meest in lijn met de doelstellingen van de wetgever.
531

 

Bovendien biedt de mogelijkheid tot revindicatie gebaseerd op een strikte interpretatie van het 

incorporatiecriterium aansluiting bij het incorporatiecriterium voor onroerendmaking zoals 

dat werd gehanteerd door het Hof van Cassatie voor de arresten van 1988 en 2008. Op deze 

manier remedieert de nieuwe Pandwet aan de uitbreiding en subjectivering van het 

incorporatiecriterium, zij het slechts in beperkte mate. Niet de onroerendmaking zelf wordt 

                                                 
526 R. JANSEN, "Eigendomsvoorbehoud" in J. BAECK en M. KRUITHOF (eds.), Het nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, (139) 163, nr. 37. 
527 R. JANSEN, "Eigendomsvoorbehoud" in J. BAECK en M. KRUITHOF (eds.), Het nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, (139) 163, nr. 37. 
528 R. JANSEN, "Eigendomsvoorbehoud" in J. BAECK en M. KRUITHOF (eds.), Het nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, (139) 163, nr. 37; V. SAGAERT en J. DEL CORRAL, Eigendomsvoorbehoud in APR, Mechelen, Kluwer, 

2015, 148, nr. 225. 
529 Voor de verhouding met de hypothecaire schuldeiser, zie: Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 

2463/001, 70-71; E. CASIER, K. VAN LANDEGHEM, P. VAN STEENWINKEL, et al., "XIV. Pand" in D. BLOMMAERT, J. 

CERFONTAINE, J. DE BRUYCKER, et al. (eds.), Wet en duiding. Economisch recht. Deel 5 - Bank en zekerheden, Brussel, 

Larcier, 2014, (596) 63; P. BECUE, "De wet van 11 juli 2013 met betrekkig tot de hervorming van zakelijke zekerheden op 

roerende goederen (nieuwe pandwet)", T.Verz. 2014, vol. 4, (352) 379, nr. 4.6.9; A. APERS en D. GRUYAERT, 

"Eigendomsvoorbehoud en onroerende incorporatie volgens de nieuwe Pandwet: welk nieuws onder de zon?", TPR 2015, 

vol. 1, (83), nr. 12. 
530 S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 119-121, nr. 95. 
531 Er zijn belangrijke voordelen verbonden aan de mogelijkheid tot revindicatie zolang het fysiek mogelijk is. De uitwinning 

beperkt zich hierbij tot het verkochte goed. Dit is eenvoudiger en goedkoper voor de verkoper alsook gunstiger voor de 

hypothecaire schuldenaar (wiens exploitatie niet in het gedrang komt door uitwinning van het hele onroerend goed) en voor 

de hypothecaire schuldeiser (wiens onderpand niet tegen zijn wil wordt uitgewonnen).  
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gewijzigd, maar wel de gevolgen op het vlak van natrekking in het kader van 

eigendomsvoorbehoud (zie ook infra, nr. 171). Er valt hierbij ten slotte nog een verschil op te 

merken tussen het Franse en het Belgische recht. Zoals vermeld hanteren ook de Franse Code 

civil en Code de Commerce het criterium van losmaking zonder schade of breekwerk (supra, 

nrs. 76 en 87-88). Door het strengere criterium voor onroerendmaking zullen evenwel niet 

veel goederen onroerend worden maar eenvoudig los te maken blijven. Naar Belgisch recht is 

dit anders. Door het ruimere criterium voor onroerendmaking is er wel een ruime categorie 

van goederen denkbaar die onroerend worden maar zonder schade of breekwerk kunnen 

worden gerevindiceerd. In die zin biedt het criterium van de losmaking zonder schade of 

breekwerk meer meerwaarde voor een Belgische verkoper dan voor zijn Franse collega. 

Hoewel de nieuwe Pandwet de verkoper beschermt na onroerendmaking ongeacht of het 

geïncorporeerde goed kan worden losgemaakt zonder schade of breekwerk, is een revindicatie 

voor een verkoper eenvoudiger, goedkoper en minder problematisch rekening houdend met 

een eventuele hypothecaire schuldeiser. Revindicatie toelaten van goederen die onroerend 

werden maar kunnen worden losgemaakt zonder schade of breekwerk, verbetert naar Belgisch 

recht de situatie van degene die zijn eigendomsvoorbehoud liet registreren aldus meer dan 

naar Frans recht, waar dergelijke goederen niet onroerend worden en de gehele problematiek 

van natrekking wordt vermeden. 

De nieuwe Belgische Pandwet doet meer dan alleen het eigendomsvoorbehoud aanpassen. 

Zoals de naam aangeeft, hervormt de wet de figuur van het pand grondig.
532

 Eén van de 

grootste innovaties is de invoering van het bezitloos pandrecht.
533

 Aangezien in tegenstelling 

tot wat onder de huidige regels het geval is, een buitenbezitstelling niet meer vereist is, neemt 

het risico toe op vermenging, bewerking en natrekking van een in pand gegeven goed. De 

wetgever was zich hiervan bewust en heeft regels uitgewerkt voor de gevallen waarin het in 

pand gegeven goed wordt verwerkt zodat het niet meer in dezelfde vorm bestaat.
534

 De voor 

dit onderzoek meest relevante vorm van verwerking is de onroerendmaking van een in pand 

gegeven goed. Het toekomstige artikel 19 van titel XVII van Boek III BW bepaalt dat het 

pandrecht onroerendmaking overleeft:  

“De onroerendmaking van de bezwaarde goederen laat het recht van de pandhouder om 

bij voorrang uit de opbrengst van deze goederen te worden voldaan, onverlet.”  

                                                 
532 Wet 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, BS 2 augustus 2013. Zie voor een bespreking onder meer: J. CATTARUZZA, 

"Les grands axes de la réforme des sûretés mobilières", Bank. Fin. R. 2013, afl. IV, (183) 183-193; F. GEORGES, "La réforme 

des sûretés mobilières", Rev. Dr. Ulg. 2013, (319) 319-368; W. DERIJCKE, "La réforme des sûretés mobilières", TBH 2013, 

(691) 691-722; P. BECUE, "De wet van 11 juli 2013 met betrekkig tot de hervorming van zakelijke zekerheden op roerende 

goederen (nieuwe pandwet)", T.Verz. 2014, vol. 4, (352) 352-386; J. DEL CORRAL, "Zekerheidsrechten. Stand van zaken", 

NjW 2014, vol. 306, (578) 578-596. 
533 E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 1, nr. 1; S. BOGAERS en V. 

SAGAERT, "Nieuwe Pandwet: grondige hervorming van zekerheden op roerende goederen", Balans 2013, (1) 1-2; J. 

CATTARUZZA, "Les grands axes de la réforme des sûretés mobilières", Bank. Fin. R. 2013, afl. IV, (183) 185; P. BECUE, "De 

wet van 11 juli 2013 met betrekkig tot de hervorming van zakelijke zekerheden op roerende goederen (nieuwe pandwet)", 

T.Verz. 2014, vol. 4, (352) 357, nr. 2.1. 
534 Art. 18 toekomstige Titel XVII Boek III BW. 
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Is ook dit een voorbeeld van de doorbreking van de dubbele dimensie van vastmaking? Deze 

vraag moet ontkennend worden beantwoord. Hoewel de onroerendmaking van een goed 

volgens deze bepaling geen einde maakt aan de bevoorrechte positie van de pandhouder, kan 

men in deze bepaling geen werkelijke loskoppeling van onroerendmaking en natrekking 

lezen. Het geïncorporeerde goed wordt onroerend en trekt na. Bijzonder is dat de natrekking 

geen einde maakt aan de zakelijke zekerheid waarmee het goed dat werd geïncorporeerd, was 

bezwaard.
535

 Traditioneel heeft natrekking een eigendomsuitbreiding tot gevolg die vrij en 

onbelast gebeurt, dus met verdwijning van de zakelijke (en persoonlijke) rechten die op het 

nagetrokken goed rustten.
536

  

141. UITZONDERING DUBBELE DIMENSIE: HORIZONTALE NATREKKING IN HET NEDERLANDS 

RECHT - In het Nederlandse recht bestaat nog een bijkomende vorm van loskoppeling van 

onroerendmaking en natrekking ten voordele van de grondeigenaar, nl. de horizontale 

natrekking.
537

 De regel dat eigendom van een goed ook de bestanddelen ervan omvat, nl. 

“Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar 

bestanddelen”,
538

 primeert op de regel dat eigendom van de grond gebouwen en werken die 

duurzaam met de grond zijn verbonden, omvat. De zaakseenheid primeert aldus boven de 

verticale natrekking.
539

 Op die manier kan een bestanddeel van een gebouw (zoals een kelder) 

dat zich in, op of boven de grond van een ander dan de eigenaar van de grond, onder het 

eigendomsrecht op de hoofdzaak vallen in plaats van onder het eigendomsrecht op de 

grond.
540

 Deze figuur komt evenwel niet zo vaak voor in de Nederlandse praktijk.
541

  

B. Ratio legis van de dubbele dimensie van vastmaking: object wordt bestanddeel  

142. KLASSIEK UITGANGSPUNT - De principiële parallel die bestaat tussen de wijziging van 

kwalificatie en de natrekking als gevolg van vastmaking aan de grond, valt te verklaren door 

het feit dat beide de uiting zijn van eenzelfde idee, nl. de vorming van een eenheidszaak 

waarbij het vastgemaakte goed bestanddeel wordt van de hoofdzaak. Drie begrippen zijn hier 

relevant: eenheid, eigendom en onroerendmaking.
542

  

                                                 
535 V. SAGAERT, "Enkele pijlers van de Pandwet" in C.V. BEROEPSVERVOLGMAKING (ed.), CBR Jaarboek 2013-2014, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (53) 70-71, nrs. 33-34. 
536 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 630, nr. 795. 
537 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 88. 
538 Art. 5:3 NBW dat moet worden samengelezen met art. 3:4 NBW, dat bepaalt wat bestanddelen zijn. 
539 G. VAN MAANEN, "De boom van Bartels", NTBR 2012, vol. 2, (3) 3-4. 
540 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 88; A.A. VAN VELTEN, 

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2009, 54, nr. 2.9.2; H.J. SNIJDERS en 

E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 132, nr. 173. 
541 A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2009, 54, nr. 

2.9.2. 
542 R. WESTRIK, "Wie is eigenaar van deze (on)roerende zaak?", WPNR 2005, vol. 6609, (119) 120. 
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Het eenheidsbeginsel wordt vaak bekeken vanuit het standpunt van de zakelijke rechten: een 

zakelijk recht kan maar worden gevestigd op wat juridisch als een eenheid worden 

beschouwd, niet op afzonderlijke bestanddelen.
543

  

Niettemin is ook de omgekeerde redenering, nl. vanuit het standpunt van de goederen, van 

belang. Wanneer (roerende) goederen om een bepaalde reden een zodanige eenheid vormen 

met een ander goed dat ze in het goederenrechtelijk verkeer geen eigen leven meer leiden, 

worden ze onderdeel of bestanddeel van dat hoofdgoed.
544

 Wanneer ze onderdeel of 

bestanddeel worden, verliezen ze hun zelfstandig statuut als rechtsobject.
545

 Met het verlies 

van zijn zelfstandigheid, verliest een goed niet alleen zijn eigen kwalificatie
546

 maar ook zijn 

eigen eigendomssituatie om voortaan te delen in de kwalificatie en eigendomssituatie van de 

hoofdzaak.
547

 Strikt genomen kan een bestanddeel van een hoofdzaak zelf niet roerend of 

onroerend worden genoemd omwille van deze goederenrechtelijke onzelfstandigheid.
548

 Toch 

worden zowel in de Belgische, Franse en Nederlandse wetgeving goederen onroerend 

genoemd die principieel als bestanddeel van de grond worden beschouwd, zoals gebouwen.
549

 

Dit is niet volstrekt zinloos. Bestanddelen kunnen in bepaalde gevallen zoals reeds vermeld 
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F. VAN NESTE (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (321) 322, nr. 3; W. FREEDMAN, "The test for 

inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 2000, (667) 668; A.J. VAN DER WALT en G.J. 

PIENAAR, Introduction to the Law of Property. Fourth edition, Lansdowne, Juta, 2002, 121; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, 
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VAN DER WALT, Casebook for Students - Law of Property, Claremont, Juta 2009, 97-98; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. 

BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South Africa, Cape Town, Oxford University Press, 2010, 164, 

7.2.2; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk 

Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 66; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 747-748, nr. 974.  
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immers verzelfstandigd worden via een opstalrecht, waarbij dankzij de vermelding van 

dergelijke goederen als onroerend alvast duidelijk vaststaat dat ze hun onroerende kwalificatie 

behouden (supra, nr. 136).
 
 

In de Franse Code civil en in het Belgische Burgerlijk Wetboek komt de term ‘bestanddeel’ 

niet voor. Niettemin dient te worden aangenomen dat onroerende goederen door incorporatie 

voorbeelden zijn van bestanddeelvorming in deze stelsels.
550

 Ook in het Zuid-Afrikaanse 

recht worden gebouwen als bestanddeel van de grond beschouwd.
551

 Nederland daarentegen 

heeft de idee van een goed dat deel wordt van een ander goed wel in de wetgeving verankerd, 

nl. in artikel 3:4 NBW. Voor bestanddelen geldt volgens artikel 5:3 NBW steeds de 

natrekking, tenzij de wet anders bepaalt. Dit is een logisch gevolg van het achterliggende idee, 

nl. dat bestanddelen in alle opzichten de goederenrechtelijke status van de hoofdzaak volgen. 

Dit is het geval voor de eigendomssituatie maar ook onder meer voor de kwalificatie en voor 

beschikkingsdaden zoals de vestiging van beperkt zakelijke rechten die ten aanzien van de 

hoofdzaak worden gesteld.
552

 Opvallend genoeg bestaat deze bestanddeelvorming naast de 

onroerendmaking (en bijhorende verticale natrekking) uit artikel 3:3 en 5:20 NBW. Door het 

opnemen van deze bepaling bestaan er naar Nederlands recht dus twee wijzen waarop een 

goed een onroerende kwalificatie krijgt en tot het eigendomsrecht van de grondeigenaar gaat 

behoren. Bestanddeelvorming en onroerendmaking worden aldus losgetrokken, hoewel beide 

wel natrekking tot gevolg hebben. De vraag rijst hoe beide vormen zich tot elkaar verhouden 

en of het naast elkaar bestaan van twee bepalingen die onroerendmaking en natrekking 

veroorzaken, meer dan wel minder helderheid biedt. 

C. Loskoppeling van bestanddeelvorming en onroerendmaking 

143. AFZONDERLIJK CRITERIUM VOOR BESTANDDEELVORMING – In het Nederlandse 

Burgerlijk Wetboek zijn twee bepalingen opgenomen op grond waarvan een goed onroerend 

kan worden. Volgens artikel 3:3 NBW zijn onroerend de grond, de nog niet gewonnen 

delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die 

duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere 

gebouwen of werken. De invulling van deze begrippen werd eerder uitgebreid besproken 

(supra, nrs. 110-116). Voor elk van deze goederen geldt bovendien dat ze tot het 

eigendomsrecht van de grondeigenaar gaan behoren nu artikel 5:20 NBW ze expliciet opsomt 

als behorend tot de eigendom van de grond. Naast artikel 3:3 j° artikel 5:20 NBW is er 
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evenwel nog een tweede wijze waarop goederen naar Nederlands recht onroerend worden en 

tot het eigendomsrecht van de grondeigenaar gaan behoren: de bestanddeelvorming. Een goed 

wordt naar Nederlands recht bestanddeel van een ander goed als het een ideële of materiële 

band vertoont met dat goed in de zin van het eerste respectievelijk tweede lid van artikel 3:4 

NBW.
553

 Het is irrelevant of deze band opzettelijk dan wel toevallig tot stand is gebracht. 

Evenmin heeft het belang wie de band tot stand heeft gebracht.
554

 De twee vormen van 

bestanddeelvorming, nl. (1) op grond van een ideële band (via de verkeersopvatting) of (2) 

door een fysieke band (via de onmogelijkheid tot losmaking zonder beschadiging van 

betekenis), worden hier kort besproken. 

144. VERKEERSOPVATTING - Volgens artikel 3:4 NBW is bestanddeel in de eerste plaats al 

hetgeen volgens de verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt. De verkeersopvatting 

gebruikt voor bestanddeelvorming is de algemeen gangbare opvatting dat twee of meer 

goederen met elkaar in zodanig verband staan dat ze samen één zaak vormen. 

Doorslaggevend is ‘wat men in het algemeen vindt’. De kring van personen die de 

verkeersopvatting vormen, is niet steeds dezelfde. De in acht te nemen opvatting kan namelijk 

deze zijn van de meerderheid van de bevolking, maar kan ook de opvatting zijn die wordt 

gehanteerd door de meer gespecialiseerde groep waar de betrokken zaken doorgaans worden 

gebruikt.
555

  

De concrete invulling van het begrip ‘verkeersopvatting’ kan in de rechtspraak worden 

gevonden. In het bekende Dépex/Curatoren- arrest zette de Hoge Raad een aantal belangrijke 

krijtlijnen uit. In een conflict over het al dan niet voortbestaan van een eigendomsvoorbehoud 

op een waterdistillatie-inrichting die in een fabriek was geplaatst, oordeelde de Hoge Raad dat 

de vraag of de installatie bestanddeel was van een fabriek, moest worden beantwoord aan de 

hand van de band tussen de installatie en het fabrieksgebouw, niet de band tussen installatie 

en productie-inrichting. De hoofdzaak was immers het gebouw, niet de productie-inrichting. 

De structurele afstemming op elkaar van het gebouw en de apparatuur waren een aanwijzing 

voor bestanddeelvorming. Ook de onvoltooidheid van het gebouw als fabrieksgebouw zonder 

de apparatuur was een dergelijke aanwijzing.
556

  

De criteria genoemd in het Dépex/Curatoren-arrest werden door latere rechtspraak 

herhaald.
557

 De onvolledigheid zonder bestanddeel enerzijds en constructieve afstemming 
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anderzijds gelden sindsdien dus algemeen als indicaties voor bestanddeelvorming.
558

 De 

onvolledigheid van een goed zonder een bepaald onderdeel is een criterium dat gemakkelijk te 

hanteren is om bestanddeelvorming te beoordelen. Het volledigheidscriterium komt dan ook 

vaak aan bod in rechtspraak met betrekking tot bestanddeelvorming.
559

 Wanneer een goed 

onvolledig is zonder dat onderdeel, zal iedereen aannemen dat het onderdeel een bestanddeel 

is. De onvolledigheid moet daarbij worden beoordeeld in het licht van de bestemming die uit 

de hoofdzaak zelf voortvloeit. De economische of maatschappelijke bestemming die de 

gebruiker aan de hoofdzaak heeft gegeven, dient niet in acht te worden genomen.
560

  

Bestanddelen op grond van het criterium van onvoltooidheid zijn bijvoorbeeld 

huissleutels bij een huis en de verwarmingsinstallatie, licht-, kracht- en waterleiding van 

een fabriek aangezien beide gebouwen zonder deze elementen niet volledig zijn.
561

 

Hierbij kan worden opgemerkt dat het concrete object dat bestanddeel wordt, niet 

onmisbaar hoeft te zijn. Het volstaat dat het onderdeel naar zijn aard niet kan worden 

gemist. Vervangbaarheid is aldus geen beletsel voor bestanddeelvorming. Zo zal het feit 

dat een welbepaalde voordeur kan worden vervangen door een andere deur van dezelfde 

afmetingen, de bestanddeelvorming van de deur niet verhinderen. Indien daarentegen een 

onderdeel door een andersoortige zaak kan worden vervangen, heeft er geen 

bestanddeelvorming plaatsgevonden.
562

  

Naast de situatie van onvolledigheid kan bestanddeelvorming zich evenwel ook voordoen 

wanneer de hoofdzaak niet onvolledig zou zijn zonder het verbonden goed.
563

 Hierbij wordt 

dan vaak het criterium van de constructieve afstemming gehanteerd. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij de beslissing van de Hoge Raad dat een steiger een bestanddeel kan zijn van een 

oever indien beide op elkaar zijn afgestemd.
564
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In 2012 lijkt de Hoge Raad aan de eerste twee aanwijzingen voor de beoordeling van de 

verkeersopvatting, zijnde de onvolledigheid en de structurele afstemming, nog een derde 

aanwijzing te hebben toegevoegd. In het Groutankers-arrest stelde de Hoge Raad dat  

“hoewel de omstandigheid dat een zaak ten opzichte van een andere zaak een tijdelijke 

hulpfunctie vervult en bestemd is om daarna te worden verwijderd, in het algemeen een 

aanwijzing oplevert dat die zaak naar verkeersopvatting niet als onderdeel van de andere 

zaak kan worden aangemerkt, zulks niet altijd in de weg (staat) aan het oordeel dat (…) 

sprake is van een bestanddeel, nu dat immers mede afhangt van de overige 

omstandigheden van het geval.”
565

  

De mate waarin deze derde aanwijzing, zijnde de tijdelijkheid van de hulpfunctie, de leer van 

de bestanddeelvorming concretiseert, is nog niet helemaal duidelijk.
566

 Hoe dan ook blijft de 

beoordeling van bestanddeelvorming op grond van de verkeersopvatting afhankelijk van de 

concrete omstandigheden van de zaak.
567

 

145. BESCHADIGING VAN BETEKENIS – Naast de zonet besproken verkeersopvatting die in 

het eerste lid van artikel 3:4 NBW wordt gebruikt als criterium voor de bestanddeelvorming, 

bestaat ook een criterium dat te vinden is in het tweede lid van artikel 3:4 NBW. Een zaak die 

met een hoofdzaak zodanig wordt verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden 

zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, wordt 

bestanddeel van de hoofdzaak. De vraag rijst welke mate van fysieke verbondenheid is 

vereist. Een lichte beschadiging veroorzaakt door losmaking kan niet volstaan voor 

bestanddeelvorming.
568

 Aangenomen wordt dat er ook bestanddeelvorming is als het 

bestanddeel technisch gezien wel kan worden losgemaakt zonder beschadiging of met 

beperkte beschadiging, maar dit slechts tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is.
569

 

                                                 
565 HR 6 december 2012, nr. BX7474, geraadpleegd op www.rechtspraak.nl, waarin de Hoge Raad de appèlbeslissing van het 

Hof te ’s-Gravenhage van 18 januari 2011 op dit punt volgde (’s-Gravenhage 18 januari 2011, NJF 2011, 133).  
566 Deze visie werd nadien overgenomen in Rb. Zeeland-West-Brabant 22 mei 2013, geraadpleegd op 

www.navigator.kluwer.nl. 
567 P.J. VAN DER PLANK, "Kan een zaak die een tijdelijke hulpfunctie vervult naar verkeersopvatting een bestanddeel zijn?" 

(noot onder HR 6 december 2012), NTBR 2013, (267) 271-272, na voetnoot 13. 
568 Zie bv. Rechtbank ’s-Gravenhage 12 september 2012, 400314, geraadpleegd op www.navigator.kluwer.nl waarbij de 

rechtbank bestanddeelvorming afwees. Het voorwerp van discussie was een teeltsysteem dat uit de kweekkas waarin het zich 

bevond, kon worden verwijderd door het loszagen van teeltgoten in hanteerbare stukken. Er was aldus wel beschadiging bij 

losmaking, maar geen beschadiging van betekenis. De losgemaakte stukken zouden in een nieuwe kas opnieuw aan elkaar 

kunnen worden bevestigd. Het doorzagen alsook de kans op lekkage bij het opnieuw in elkaar plaatsen van de goten werden 

niet als voldoende argument beschouwd om over een losmaking en beschadiging van betekenis, en bijgevolg 

bestanddeelvorming, te spreken. Deze beslissing werd in hoger beroep bevestigd door het Gerechtshof van Den Haag, 

waarbij het bestaan van bestanddeelvorming op grond van een licht afwijkende redenering werd afgewezen: het Gerechtshof 

oordeelde dat er geen sprake was van bestanddeelvorming omdat de beschadiging die losmaking zou veroorzaken, geen 

gevolg was van de wijze van vastmaking maar louter aan de grootte van de teeltgoten. (Gerechtshof Den Haag 2 september 

2014, 200.122.224/01, geraadpleegd op www.rechtspraak.nl. Deze appèlbeslissing werd door de Hoge Raad vernietigd op 3 

juni 2016 (HR 3 juni 2016, 14/06346, geraadpleegd op www.rechtspraak.nl). Een eventuele schending van art. 3:4 NBW 

werd in het arrest van de Hoge Raad evenwel niet besproken. 
569 S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk 

Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 67. 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.navigator.kluwer.nl/
http://www.navigator.kluwer.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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Indien aan dit fysieke criterium is voldaan, dient de verkeersopvatting niet meer te worden 

onderzocht.
570

 Als aan het fysieke criterium niet is voldaan, kan een goed nog steeds 

bestanddeel zijn van een ander goed op grond van de verkeersopvatting. Voorbeelden daarvan 

zijn laden van een bureau of huissleutels. Geen van beide veroorzaken beschadiging van 

betekenis bij verwijdering, maar beide horen wel bij respectievelijk een bureau en een huis op 

grond van de verkeersopvatting.
571

 

146. VERHOUDING TUSSEN BESTANDDEELVORMING EN ONROERENDMAKING - Wat 

bestanddeel wordt van een onroerend goed, volgt steeds de kwalificatie van het onroerende 

goed en in principe ook diens eigendomssituatie. Een bestanddeel van een onroerend goed is 

dus zelf onroerend.
572

 De vraag rijst of dat omgekeerd ook het geval is. Is wat onroerend 

wordt ex 3:3 NBW ook steeds bestanddeel van het onroerende hoofdgoed? Anders gezegd: 

bestanddeelvorming is een voldoende voorwaarde voor onroerendmaking, maar is 

onroerendmaking ook een voldoende voorwaarde voor bestanddeelvorming? Over deze vraag, 

in het bijzonder met betrekking tot gebouwen, bestaat in Nederland heel wat discussie.
573

 

Hoewel het praktische belang van deze discussie relatief beperkt is
574

, analyseren we deze 

vraag omwille van het belang van dogmatische helderheid. 

De klassieke interpretatie van de verhouding tussen artikel 3:3 en 3:4 NBW is dat goederen 

die onroerend zijn op grond van artikel 3:3 NBW, ook bestanddelen zijn van de goederen 

waarmee ze een band vertonen. Zo is een dakpan bestanddeel van een huis, dat op zijn beurt 

bestanddeel is van de grond.
575

 In deze opvatting is het huis dan hoofdzaak ‘in de tweede 

graad’, na de grond. Verder dan deze tweede graad wordt het begrip evenwel niet 

                                                 
570 W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2006, 8, nr. 

12; P.J. VAN DER PLANK, "Kan een zaak die een tijdelijke hulpfunctie vervult naar verkeersopvatting een bestanddeel zijn?" 

(noot onder HR 6 december 2012), NTBR 2013, (267) 6.1. 
571 S.C.J.J. KORTMANN, "ABN Amro/Ontvanger" (noot onder HR 14 mei 1993), AA 1994, (104) 106; W.H.M. REEHUIS, 

A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2006, 8, nr. 12. 
572 Dit basisprincipe werd ook door de Hoge Raad geëxpliciteerd in HR 13 mei 2005, nr. 39 429, BNB 2005, 2446, nr. 212. 
573 Reeds voor de invoering van het NBW wees KORTMANN op de mogelijke problemen veroorzaakt door verschillende 

criteria voor bestanddeelvorming, onroerendmaking en natrekking: S.C.J.J. KORTMANN, "Hulpzaak exit?", WPNR 1988, 

(710) 715, nr. 8. 
574 H.W. HEYMAN en S.E. BARTELS, "Is een huis een bestanddeel van de grond? Een rechtsgeleerde dialoog tussen H.W. 

Heyman en S.E. Bartels", NTBR 2006, vol. 7, (270) 271. 
575 Onder het oude recht: W.C.L. VAN DER GRINTEN, "Natrekking, vermenging en zaaksvorming", WPNR 1961, (519) 519, nr. 

2. Onder het nieuwe recht: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 1996, 27, nr. 36; 

H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO (eds.), 

Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 104; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. 

HEISTERKAMP, Goederenrecht in Pitlo, III, Deventer, Gouda Quint, 2001, 8, nr. 13; H.J. SNIJDERS, "Rechtsstatus van 

duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem?", NTBR 2006, (60) 60; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN 

VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - 

Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 81; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, 

Deventer, Kluwer, 2007, 27, nr. 36; J.E. FESEVUR, "Kroniek Goederenrecht - Boek 3, titel 1 en 4-10", NTBR 2008, (13) nr. 2 

(de auteur stelt voornamelijk dat wanneer aan het criterium van art. 3:4, lid 2 NBW is voldaan, bestanddeelvorming van een 

gebouw moet worden aangenomen); A.C. VAN SCHAICK, "Kroniek van het zakenrecht (2001-2008). Deel I", NTBR 2008, 

(38) V.A, na voetnoot 98; K. HOOFS, Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, Nijmegen, Wolf 

Legal Publishers, 2012, 79 (evenwel kwalificeert de auteur een bouwwerk nadien noch als bestanddeel van de grond, noch 

als zelfstandige zaak, p. 89); S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 68. 
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uitgebreid.
576

 De verhouding tussen artikel 5:20 NBW, dat het eigendomsrecht op duurzaam 

met de grond verenigde goederen regelt, en artikel 3:4 NBW, dat bestanddeelvorming 

bespreekt, is dan de verhouding lex specialis – lex generalis.  

Op basis van de exacte invulling valt nog een subtiel onderscheid te maken. 

In een eerste subvisie impliceert natrekking op grond van artikel 5:20, sub e en f NBW, 

steeds bestanddeelvorming op grond van artikel 3:4 NBW. Deze bestanddeelvorming kan 

plaatsvinden op grond van de fysieke verbinding uit lid 2, zoals bijvoorbeeld bij een huis, 

of op grond van de verkeersopvatting uit lid 1, zoals bij graftekens kan worden 

aangenomen.
577

 

In een tweede subvisie is er slechts een gedeeltelijke lex generalis – lex specialis – 

verhouding. Niet alles wat op grond van artikel 5:20 sub e of f NBW toekomt aan de 

grondeigenaar, is noodzakelijk een bestanddeel van de grond. De grens ligt bij de 

technische verbondenheid. Wanneer een goed niet technisch verbonden is met de grond in 

de zin van artikel 3:4 lid 2 NBW, is het geen bestanddeel ook al kan het als onroerend 

worden gekwalificeerd op grond van artikel 3:3 NBW.
578

 Voor die gevallen is artikel 5:20 

sub e en f NBW van belang. Immers, op grond van deze bepaling zullen ook onroerende 

goederen die geen bestanddeel van de grond uitmaken, toebehoren aan de 

grondeigenaar.
579

 Een huis zou in deze visie wel bestanddeel zijn van de grond omwille 

van de technische verbinding die onder artikel 3:4 lid 2 NBW valt. Een portacabin of 

grafsteen daarentegen niet. Zij zouden slechts op grond van artikel 3:3 en 5:20 NBW 

onroerend zijn en toebehoren aan de grondeigenaar, zonder bestanddelen van de grond te 

zijn.
580

 

De voorbije tien jaar werd echter een tweede visie gelanceerd, die zijn grondslag vindt in het 

Grafstenen-arrest.
581

 In deze beslissing volgde de Hoge Raad het Gerechtshof te Amsterdam 

dat hoewel grafstenen onroerend zijn en daarmee op grond van artikel 5:20 sub e NBW aan de 

grondeigenaar toebehoren, ze niet op grond van artikel 3:4 NBW als bestanddelen van de 

grond zijn aan te merken. In deze visie is een gebouw geen bestanddeel van de grond, hoewel 

het wel onroerend is.
582

 De argumenten voor deze zienswijze zijn uiteenlopend.  

                                                 
576 H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 1996, 27, nr. 36. 
577 S.C.J.J. KORTMANN, "De portacabin", AA 1998, vol. 47, (101) 103; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, 

Goederenrecht in Pitlo, Gouda, Quint, 1994, 310, nr. 536; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, 

Deventer, Kluwer, 2001, 28, nr. 39. 
578 WOLFERT leidt deze visie af uit de Parlementaire Geschiedenis bij boek 3: Parlementaire Geschiedenis boek 3, p. 66-67. 

(E.C.M. WOLFERT, "Bestanddeel of zaak? Over het onderscheid en de samenhang tussen de artikelen 3:4 en 5:20 BW (I)", 

WPNR 2003, (191) 194-195). 
579 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, p. 68. 
580 Zoals beschreven door E.C.M. WOLFERT, "Bestanddeel of zaak? Over het onderscheid en de samenhang tussen de 

artikelen 3:4 en 5:20 BW (I)", WPNR 2003, (191) 195. 
581 HR 25 oktober 2002, RvdW 2002, 170. 
582 H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 105-116; R.P. ABELING, Hulpzaken 

bestanddelen van ons cultureel erfgoed?, onuitg., Universiteit van Amsterdam, 1998, 15-16 (genuanceerd); E. MAK, 

"Roerend of onroerend? Een onderzoek naar de goederenrechtelijke kwalificatie van telecomkabels", AA 2002, vol. 1, (6) 12-

13; E.C.M. WOLFERT, "Bestanddeel of zaak? Over het onderscheid en de samenhang tussen de artikelen 3:4 en 5:20 BW (I)", 

WPNR 2003, (191) 191-197 en E.C.M. WOLFERT, "Bestanddeel of zaak? Over het onderscheid en de samenhang tussen de 

artikelen 3:4 en 5:20 BW (II, slot)", WPNR 2003, (279) 280, nr. 9.1 e.v.; J.A. VAN DEN BOS, "Niet gesplitst, maar toch 
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In de eerste plaats wijzen auteurs op het normale taalgebruik. Een gebouw of boom 

wordt in dat taalgebruik niet als onderdeel van de grond gezien, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld een baksteen die als onderdeel van een huis wordt beschouwd.  

Daarnaast wordt gewezen op de uitzondering die artikel 5:20 sub e NBW maakt voor 

bestanddelen van een onroerend goed dat aan een ander dan de grondeigenaar toebehoort. Een 

dergelijk bestanddeel, bijvoorbeeld de kelder van het gebouw van buurman Y, valt niet onder 

het eigendomsrecht van buurman X, ook al is het geografisch gelegen onder de grond van 

buurman X. De zaakseenheid of horizontale natrekking zal hier primeren op de verticale 

natrekking. Welnu, als het huis van buurman Y als bestanddeel van de grond wordt gezien, 

hoe valt dan te verklaren dat de kelder als bestanddeel van het huis van buurman Y wordt 

gezien? Dit zou slechts mogelijk zijn als het huis van buurman Y als zelfstandig goed wordt 

gezien, niet als bestanddeel van de grond.  

Een derde argument wordt gevonden in de figuur van het opstalrecht. De vestiging van 

een opstalrecht doorbreekt de natrekking die voortvloeit uit artikel 5:20 sub e NBW. Indien 

men aanneemt dat een gebouw een bestanddeel van de grond is, zou door een opstalrecht een 

eigendomsrecht op een bestanddeel mogelijk zijn. Dit is strijdig met verschillende bepalingen 

in het NBW. Daarom wordt het binnen deze zienswijze als logischer gezien om het gebouw 

als zelfstandige zaak aan te merken waarvan de eigensdomssituatie wordt bepaald door artikel 

5:20 NBW.
583

 Evenwel staat in artikel 5:3 NBW, de bepaling die het eenheidsbeginsel 

verankert, te lezen dat de eigenaar van een goed ook eigenaar is van de bestanddelen “voor 

zover de wet niet anders bepaalt”. Deze zinsnede lijkt toch ruimte te laten voor afwijkingen in 

de wet voorzien, zoals het geval is bij het opstalrecht.
584

  

De nieuwere visie op de verhouding tussen bestanddeelvorming en onroerendmaking 

zou ook het Portacabinarrest verduidelijken. Nadat in eerste aanleg was beslist dat de 

portacabin niet als onroerend kon worden gekwalificeerd op grond van artikel 3:4 NBW, 

besliste de Hoge Raad dat een onroerende kwalificatie niettemin volgde uit artikel 3:3 NBW. 

Bestanddeelvorming was aldus niet voorhanden, maar onroerendmaking door duurzame 

                                                                                                                                                         
gescheiden: de zelfstandigheid van grond en opstal", Bouwrecht 2004, (584) 589; T.F. DE JONG, De structuur van het 

goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 102-104, nr. 122-123; G. VAN MAANEN, "Is een gebouw bestanddeel van de 

grond?", NTBR 2006, vol. 6, (228) 228-230; W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., 

Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2006, 420-421, nr. 536; P.C. VAN ES, "Kabels en leidingen, een 

grensoverschrijdende treurwilg en verkrijging door verjaring; enige ontwikkelingen op het terrein van eigendom en bezit", 

TPR 2013, (1163) 1167-1172; E.F. VERHEUL, "Eigendomsvoorbehoud, bestanddeelvorming en natrekking", WPNR 2015, afl. 

7053, (237) nr. 3. Minder expliciet maar ook van mening dat een gebouw geen bestanddeel is van de grond: K. HOOFS, 

Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2012, 89. 
583 E.C.M. WOLFERT, "Bestanddeel of zaak? Over het onderscheid en de samenhang tussen de artikelen 3:4 en 5:20 BW (I)", 

WPNR 2003, (191) 197; G. VAN MAANEN, "Is een gebouw bestanddeel van de grond?", NTBR 2006, vol. 6, (228) 229, nr. 3-

4. 
584 Art. 5:101-105 NBW. In die zin ook reeds voor de invoering van het NBW: S.C.J.J. KORTMANN, "Hulpzaak exit?", WPNR 

1988, (710) 710, voetnoot 8. Een pleidooi voor een ruimere partijautonomie de lege ferenda op het vlak van natrekking en 

bestanddeelvorming is te vinden bij: A.J. MES, H.D. PLOEGER en B.A.M. JANSSEN, "Eigendom van onroerende zaken, met 

name natrekking (titels 1 en 3)", in L.C.A. VERSTAPPEN (ed.), Boek 5 BW van de toekomst. Over vernieuwingen in het 

zakenrecht, Den Haag, Sdu, 2016, (145) 162-164. 
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vereniging met de grond wel.
585

 Vanuit het traditionele standpunt valt dit moeilijk te 

begrijpen.
586

 

Op deze splitsing van criteria wordt kritiek geleverd.
587

 Het voortbestaan als zelfstandig 

rechtsobject van een goed dat volgens artikel 3:3 NBW onroerend is en volgens artikel 5:20, 

lid e NBW toebehoort aan de grondeigenaar, is volgens auteurs niet in lijn met de opvatting 

waar het NBW van uitgaat.
588

  

De opvatting waar het NBW van uitgaat, is evenwel niet helemaal duidelijk. Uit de 

toelichting bij artikel 5:20 in de Parlementaire Geschiedenis Boek 5 vloeit immers enige 

mogelijke twijfel voort. Daar wordt de vraag gesteld of alles wat in deze bepaling wordt 

genoemd, bestanddeel is van de grond. De opsomming in deze bepaling moet de beoordeling 

of een bepaalde constructie wel een bestanddeel is van de grond, helpen vermijden. Indien de 

constructie onder de opsomming van artikel 5:20 NBW valt, is hoe dan ook, los van de vraag 

naar bestanddeelvorming, duidelijk dat de grond het gebouw natrekt en niet het gebouw de 

grond.
589

 Hieruit zou men kunnen afleiden dat gebouwen (en andere onroerende goederen die 

in art. 5:20 worden opgesomd) geen bestanddeel zijn. Bij de bespreking van artikel 3:3 NBW 

vinden we daarentegen terug dat beplantingen en opstallen door hun organische of 

mechanische verbinding met de grond meestal als bestanddelen van de grond aan te merken 

zijn.
590

 Dit is een indicatie voor het aanvaarden van bestanddeelvorming bij gebouwen.  

Ook de tekst van artikel 3:4 lid 2 NBW lijkt zich te verzetten tegen de visie die 

bestanddeelvorming en onroerendmaking splitst. Een goed dat niet zonder beschadiging van 

betekenis kan worden losgemaakt van de hoofdzaak, is volgens deze bepaling een 

bestanddeel.
591

  

Een derde tegenargument gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek is te vinden in de tekst 

van artikel 5:20 NBW.
592

 Deze bepaling vangt aan met ‘De eigendom van de grond omvat…’ 

Uit het woord ‘omvat’ kan worden afgeleid dat er slechts één eigendomsrecht bestaat, nl. dat 

over de grond met inbegrip van de goederen die in de bepaling worden opgesomd. Onder deze 

                                                 
585 HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97. 
586 E.C.M. WOLFERT, "Bestanddeel of zaak? Over het onderscheid en de samenhang tussen de artikelen 3:4 en 5:20 BW (I)", 

WPNR 2003, (191) 193, nr. 5. 
587 R. WESTRIK, "Onroerend, eigendom, natrekking en belastingheffing", NbBW 2003, afl. 9, (130) 132-136; R. WESTRIK, 

"Wie is eigenaar van deze (on)roerende zaak?", WPNR 2005, vol. 6609, (119) p. 119 e.v.; A.C. VAN SCHAICK, "Kroniek van 

het zakenrecht (2001-2008). Deel I", NTBR 2008, (38) V.A, na voetnoot 102. 
588 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 81. 
589 Parlementaire Geschiedenis Boek 5, 1981, p. 120. 
590 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, p. 66. 
591 H.W. HEYMAN en S.E. BARTELS, "Is een huis een bestanddeel van de grond? Een rechtsgeleerde dialoog tussen H.W. 

Heyman en S.E. Bartels", NTBR 2006, vol. 7, (270) 272-273. Over dit punt verschillen de voorstanders van de loskoppeling 

van mening. Volgens PLOEGER is er geen werkelijke beschadiging aan de grond wanneer een gebouw wordt verwijderd. H.D. 

PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 119-121, nr. 113;WOLFERT en VAN MAANEN werpt 

tegen dat art. 3:4 lid 2 NBW als een vermoeden kan worden gezien dat kan worden weerlegd door de verkeersopvatting, 

hetgeen voor gebouwen het geval zou zijn (E.C.M. WOLFERT, "Bestanddeel of zaak? Over het onderscheid en de samenhang 

tussen de artikelen 3:4 en 5:20 BW (II, slot)", WPNR 2003, (279) 283 en G. VAN MAANEN, "Is een gebouw bestanddeel van 

de grond?", NTBR 2006, vol. 6, (228) 230, nr. 6.) 
592 S.E. BARTELS en L. TIMMERMAN, "Eén hypotheekrecht op meer registergoederen, kan dat?", NTBR 2006, afl. 3, (94) H.W. 

HEYMAN en S.E. BARTELS, "Is een huis een bestanddeel van de grond? Een rechtsgeleerde dialoog tussen H.W. Heyman en 

S.E. Bartels", NTBR 2006, vol. 7, (270) 273. 
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goederen bevinden zich de gebouwen. Een afzonderlijk eigendomsrecht op de gebouwen 

naast dat op de grond zou dus strijdig zijn met de bewoordingen van artikel 5:20 NBW. 

Voorstanders van gebouwen als zelfstandige rechtsobjecten stellen voor om artikel 5:20 NBW 

zo te lezen dat de eigenaar van de grond ook de eigenaar van de gebouwen erop is, zonder dat 

het om één en hetzelfde eigendomsrecht hoeft te gaan.
593

  

De loskoppeling van de drie elementen onroerendmaking, bestanddeelvorming en 

natrekking zou daarnaast ook onwenselijke gevolgen hebben. Indien een huis geen 

bestanddeel is van de grond, zou het vatbaar zijn voor afzonderlijke beschikking en 

beslaglegging. Op die manier zouden huis en grond in verschillende handen terecht kunnen 

komen, wat in strijd is met artikel 5:20 NBW dat bepaalt dat het eigendomsrecht over de 

grond ook werken waaronder gebouwen omvat. Bovendien zou het gebouw als zelfstandig 

rechtsobject niet meer van rechtswege in beschikkingsdaden met betrekking tot de grond zijn 

inbegrepen, ook al is de eigenaar van de grond ook eigenaar van het gebouw. Ook de positie 

van een beslaglegger zou moeilijker worden gemaakt. Op verschillende wijzen zou de 

rechtssituatie met betrekking tot onroerende goederen bij loskoppeling aldus onduidelijker 

worden, hetgeen onnodig en onwenselijk is.
594

  

Bovendien lijkt de nieuwe interpretatie waarin bestanddeelvorming, onroerendmaking 

en natrekking alle drie van elkaar worden losgekoppeld, geen antwoord op een 

maatschappelijke vraag, maar slechts een poging om een helder (dogmatisch) inzicht in de 

wettelijke begrippen te krijgen. HEYMAN en BARTELS wijzen er op dat deze poging breekt met 

de traditie en wetsgeschiedenis volgens dewelke de goederen die fysiek zijn vastgemaakt aan 

de grond, bestanddelen zijn van de grond. Dergelijke breuk is slechts aanvaardbaar indien er 

“een klemmende maatschappelijke reden” voor is, hetgeen hier niet het geval is. Bij gebrek 

aan dergelijke reden wegen de traditie en wetsgeschiedenis dus zwaar door.
595

  

Recent hebben VAN DER PLANK en WITTING nog een andere opvatting voorgesteld. De 

auteurs stelden vast dat uit het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2013 omtrent een 

warmtekrachtkoppelingscentrale kan worden afgeleid dat er voor partijen een keuze bestaat 

tussen artikel 3:3 en 3:4 NBW, gekoppeld aan respectievelijk artikel 5:20, lid e en 5:3 

NBW.
596

 Beide bepalingen worden op een andere wijze ingevuld, zodat in eenzelfde feitelijke 

situatie de keuze voor 3:3 dan wel 3:4 NBW tot een verschillend resultaat zou leiden. Meer in 

het bijzonder zou de strikte toets voor bestanddeelvorming kunnen worden omzeild met een 

beroep op artikel 3:3 jo. 5:20, lid e NBW waarvoor een ruimer criterium, nl. het 

bestemmingscriterium (supra, nrs. 110-116), geldt. Volgens VAN DER PLANK en WITTING is 

deze keuzevrijheid problematisch. De ‘tweewegenleer’ zou volgens hen kunnen worden 

                                                 
593 G. VAN MAANEN, "Is een gebouw bestanddeel van de grond?", NTBR 2006, vol. 6, (228) 230, nr. 7. 
594 H.J. SNIJDERS, "Rechtsstatus van duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem?", NTBR 2006, (60) 

60. 
595 H.W. HEYMAN en S.E. BARTELS, "Is een huis een bestanddeel van de grond? Een rechtsgeleerde dialoog tussen H.W. 

Heyman en S.E. Bartels", NTBR 2006, vol. 7, (270) 272-273. 
596 HR 27 september 2013, nr. 12/01929, www.rechtspraak.nl, Belastingblad 2013/250, NJB 2013/2143, V-N 2013/33, V-N 

2013/54.16, noot KLUWER, V-N 2013/28.19, noot KLUWER, BNB 2013/248, Belastingblad 2014/27, noot KLUWER, FutD 

2013-2369 noot. 
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geëlimineerd door artikel 3:3 en 3:4 NBW niet op dezelfde feitenconstellaties toe te passen en 

op die manier de keuzemogelijkheid voor partijen weg te nemen. De oplossing die wordt 

voorgesteld, is om bij natrekkingsvragen waarbij één van beide zaken de grond betreft, het 

gebruik van artikel 3:3 en 5:20 NBW op te leggen. Bij natrekkingssituaties waarin geen van 

beide zaken de grond betreft, zouden artikel 3:4 en 5:3 NBW moeten worden gebruikt. Alle 

discussies over indirect met de grond verbonden goederen (zoals bijvoorbeeld bij een machine 

in een gebouw, waar de machine noch het gebouw de grond zijn) zouden aldus via de 

bestanddeelvormingstheorie worden beoordeeld.
597

  

Een andere oplossing dan artikel 3:3 en 3:4 NBW op verschillende feitenconstellaties toe te 

passen, is het eenheidsbegrip, eigendom/natrekking en onroerendmaking aan de hand van 

hetzelfde criterium te benaderen. Dit is ook een eenvoudigere aanpak. Deze vereenvoudiging 

zou voor rechtseenheid en rechtszekerheid zorgen. Wat de drie begrippen bindt, is dat ze allen 

om “het erbij horen” draaien. Voor elk van deze begrippen is van belang of een vereniging 

heeft plaatsgevonden tussen de grond en het goed waarover men dient te beslissen. Is een 

goed verenigd met de grond, dan is er eenheid tussen grond en dat goed, strekt het 

eigendomsrecht van de grondeigenaar zich uit tot het met de grond verenigde goed en deelt dit 

laatste in de onroerende kwalificatie van de grond.
598

  

147. SPANNING TUSSEN BESTANDDEELVORMING EN RUIM INGEVULDE ONROERENDMAKING – 

Zoals werd aangegeven, is het praktische belang van de discussie in het Nederlandse recht 

over de bestanddeelvorming bij gebouwen beperkt. Het debat biedt wel een mooie illustratie 

van het feit dat een ruimere interpretatie van onroerendmaking voor diverse problemen zorgt 

in het traditionele kader van onroerendmaking, bestanddeelvorming en natrekking. Waar in 

het Nederlandse recht traditioneel werd aangenomen dat een goed dat onroerend wordt 

doordat het duurzaam met de grond is verenigd, ook een bestanddeel van de grond werd, valt 

dit moeilijker vol te houden wanneer onroerendmaking ruim wordt ingevuld.
599

 Van een 

portacabin die slechts rust op de grond kan volgens de Hoge Raad worden aangenomen dat hij 

duurzaam met de grond is verbonden omdat hij is aangesloten op het water- en 

elektriciteitsnet. De bestemming is hierbij doorslaggevend. Van eenzelfde goed kan evenwel 

moeilijk worden aangenomen dat het ook bestanddeel vormt van de grond, d.w.z. er op 

zodanige wijze mee is verbonden dat beide een eenheid vormen en de portacabin niet meer als 

zelfstandig goed in het rechtsverkeer bestaat. De spanning tussen feitelijke en juridische 

realiteit wordt hierbij voelbaar. Een oplossing wordt gezocht in het hanteren van een ander 

incorporatiecriterium voor onroerendmaking dan voor natrekking (infra, nr. 171). De vraag 

rijst of de loskoppeling van bestanddeelvorming, natrekking en onroerendmaking wel een 

                                                 
597 P.J. VAN DER PLANK en M.E. WITTING, "Bestanddeelvorming op grond van art. 3:3 BW of onroerend in de zin van art. 3:4 

BW?", NTBR 2014, (17) 17 e.v. 
598 R. WESTRIK, "Wie is eigenaar van deze (on)roerende zaak?", WPNR 2005, vol. 6609, (119) 121. 
599 Zie in die zin ook H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 131 waar de 

auteurs schrijven: “Intussen kan niet ontkend worden dat de Hoge Raad de criteria voor onroerende zaken en natrekking 

daardoor zeer ruim toepast (waar de schatkist gezien de forse bedragen voor overdrachtsbelasting en BTW overigens wel bij 

vaart) en dat het spijtig is dat die ruime kwalificatie zou doorwerken in de regeling van de bestanddeelvorming.” 
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oplossing biedt gezien deze traditioneel samen horen. We zullen in het evaluatieve hoofdstuk 

voorstellen onroerendmaking, bestanddeelvorming en natrekking volgens dezelfde criteria te 

laten verlopen zodat de de iure en de de facto incorporatie van goederen in andere goederen in 

de mate van het mogelijke langs dezelfde lijnen verlopen. We verwijzen hiervoor naar infra, 

nrs. 173-174.  

§4. Beëindiging van onroerendmaking uit de aard 

148. EINDE BAND BEËINDIGT ONROEREND KARAKTER – Zoals werd aangegeven, is alleen de 

grond noodzakelijk onroerend uit de aard (supra, nr. 61). Alle andere goederen ontlenen hun 

onroerende kwalificatie uit de aard aan de verbinding met de grond (supra, nr. 64). Het 

gevolg van deze onroerendmaking gebaseerd op de verbinding met de grond is dat de 

onroerende kwalificatie maar geldt zolang de verbinding blijft bestaan.
600

 In tegenstelling tot 

bij de grond is het onroerend karakter van gebouwen en beplantingen dus tijdelijk.
601

 

Wanneer de band van vastmaking tussen een vastgemaakt goed en de grond wordt beëindigd, 

komt er een einde aan het onroerende karakter van het voorheen vastgemaakte goed. Hierop 

bestaan naar Belgisch en Frans recht twee uitzonderingen. 

In deze stelsels wordt aangenomen dat ook terwijl de vastmaking voortduurt, er een 

einde kan komen aan het onroerende karakter van het geïncorporeerde goed, nl. bij roerende 

goederen door anticipatie (infra, nrs. 301-426).  

Bovendien wordt eveneens aangenomen dat er geen einde komt aan het onroerende 

karakter van goederen losgemaakt voor bijvoorbeeld herstelling, indien ze zijn bedoeld om 

nadien weer te worden geïncorporeerd (supra, nr. 91). Met deze laatste uitzondering zijn we 

het evenwel niet eens.  

§5. Conclusie en evaluatie van subjectiviteit bij onroerendmaking uit de aard 

A. Conclusie over de invloed van de partijwil: inwerking op het default-niveau van 

subjectiviteit in combinatie met objectieve elementen  

149. SUBJECTIVITEIT OP DEFAULT-NIVEAU – Uit de voorgaande analyse bleek dat 

subjectiviteit bij de kwalificatie van goederen als onroerend uit de aard aanwezig is in drie 

van de vier onderzochte stelsels, nl. in het Belgische, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht. 

Het gaat hierbij om subjectiviteit op het default-niveau, d.w.z. bij de bepaling van de default 

kwalificatie (supra, nr. 26). De subjectiviteit zorgt er hier niet voor dat een goed via een 

juridische fictie als onroerend wordt gekwalificeerd tegen zijn aard in, maar wordt 

daarentegen aangewend bij de bepaling van de juridische aard van het goed. 

                                                 
600 I. FREIJ-DALLOZ, "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" (noot onder Cass. fr. 26 juni 1991), Recueil Dalloz 1993, (93) 93-94, nr. 7. 
601 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 601, nr. 633; J. GHESTIN, 

J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 14, nr. 14. 
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Dat de subjectiviteit op het default-niveau speelt, betekent dat ze erga omnes en voor het 

volledige regime doorwerkt (zie ook supra, nr. 131 en infra in de algemene theorie in Deel 

III, nr. 553).  

In het Franse recht wordt het criterium voor onroerendmaking op objectieve wijze ingevuld. 

De wil van partijen speelt naar Frans recht in principe geen rol bij de bepaling van de 

onroerende kwalificatie uit de aard van een goed (supra, nr. 89).  

150. ROL VOOR SUBJECTIVITEIT BIJ HET INCORPORATIECRITERIUM: GEEN LOUTER 

SUBJECTIEVE KWALIFICATIE – In de drie stelsels waar subjectiviteit wordt aangewend voor de 

kwalificatie van een goed als onroerend uit de aard, bleek de kwalificatie niet louter 

subjectief. Ze kwam tot stand door een combinatie van objectieve en subjectieve elementen. 

De verhouding tussen deze elementen was evenwel verschillend in de drie stelsels. 

Het Zuid-Afrikaanse recht kent sinds 1906 een belangrijke rol toe aan het subjectieve 

element. Dit subjectieve element werd oorspronkelijk ingevuld als de intentie van de bouwer 

en later die van de eigenaar van het roerende goed dat wordt verbonden met de grond. Het 

gaat hierbij om een werkelijke intentie, zoals deze bijvoorbeeld is uitgedrukt in een 

overeenkomst, wat een hoge mate van subjectiviteit betekent. Het gewicht dat aan deze wil 

wordt toegekend, is doorheen de tijd veranderd (zie ook supra, nr. 109). Reeds vanaf het 

eerste gebruik ervan is duidelijk dat een incorporatie sensu stricto niet noodzakelijk is zodat 

met het subjectieve element onder bepaalde voorwaarden rekening kan worden gehouden. Nu 

de rechtspraak lijkt op de schuiven in de richting van een onvoldoende karakter van 

incorporatie, is het subjectieve element een noodzakelijk element van de beoordeling van de 

kwalificatie geworden (supra, nr. 107). Of het subjectieve element ook een voldoende 

voorwaarde voor onroerendmaking is, is nog niet gebleken uit de rechtspraak. Hiertoe zou 

vereist zijn dat de wil een onroerendmaking kan tegengaan indien er een sterke incorporatie 

bestaat of dat de wil een onroerendmaking kan bewerkstelligen indien er geen enkele vorm 

van vastmaking is (supra, nr. 108).  

Het Belgische recht behoorde oorspronkelijk tot de categorie van stelsels waarin een 

incorporatie sensu stricto een voldoende en noodzakelijke voorwaarde voor onroerendmaking 

vormde (supra, nr. 85). Met de cassatiearresten van 1988 en 2008 werd dit stelsel echter 

verlaten en bleek incorporatie nog steeds een voldoende voorwaarde maar geen noodzakelijke 

voor onroerendmaking. Dat incorporatie sensu stricto nog steeds een voldoende voorwaarde 

vormt voor onroerendmaking uit de aard, betekent dat de kwalificatie als onroerend goed uit 

de aard op objectieve wijze tot stand komt wanneer er incorporatie aanwezig is (supra, nr. 

105). Dat incorporatie sensu stricto geen noodzakelijke voorwaarde vormt, betekent dat een 

subjectief element wordt toegevoegd in gevallen waar er geen incorporatie voorhanden is, 

zodat de kwalificatie in die gevallen niet objectief maar subjectief is (supra, nrs. 100-101). 

Het toegevoegde derde element dat nu in rekening wordt genomen, is de bestemming. Deze 

wordt, anders dan in het Zuid-Afrikaanse recht, niet subjectief ingevuld. Het gaat aldus niet 
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om de werkelijke bedoeling van de betrokken partijen maar wel om de naar buiten kenbare, 

voor derden vaststelbare bestemming het goed duurzaam ter plaatse te houden. Op die manier 

is er wel een subjectief element toegevoegd maar blijft de rol voor de werkelijke wil van 

partijen beperkt.  

In het Nederlandse recht is sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek de 

incorporatie sensu stricto geen voldoende voorwaarde meer voor onroerendmaking, tenzij 

voor beplantingen. Sinds de Portacabinrechtspraak is een sterke fysieke vastmaking ook geen 

noodzakelijke voorwaarde meer (supra, nrs. 110-111). In deze uitspraak werd de bestemming 

als belangrijkste element vooropgesteld, waarbij de werkelijke bedoeling van de bouwer mee 

in rekening werd genomen indien deze naar buiten kenbaar was. Latere rechtspraak vulde 

deze bestemming evenwel objectief in zodat deze nu vergelijkbaar is met het 

bestemmingselement naar Belgisch recht. Het gaat om een subjectief element, waardoor de 

kwalificatie ook subjectief is, aangezien er niet enkel feitengegevens in acht worden 

genomen. Dit subjectieve element wordt evenwel objectief ingevuld aangezien de werkelijke, 

subjectieve intentie geen rol speelt. 

151. ROL VOOR SUBJECTIVITEIT BIJ VOLLEDIGHEIDSCRITERIUM – Elk van de onderzochte 

stelsels kent ook een onroerend karakter toe aan bepaalde objecten die een onroerend goed, in 

het bijzonder een constructie, vervolledigen (supra, nrs. 125-129). Dit subcriterium voor 

onroerendmaking uit de aard voegt in elk van de stelsels een subjectief element toe. De 

objectief waarneembare verbinding spreekt bij het volledigheidscriterium immers niet voor 

zich, er moet nog worden beoordeeld of een onroerend goed, meestal een gebouw, volledig is 

zonder een welbepaald object. Deze beoordeling is geen loutere vaststelling maar een 

normatieve toets. Niettemin is de rol voor de wil van partijen beperkt aangezien het bij de 

beoordeling van de volledigheidsvereiste niet om de intentie van de betrokken partijen gaat 

maar wel om wat in het maatschappelijk verkeer als een afgewerkt gebouw geldt. 

B. Evaluatie: beoordeling van de criteria en hun onderlinge verhouding 

152. VERSCHILLENDE CRITERIA, ELK VEREIST KRITISCHE EVALUATIE – Zoals bleek uit de 

bespreking van de band vereist tussen een object en de grond om tot onroerendmaking te 

leiden, worden er verschillende criteria gehanteerd. Drie criteria werden onderscheiden, nl. de 

fysieke band, het volledigheidscriterium en het criterium van verlies van identiteit. Elk van 

deze criteria moet thans aan een kritische evaluatie worden onderworpen. Het criterium van 

de fysieke band is het belangrijkste maar ook meest controversiële, en komt daarom als laatste 

aan bod in deze evaluatie. 

1. Criterium van volledigheid, noodzaak of ondeelbaar geheel 

153. VOLLEDIGHEIDSCRITERIUM DOET AFBREUK AAN UITGANGSPUNTEN M.B.T. 

KWALIFICATIE VAN GOEDEREN ALS ONROEREND – Hoger beschreven we het gebruik in de 

Belgische en Franse rechtspraak van het criterium van volledigheid bij de beoordeling van een 
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goed als onroerend (supra, nr. 126). Tegen dit criterium bestaat in de traditionele rechtsleer in 

deze jurisdicties een zekere tegenkanting. Een eerste argument is dat het 

volledigheidscriterium afbreuk doet aan de premisse dat incorporatie een noodzakelijke en 

voldoende voorwaarde is voor onroerendmaking uit de aard.
602

 Daarnaast is het juridisch 

samen behandelen van een hoofdzaak en haar bijzaken de lege lata de idee achter de 

onroerendmaking door bestemming, maar niet achter de onroerendmaking uit de aard (zie 

infra, nr. 182).
603

 Door bij onroerende goederen uit de aard ook alles wat één geheel vormt 

met het onroerend goed als onroerend te beschouwen, treedt een vervaging tussen beide 

categorieën op (supra, nr. 125). Dit vindt bevestiging in het feit dat de rechtspraak soms het 

criterium van volledigheid gebruikt voor de beoordeling van onroerendmaking door 

bestemming.
604

  

154. VOLLEDIGHEIDSCRITERIUM IS OVERBODIG GEWORDEN – In het huidige Belgische recht 

bestaat sinds de invoering van het bestemmingselement bij het incorporatiecriterium 

bovendien een nieuw, belangrijk argument tegen het gebruik van het volledigheidscriterium 

de lege lata. Met het moderne, meer subjectieve criterium voor onroerendmaking is het 

volledigheidscriterium (en de discussie daarover) overbodig geworden: van buizen en andere 

goederen die een gebouw voltooien kan vaak eenvoudigweg gesteld worden dat ze op 

duurzame en gewoonlijke wijze met het onroerend goed verbonden zijn en dat ze bestemd 

zijn ter plaatse te blijven.
605

 Volgens bepaalde auteurs wordt het volledigheidscriterium sinds 

de invoering van een ruimer incorporatiecriterium in het Belgische recht soms samen met dit 

incorporatiecriterium aangewend om dit laatste te temperen.
606

 De elementen gebruikt bij de 

beoordeling van het vervolledigende karakter in de rechtspraak, waaronder het karakter op 

maat van keukentoestellen, lijken echter gewoon aanwijzingen voor een bestemming het goed 

ter plaatse te houden. Dit bevestigt dat het volledigheidscriterium in het moderne Belgische 

recht weinig toevoegt aan het criterium van de bestemming om ter plaatse te blijven (zie ook 

supra, nr. 126).  

2. Criterium van verlies van identiteit 

155. VERLIES VAN IDENTITEIT ALS CRITERIUM VOOR ONROERENDMAKING – Het gebruik van 

het verlies van de eigen identiteit als afzonderlijk criterium voor onroerendmaking van een 

                                                 
602 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 66-67, nr. 56, 

hoewel de auteur een beperkte toepassing wel genegen lijkt voor de objecten die werkelijk nodig zijn voor de afwerking van 

een onroerend goed. 
603 O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 316-318. Minder 

expliciet: J. KOKELENBERG, V. SAGAERT, T. VAN SINAY, et al., "Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)", TPR 

2009, (1113) 1126. Zie ook: K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 380, nr. 373 en  

381-382, nr. 375. 
604 Zie bv. Conseil d’Etat 10 februari 1978, Recueil Lebon, geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
605 O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 317, nr. 53. 
606 O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 318, nrs. 53-54; 

E. VAN BRUSTEM, "De la nature des immeubles par nature" (noot onder Cass. 14 februari 2008), JLMB 2008, vol. 38, (1703) 

1706. Zie ook Luik 17 maart 1983, FJF 1983, 152, JDF 1984, 113, Rec.gén.enr. not 1984, 334; Bergen 5 juni 1986, Rec. 

gén. enr. not. 1987, 411; Antwerpen 2 juni 1994, FJF, 94/243, 534. 
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goed lijkt op het eerste zicht vreemd. Het traditionele uitgangspunt is immers dat een goed 

door incorporatie principieel zijn eigen karakter verliest en bestanddeel wordt van de grond 

(supra, nr. 142).
607

 Het verlies van de individualiteit is dus geen criterium maar wel een 

gevolg van onroerendmaking.
608

  

Dit uitgangspunt wordt evenwel ondermijnd door de rechtsvergelijkende analyse, en meer 

bepaald door de ruime interpretatie van onroerende goederen in het Nederlandse, Belgische en 

Zuid-Afrikaanse recht. Dat een onroerend goed door incorporatie bestanddeel wordt van de 

grond met verlies van identiteit tot gevolg, lijkt logisch indien de vastmaking voldoende sterk 

is. Wanneer een goed zoals een stacaravan of een havenkraan als onroerend wordt 

gekwalificeerd omdat het bestemd is ter plaatse te blijven staan, kan verlies van identiteit als 

noodzakelijk gevolg van onroerendmaking evenwel moeilijk worden verdedigd. In het 

Nederlandse recht werd deze spanning tussen de ruime invulling van het begrip ‘onroerend’ 

en de traditionele visie dat onroerendmaking en bestanddeelvorming samengaan duidelijk in 

de discussie over het statuut van een gebouw als bestanddeel (supra, nrs. 143-147). Ook in het 

Belgische en Zuid-Afrikaanse recht lijkt de parallel tussen onroerendmaking en 

bestanddeelvorming moeilijk vol te houden omwille van de ruime invulling van het criterium 

voor onroerendmaking. De impact van de subjectivering van het criterium voor 

onroerendmaking op bestanddeelvorming komt aan bod bij de evaluatie van de gevolgen op 

de natrekking omwille van de nauwe samenhang tussen natrekking, bestanddeelvorming en 

onroerendmaking (infra, nrs. 167-171). 

3. Criterium van fysieke verbondenheid 

156. EVOLUTIE FYSIEKE VASTMAKING: GEMENGDE ONTVANGST – Zoals bleek uit de 

uitgebreide bespreking van de verschillende types stelsels op het vlak van onroerendmaking, 

hanteren het Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Belgische recht een criterium voor 

onroerendmaking waarbij in toenemende mate een rol is weggelegd voor de intentie en/of 

bestemming het goed ter plaatse te houden. De reacties op deze toenemende subjectivering in 

de verschillende stelsels, zijn uiteenlopend. Vooral in de Zuid-Afrikaanse rechtsleer werd veel 

kritiek geleverd. Ook in België en Nederland kwam er protest.
609

 Een aantal argumenten, pro 

maar vooral contra, komen in de verschillende stelsels terug. 

a. Invloed gewijzigde technische mogelijkheden 

157. IMPACT TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN - Een argument dat wordt aangehaald om de 

subjectivering van het criterium voor onroerendmaking te verdedigen, is dat een aanpassing 

                                                 
607 Er bestaan uitzonderingen op deze regel zoals het opstalrecht: supra, nrs. 136-141. 
608 F. ZENATI, noot onder Cass. fr. 15 april 1988, RTDciv 1988, vol. 2, (345) 347; D.G. KLEYN, A. BORAINE en W. DU 

PLESSIS, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Third edition, Durban, Butterworths, 1992, 32, nr. 3.2.1; V. 

DEPADT-SEBAG, "La Cour de cassation rappelle les critères de l'immobilisation par nature à propos de convecteurs 

électriques" (noot onder Cass. fr. 23 januari 2002), Recueil Dalloz 2002, (2365) nr. 12 
609 Een overzicht van de Belgische argumenten werd ook gegeven in A. APERS, "Afgrenzing van onroerende goederen uit hun 

aard" (noot onder Gent 11 januari 2011), TFR 2011, afl. 405, (605) 605-609. 
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van de klassieke criteria noodzakelijk is omwille van de vooruitgang op het vlak van 

bouwtechnieken.
610

 Het vereisen van fundamenten sluit bijvoorbeeld elke prefabconstructie 

uit van het toepassingsgebied van de onroerende goederen uit de aard terwijl deze hier in 

bepaalde gevallen naar verkeersopvatting wel onder zouden moeten vallen. Bovendien kan zo 

goed als alles worden verplaatst zonder schade of breekwerk zodat ook dit criterium zinloos 

lijkt.
611

 Geïnspireerd door de steeds toenemende mogelijkheden op technisch vlak, noemt een 

aantal auteurs de meest recente Belgische rechtspraak daarom een logische volgende stap in 

de subjectivering van het incorporatiebegrip die reeds langere tijd gaande was.
612

 

Deze vaststelling dat de traditionele criteria door de moderne techniek achterhaald lijken, is 

terecht. De vraag is echter of het door het Hof van Cassatie en de Hoge Raad ingevoerde 

bestemmingselement hiervoor een goede oplossing biedt. Met de beslissingen over 

havenkranen lijken de Belgische en Nederlandse hoogste gerechtshoven twee zaken gelijk te 

stellen die duidelijk dienen te worden onderscheiden, nl. de theoretische mogelijkheid om een 

goed te verplaatsen enerzijds en de daadwerkelijke, normale beweging die een goed maakt, 

anderzijds. Dat de theoretische mogelijkheid om een goed te verplaatsen niet in de weg staat 

aan een onroerende kwalificatie, valt te verdedigen rekening houdend met de zonet vermelde 

moderne bouwtechnieken. Bijzonder veel constructies kunnen tegenwoordig worden 

verplaatst zodat het criterium van de onmogelijkheid tot verplaatsing de categorie van 

onroerende goederen uit de aard zeer fel zou uithollen. Dit impliceert echter niet noodzakelijk 

dat het werkelijk bewegend karakter van een goed irrelevant zou zijn geworden.  

Zoals in het volgende onderdeel zal worden opgemerkt, is het kwalificeren van werkelijk 

bewegende goederen in het Belgische recht strijdig met de letterlijke bewoordingen van 

artikel 528 BW (infra, nr. 158). KOKELENBERG wijst op deze bepaling om vervolgens het 

plaatsvinden van beweging als demarcatiecriterium te hanteren. Wat blijft staan, is in zijn 

visie onroerend, wat beweegt is roerend, ook al gaat het slechts om een beperkte, functionele 

beweging.
613

  

Een tweede punt van kritiek is dat het loslaten van beweging als criterium de rechtszekerheid 

aantast. Hoewel zeer veel goederen al dan niet mits een bijzondere inspanning kunnen worden 

verplaatst, is de waarschijnlijkheid van verplaatsing bij bepaalde goederen veel groter dan bij 

                                                 
610 Zie bijvoorbeeld de overwegingen in Gent 19 december 2006, TGR-TWVR 2007, 196, TFR 2007, 321, noot D. JAEQUES; 

H.D. PLOEGER, "Een mobiele onroerende zaak?", WPNR 1998, vol. 6321, (470) 472: “Of de techniek het toelaat om een 

opstal te verplaatsen is echter iets anders dan de vraag of een constructie naar zijn aard bestemd is om verplaatsbaar te 

zijn.”; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 309, nr. 31; 

M. MUYLLE, "Over het statuut der goederen: de rolkraan gewikt, gewogen en onroerend uit de aard bevonden" (noot onder 

Cass. 14 februari 2008), TBO 2008, (120) 121; J.F. ROMAIN, "Interprétation de la loi, fiction juridique, immeubles par nature 

et par destination économique" (noot onder Cass. 15 februari 2007), RCJB 2010, vol. 1, (58) 119. 
611 I. FREIJ-DALLOZ, "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" (noot onder Cass. fr. 26 juni 1991), Recueil Dalloz 1993, (93) 93-94, nr. 7. 
612 P. SOUFFRIAU, "Onroerende goederen uit hun aard - Begrip - Rolkranen" (noot onder Cass. 14 februari 2008), Fisc. Koer. 

2008, (464) 467; M. MUYLLE, "Over het statuut der goederen: de rolkraan gewikt, gewogen en onroerend uit de aard 

bevonden" (noot onder Cass. 14 februari 2008), TBO 2008, (120) 120-121. 
613 J. KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van de notie beperkt", TBBR 2009, (337) 337-347, in het 

bijzonder 344. 
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anderen. Een gebouw wordt als geïmmobiliseerd gezien in het rechtsverkeer en deze 

immobilisatie biedt zekerheid. Het is niet onmogelijk om een gebouw te verplaatsen, maar 

wel onwaarschijnlijk dat het gebeurt. Deze factor van onzekerheid is volgens een Nederlandse 

auteur acceptabel. Er is aldus een gerechtvaardigde verwachting dat het goed duurzaam ter 

plaatse zal blijven. Dit is voor de kenbaarheid naar derden toe van groot belang.
614

  

Als tegenargument voor het logische karakter van deze volgende stap kan bovendien worden 

opgeworpen dat een algemeen draagvlak lijkt te ontbreken voor deze toenemende 

subjectivering. Immers, reeds voor het Rolkraanarrest bestond zowel binnen
615

 als buiten
616

 de 

Belgische landsgrenzen kritiek op de subjectivering van het begrip ‘onroerend goed uit de 

aard’ en ook erna kan in de rechtspraak een zekere nuancering worden gevonden van de 

bestemming om ter plaatse te blijven als element voor het incorporatiecriterium.
617

  

Als laatste argument tegen de ‘logische’ uitbreiding van de onroerendmaking uit de aard geldt 

het volgende. Het klopt dat een streng criterium voor onroerendmaking gebaseerd op 

onverplaatsbaarheid deze categorie zou uithollen nu de technische mogelijkheden om 

goederen te verplaatsen sterk zijn uitgebreid. Evenwel lijkt dat de balans in de omgekeerde 

richting te zijn doorgeslagen. Het door de Belgische en Nederlandse rechtspraak gehanteerde 

criterium van de bestemming om duurzaam ter plaatse te blijven hebben het omgekeerde 

effect: de categorie van onroerende goederen uit de aard deint steeds verder uit, hetgeen ook 

                                                 
614 R.P. ABELING, Hulpzaken bestanddelen van ons cultureel erfgoed?, onuitg., Universiteit van Amsterdam, 1998, 4-5. De 

auteur geeft in dezelfde bijdrage evenwel aan voorstander van de invulling die de Hoge Raad in zijn rechtspraak met 

betrekking tot havenkranen geeft: “Het feit dat de kranen over een beperkt traject kunnen bewegen, acht ik niet relevant voor 

de vraag of ze duurzaam aan een bepaalde plek gebonden zijn.” (p. 31). Zie ook V. SAGAERT, "Onroerendmaking door 

incorporatie: over het verschil tussen beweegbaarheid en verplaatsbaarheid" (noot onder Cass. 14 februari 2008), RW 2008, 

vol. 11, (457) 548-549. 
615 Reeds in 1954 werd de vraag gesteld naar terugkeer naar de oorspronkelijke betekenis van het begrip ‘onroerend goed’: R. 

DERINE, "Overzicht van rechtspraak (1961-1964). Zakenrecht", TPR 1965, (53) 54. Zie ook: O. Hermand en D.E. Philippe, 

"Quand les meubles s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 311, nr. 34; Vr. en Antw. Senaat 2001-02, 25 januari 

2002, 3288-3291 (Vr. nr. 1841 O. DE CLIPPELE).  
616 HvJ C-315/200, Maierhofer / Finanzamt Augsburg-Land, Jur. 2003, I, 563, concl. F.G. JACOBS. In zijn conclusie schrijft 

JACOBS in nr. 37 uitdrukkelijk: “Voor de vaststelling van de betekenis van ‘onroerend’ in art. 13, B., sub b), moeten 

subjectieve criteria, zoals de beoogde duur van de verbinding, mijns inziens buiten beschouwing worden gelaten.” Zie ook 

HvJ C-428/02, Marselisborg, Jur. 2005, I, 1527, concl. J. KOKOTT; HvJ C-166/05, Heger, Jur. 2006, I, 7765, concl. E. 

SHARPSTON, waar het Hof in overweging 20 vooropstelt: “Wat het begrip „onroerend goed" betreft, zij opgemerkt dat een 

van de wezenlijke kenmerken van een dergelijk goed is dat het vast verbonden is aan een welbepaald deel van het 

aardoppervlak.” Beide zaken hadden betrekking op de interpretatie van de Zesde Richtl.Raad nr. 77/388/EEG, 17 mei 1977 

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, Pb.L.145, 1, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/111/EEG van de 

Raad van 14 december 1992, Pb.L. 384, 47. Voor een bespreking van de Europese rechtspraak met betrekking tot de 

kwalificatie van goederen als onroerend: E. RAMAEKERS, "Classification of objects by the European Court of Justice: 

movable immovables and tangible intangibles", European Law Review 2014, vol. 39(4), (447) 452-457. Ook in Nederland 

werd opgemerkt dat de subjectieve invulling van onroerendmaking strijdig leek met de Europese rechtspraak: C.A. 

ADRIAANSENS, "Onroerend of niet?" in J. STRUIKSMA (ed.), Vast en goed. Van Velten-bundel, Deventer, Kluwer, 2005, (1) 9; 

W. SCHUWER, "Portacabins, zeecontainers, stacaravans en proefbanen gezien vanuit Europees perspectief", NTBR 2007, vol. 

7, (284) 285-286. 
617 Rb. Luik 15 juni 2009, FJF 2010, nr. 279, 1099: “que l’affirmation du défendeur selon laquelle le caractère mobilier ou 

immobilier d’un bien devrait se déterminer avant tout en fonction de l’intention de maintenir celui-ci en place d’une manière 

durable et habituelle se doit d’être nuancée.” en “le critère … de l’intention de maintenir un bien meuble en place d’une 

manière durable et habituelle pour donner à ce bien la qualification d’immeuble par nature n’est donc pas valable (en tout 

cas, à lui seul) puisque ce critère et celui qui a été retenu par le(s) législateur(s) dans la définition des « immeubles par 

destination »”.  
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impliceert dat de complementaire categorie van roerende goederen steeds kleiner wordt. 

Nederlandse auteurs toonden zich reeds ontevreden met deze evolutie (zie ook infra, nr. 

170).
618  

b. Strijdigheid met de traditie, ratio legis en interne consistentie  

158. TRADITIONEEL DEMARCATIECRITERIUM: AARD VAN HET GOED – De toenemende 

subjectivering waarvan sprake is bij de onroerende goederen uit hun aard, lijkt bovendien in 

strijd met de ratio legis van deze categorie. Dit blijkt op verschillende manieren en op 

verschillende niveaus. Zoals hierna wordt toegelicht, blijkt de strijdigheid naar Belgisch recht 

in eerste instantie uit de naam van de categorie en de bewoordingen van het Burgerlijk 

Wetboek. Daarnaast wordt aan de interne consistentie van het Burgerlijk Wetboek, in het 

bijzonder de verhouding tussen onroerend uit de aard en door bestemming, afbreuk gedaan 

door een subjectieve invulling van die eerste categorie. Naar Nederlands recht blijkt een 

subjectieve invulling moeilijk te rijmen met de ontstaansgeschiedenis van artikel 3:3 NBW 

alsook met de categorie van de hulpzaken. In de mixed jurisdiction van het Zuid-Afrikaanse 

recht blijkt het gebruik van een subjectief criterium afbreuk te doen aan de hiërarchie der 

normen. Bovendien wordt met dergelijke invulling het Zuid-Afrikaanse onderscheid tussen 

hoofdzaken, bijzaken en hulpzaken vertroebeld. Elk van die argumenten wordt hierna 

toegelicht. 

159. BELGISCH RECHT: STRIJDIGHEID MET RATIO LEGIS EN INTERNE CONSISTENTIE VAN BW – 

De nadruk die in de Code Napoléon werd gelegd op de aard van een goed bij de kwalificatie 

ervan als onroerend, blijkt reeds uit de naam van de categorie immeuble par nature, nadien in 

het Belgische recht vertaald als ‘onroerend uit de aard’. De aard van een goed bestaat uit de 

fysieke kenmerken zoals zij objectief waar te nemen zijn.
619

 Het is het fysieke kenmerk van 

de mobiliteit of beweging dat in de geest van de wetgever de afbakening vormt tussen de 

roerende en onroerende goederen (supra, nr. 50). Dit basisprincipe blijkt naar Frans en 

Belgisch recht uit de samenlezing van artikel 516 en artikel 528 Cc/BW. Deze laatste bepaling 

definieert de roerende goederen uit hun aard als verplaatsbare zaken, zowel die welke zich 

zelf bewegen, zoals dieren, als die welke slechts van plaats kunnen veranderen door de 

werking van een vreemde kracht, zoals levenloze dingen. Aangezien de roerende en 

onroerende goederen complementaire categorieën zijn, kan uit deze wettelijke omschrijving a 

contrario worden afgeleid dat de onroerende goederen de goederen zijn die niet bewegen of 

bewogen worden. Het feit dat een goed al dan niet beweegt, is aldus doorslaggevend.
620

  

                                                 
618 H.D. PLOEGER, "Een mobiele onroerende zaak?", WPNR 1998, vol. 6321, (470) 472; H.W. HEYMAN, "Wanneer is een 

gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO (eds.), Open normen in het 

goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 118; P.J. VAN DER PLANK, "Is een woonark onroerend?", 

NTBR 2010, (135) nr. 5.1. 
619 Volgens Van Dale is de aard bij abstracte zaken “kenmerkende eigenschap, gesteldheid”, bij levende wezens gaat het om 

“geheel van natuurlijke eigenschappen” (www.vandale.be)  
620 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 

1841, 251, nr. 829; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 36, nr. 90; J. 

KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van de notie beperkt", TBBR 2009, (337) 340-342; J.F. ROMAIN, 

http://www.vandale.be/
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Het Belgische Hof van Cassatie bepaalde in het Rolkraanarrest dat een beperkte, niet-

functionele beweging niet aan een kwalificatie als onroerend goed in de weg stond (supra, nr. 

101). Dit lijkt strijdig met het zonet genoemde basisidee in het Burgerlijk Wetboek. 

Bovendien is deze beslissing strijdig met de bepalingen in artikel 531 BW. De in die bepaling 

opgesomde ponten vormen een mooi voorbeeld van een goed dat beperkt en functioneel 

beweegt maar door de wetgever als roerend werd gekwalificeerd. Ponten bewegen zich 

beperkt, nl. van de ene oever naar de andere, en functioneel, in het kader van hun opdracht, 

maar deze elementen worden door artikel 531 BW niet voldoende geacht om ze als onroerend 

door incorporatie te kwalificeren. Dat ze zich bewegen, ook al is het beperkt en functioneel, 

wordt als voldoende reden gezien om ze als roerende goederen te kwalificeren. Bovendien 

zullen bepaalde ponten een onder water gelegen kabelbaan volgen, hetgeen de vergelijking 

met de havenkranen, die zich op sporen voortbewegen, alleen versterkt. Dat deze ponten door 

de wetgever als roerend worden beschouwd doet de beslissing van het Hof van Cassatie om 

de havenkranen als onroerend te kwalificeren strijdig lijken met de tekst van het Burgerlijk 

Wetboek.
621

 Wat beweegt, is volgens dit wetboek roerend, ook als het een beperkte, 

functionele beweging is. De vraag hoe het begrip ‘bewegen’ juist dient te worden ingevuld, is 

daarmee nog niet beantwoord. Evenwel is duidelijk dat het criterium volgens de ratio legis 

van de Code civil een fysiek criterium dient te zijn waarbij geen plaats is voor een subjectief 

element.
622

  

De strijdigheid van het bestemmingselement bij het incorporatiecriterium met de ratio legis 

van de categorie onroerende goederen uit de aard, blijkt voor het Belgische recht ook uit de 

vergelijking met een tweede categorie van onroerende goederen, nl. die van de onroerende 

goederen door bestemming. Dit zijn uit de aard roerende goederen die als onroerend worden 

gekwalificeerd doordat ze door hun eigenaar ten dienste worden gesteld van een uit de aard 

onroerend goed dat eveneens aan die eigenaar toebehoort, of met zo een goed blijvend worden 

verbonden (infra, nrs. 178-299). De bestemming die de eigenaar aan het roerend goed geeft, 

nl. tendienstestelling van of verbinding met het onroerend goed uit de aard, is hier van 

primordiaal belang. Het feit dat het Hof van Cassatie de intentie van partijen mee in acht 

neemt bij de kwalificatie van goederen als onroerend uit de aard zorgt dan ook voor een 

vervaging van het onderscheid tussen beide categorieën in strijd met de basisprincipes voor 

het kwalificeren van goederen.
623

  

                                                                                                                                                         
"Interprétation de la loi, fiction juridique, immeubles par nature et par destination économique" (noot onder Cass. 15 februari 

2007), RCJB 2010, vol. 1, (58) 112, nr. 48; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 618, nr. 338. 
621 J. KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van de notie beperkt", TBBR 2009, (337) 341-342. 
622 Rb. Brussel 30 juni 1960, Rev.prat.not.b. 1961, 181; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 

V, Brussel, Bruylant, 1975, 600, nr. 629; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles s'immobilisent", 

Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 300, nr. 13; 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, (643) 

652. 
623 Rb. Luik 15 juni 2009, FJF 2010, nr. 279, 1099: “le critère … de « l’intention de maintenir un bien meuble en place d’une 

manière durable et habituelle » pour donner à ce bien la qualification d’immeuble par nature n’est donc pas valable (en tout 

cas, à lui seul) puisque ce critère et celui qui a été retenu par le(s) législateur(s) dans la définition des « immeubles par 

destination »”. D. JAECQUES, "Materieel en outillage: soepele incorporatievereiste bevestigd", TFR 2007, vol. 320, (325) 326; 

D.E. PHILIPPE, "[Immeuble par nature] Distinction 'meuble-immeuble' en droit fiscal: récents développements" (noot onder 
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160. NEDERLANDS RECHT: STRIJDIGHEID MET RATIO LEGIS EN LOGICA NBW – Ook in de 

Nederlandse rechtsleer wordt erop gewezen dat de introductie van een wilselement bij de 

invulling van het begrip ‘onroerend goed’, afbreuk doet aan het belang van de aard van het 

goed.
624 

Het bestemmingselement lijkt in strijd met de ontstaansgeschiedenis van artikel 3:3 

NBW. Uit de Parlementaire Geschiedenis blijkt dat de wetgever een restrictieve interpretatie 

van het begrip ‘onroerend goed’ nastreefde
625

, volgens bepaalde auteurs zelfs zodanig dat 

enkel goederen die met funderingen in de grond bevestigd waren, onroerend zouden zijn.
626

 

Ook naar Nederlands recht zorgt de introductie van het bestemmingselement bij het 

incorporatiecriterium bovendien voor een vervaging tussen verschillende categorieën. In 

artikel 3:254 NBW worden de hulpzaken bij een onroerende zaak beschreven. Deze goederen 

kunnen samen met de onroerende hoofdzaak ten uitvoer worden gelegd indien er op de 

hulpzaken een stil pandrecht is gevestigd en op de onroerende hoofdzaak een hypotheek. De 

definitie, “roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om een bepaalde 

onroerende zaak duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, of op 

machinerieën of werktuigen die bestemd zijn om daarmede een bedrijf in een bepaalde 

hiertoe ingerichte fabriek of werkplaats uit te oefenen”, maakt ook gebruik van het 

bestemmingselement, waardoor de vraag rijst of zaken die voldoen aan de omschrijving van 

hulpzaken niet zo goed als steeds onder het criterium voor duurzame vereniging vallen. De 

ruime invulling van de natrekking op grond van artikel 3:3 en 5:20 NBW laat bijna geen 

ruimte meer voor deze categorie van hulpzaken, hetgeen volgens auteurs niet de bedoeling 

kan zijn.
627

  

Daarnaast lijkt bepaalde rechtspraak het criterium voor onroerendmaking, dat is gebaseerd op 

de bestemming, zo te interpreteren dat er afbreuk wordt gedaan aan het in artikel 3:3, tweede 

lid NBW bepaalde uitgangspunt dat al wat niet onroerend is, roerend is. De formulering stelt 

zeer duidelijk dat de roerende goederen de residuaire categorie vormen. Dit impliceert dat het 

onroerende karakter van een object zal moeten worden bewezen terwijl het roerende wordt 

vermoed. De Hoge Raad oordeelde in een zaak over containers die werden verhuurd als 

opslagplaats dat de appelbeslissing niet voldoende was gemotiveerd aangezien uit de 

beslissing niet bleek of en waarom het Gerechtshof van oordeel was dat de bedoeling van de 

belanghebbende om de containers niet te verplaatsen onvoldoende kenbaar was.
628

 Door aan 

te nemen dat het Gerechtshof beter had moeten motiveren waarom de bedoeling de goederen 

                                                                                                                                                         
Cass. 14 februari 2008), Act.fisc. 2008, afl. 13, (1) 6; E. VAN BRUSTEM, "De la nature des immeubles par nature" (noot onder 

Cass. 14 februari 2008), JLMB 2008, vol. 38, (1703) 1707; J. KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van de 

notie beperkt", TBBR 2009, (337) 346, nr. 20. 
624 H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO 

(eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 99; H.D. PLOEGER, 

"Onroerende stacaravans: hoe lang is duurzaam?", WPNR 2002, vol. 6497, (519) 521. 
625 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 66-71. 
626 C.A. ADRIAANSENS, "Onroerend of niet?" in J. STRUIKSMA (ed.), Vast en goed. Van Velten-bundel, Deventer, Kluwer, 

2005, (1) 9; 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, (855) 855, 864. 
627 H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO 

(eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 105. 
628 HR 5 januari 2000, BNB 2000, 678, nr. 83. 
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ter plaatse te laten staan onvoldoende kenbaar is, lijkt te worden vermoed dat dergelijke 

bedoeling bestaat tenzij anders aangetoond. Dit impliceert dat de goederen worden geacht 

onroerend te zijn tenzij het tegenbewijs wordt geleverd. Dit is het omgekeerde van de 

systematiek die de wetgever duidelijk heeft vooropgesteld. Eerder werd reeds opgemerkt dat 

in het Nederlandse en Belgische recht het gebruik van het bestemmingselement bij het 

incorporatiecriterium tot een uitbreiding van de categorie van onroerende goederen kon leiden 

(supra, nr. 124). In deze beslissing lijkt dergelijke uitbreiding nog te worden versterkt.  

161. ZUID-AFRIKA: STRIJDIGHEID MET HIËRARCHIE DER NORMEN EN VERVAGING 

ONDERSCHEID MET INAEDIFICATIO – Naar Zuid-Afrikaans recht schendt het gebruik van een 

subjectief element de common law hiërarchie van bronnen die als autoriteit mogen worden 

gebruikt. In de eerste plaats wordt aangehaald dat de klemtoon geplaatst uit het Amerikaanse 

recht overgenomen is terwijl er geen steun voor te vinden is in het voor het Zuid-Afrikaanse 

recht relevante Romeins-Hollandse recht. De bronnen die de verscheidene vonnissen en 

arresten aanhalen
629

, bieden geen grond voor de opvatting dat de intentie van de eigenaar van 

het roerende goed doorslaggevend is. De nadruk ligt in deze bronnen op de objectieve 

factoren om te bepalen of een goed onroerend is geworden en voor zover de intentie van één 

van de betrokken partijen in acht genomen zou moeten worden, gaat het in deze bronnen om 

de intentie van de aanhechter.
630

 VAN DER MERWE werpt daarnaast nog een argument op tegen 

de subjectivering van het criterium voor onroerendmaking. Hij meent dat de rechtspraak 

onvoldoende rekening houdt met het onderscheid tussen inaedificatio als wijze van 

eigendomsverkrijging enerzijds en de indeling van goederen in hoofdzaken, bijzaken en 

hulpzaken anderzijds. In beginsel kunnen drie soorten aanhechting onderscheiden worden, nl. 

fysieke, functionele en economische verbinding van een zaak aan een andere. Het feit dat 

onroerendmaking en dus natrekking aanvaard wordt bij fysieke en functionele verbinding van 

een roerende zaak met de grond, impliceert niet noodzakelijk dat onroerendmaking ook bij 

louter economische verbinding plaatsvindt. Zaken zoals losstaande machines in een fabriek of 

sleutels van een huis zijn zelfstandige entiteiten en vormen geen deel van het onroerende goed 

door inaedificatio. Dit neemt niet weg dat deze zaken volgens de verkeersopvattingen, 

billijkheidsopvattingen en de bedoeling van partijen als hulpzaken beschouwd worden in 

bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld in geval van een koopcontract volgen deze hulpzaken 

de hoofdzaak van rechtswege (infra, nr. 226).
631

 

                                                 
629 Paulus VOET, Disquisitio Juridica de Natura Bonorum Mobilium et Immobilium en BURGE, Commentaries on Colonial 

and Foreign Laws Generally and in Their Conflict with Each Other and with the Law of England - 1838 
630 J.C. SONNEKUS, "Aanhegting - altyd "naghel-vast"?" (noot onder Senekal v Roodt), J.S.Afr.L. 1984, (72) 77; A. 

BREITENBACH, "Reflections on inaedificatio", THRHR 1985, vol. 48, (462) 462-463; C.G. VAN DER MERWE, "Die impak van 

die bedoeling van die eienaar van die roerende saak by inaedificatio", TSAR 2000, (155) 165; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, 

The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 265, nr. 339. 
631 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 257-258. Twijfel over de bruikbaarheid van deze indeling 

wordt geleverd door SONNEKUS, die er op wijst dat er niet voldoende rechtspraak over bestaat: J.C. SONNEKUS, "Aanhegting - 

altyd "naghel-vast"?" (noot onder Senekal v Roodt), J.S.Afr.L. 1984, (72) 73. 
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c. Onduidelijkheid terminologie 

162. RECHTSONZEKERHEID – Een volgend knelpunt is de impact van het 

bestemmingselement op de rechtszekerheid. De beoordeling van het roerende of onroerende 

karakter moet steeds in concreto gebeuren waardoor er steeds een zekere mate van 

rechtsonzekerheid moet worden getolereerd. Duidelijke, algemene richtlijnen geformuleerd in 

wetgeving zouden deze rechtsonzekerheid kunnen beperken en een zo groot mogelijke 

uniformiteit in interpretatie kunnen bewerkstelligen. In het Belgische en Nederlandse recht 

ontbreken dergelijke richtlijnen ondanks de codificatie van het burgerlijk recht. In het 

Belgische recht bestaat zoals eerder vermeld geen definitie van onroerende goederen uit de 

aard, enkel een archaïsch aandoende opsomming die is overgenomen uit de Franse Code civil 

van 1804 (supra, nr. 59). In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek uit 1992 is een opsomming 

opgenomen die algemenere termen gebruikt maar evenmin een concrete definitie geeft van 

wat duurzaam met de grond is verbonden (supra, nr. 59). In het Zuid-Afrikaanse recht 

ontbreken regels afkomstig van de wetgever eveneens aangezien in deze mixed jurisdiction de 

regels over de indeling der goederen niet zijn gecodificeerd.  

Bij stilzitten van de wetgever kunnen dergelijke richtlijnen worden ontwikkeld door de 

rechtspraak. Een nadeel van de ontwikkeling van jurisprudentiële richtlijnen is dat deze maar 

mogelijk is naarmate zaken zich ter beoordeling aanbieden. Dit leidt tot een casuïstisch beeld 

waarbij de draagwijdte van een beslissing niet altijd duidelijk is en de bewoordingen 

voorzichtig dienen te worden geëxtrapoleerd naar andere zaken. Naar mijn mening is dit 

merkbaar in de drie stelsels waar de bestemming of intentie een rol speelt.
632

 In het 

Nederlandse en Belgische recht in het bijzonder zijn de bewoordingen van recente uitspraken 

door de hoogste hoven moeilijk te interpreteren. Zo heeft het Hof van Cassatie geen duidelijke 

invulling gegeven aan de elementen gebruikt in de arresten uit 1988 en 2008.
633

 Eenzelfde 

opmerking kan worden gemaakt ten aanzien van de beslissing van de Hoge Raad van 8 juli 

1997 en 24 december 2010. Wat moet onder ‘duurzaam ter plaatse blijven’ worden begrepen? 

Wat is een beperkte of functionele beweging? Vooral het woord ‘beperkt’ is ongelukkig 

gekozen. Wanneer is een beweging beperkt genoeg om van onroerende goederen te spreken? 

Of andersom: wanneer is de beweging te groot om het goed nog langer als onroerend te zien? 

Bepaalde rechtsleer opperde reeds dat een ruime lezing zou meebrengen dat ook treinen, 

trams en liften onder de onroerende goederen uit de aard gebracht zouden kunnen worden.
634

 

Zekerheid lijkt hierover niet te bestaan, wat tot rechtsonzekerheid leidt. 

                                                 
632 Zo gaf de rechter in Konstanz Properties (Pty) Ltd v Wm Spilhaus en Kie (WP) Bpk 1996 3 SA 273 (A) aan dat hij geen 

voorstander was van de test voor inaedificatio zoals die bestond. Omdat de partijen op dit vlak geen argumentatie hebben 

aangebracht, kan die heroverweging niet in deze zaak zelf gebeuren. Supra, nr. 108. 
633 E. VAN BRUSTEM, "De la nature des immeubles par nature" (noot onder Cass. 14 februari 2008), JLMB 2008, vol. 38, 

(1703) 1708; D.E. PHILIPPE, "Précompte immobilier: concession domaniale et immobilisation par destination de machines" 

(noot onder Gent 13 oktober 2009), TFR 2010, (292) 293, nr. 5. Minder expliciet maar ook in die zin: J.F. ROMAIN, "La 

distinction entre les biens", JT 2004, (277) 278. 
634 V. SAGAERT, "Onroerendmaking door incorporatie: over het verschil tussen beweegbaarheid en verplaatsbaarheid" (noot 

onder Cass. 14 februari 2008), RW 2008, vol. 11, (457) 458; J. KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van 

de notie beperkt", TBBR 2009, (337) 345, nr. 17. PLOEGER neemt daarentegen aan dat wat over rails kan bewegen, roerend is, 
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d. Wenselijkheid invloed andere rechtsdomeinen 

163. OPPORTUNITEIT INVLOED ANDERE RECHTSDOMEINEN – Aangezien werd vastgesteld dat 

onroerende goederen uit de aard in de opvatting van de Code Napoléon en het voorstel van 

MEIJERS voor het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek op objectieve wijze afgebakend 

werden (supra, nrs. 50 en 110), rijst de vraag waar de bestemming als kwalificatie-element 

vandaan komt. In de verschillende rechtsstelsels blijkt die oorsprong extern aan het burgerlijk 

recht, namelijk door beïnvloeding vanuit andere rechtstakken. Of een dergelijke grote invloed 

van andere rechtsdomeinen op het incorporatiebegrip gepast en wenselijk is, wordt door 

verschillende auteurs in vraag gesteld. 

164. INVLOED VAN STEDENBOUWRECHT: BELGISCH RECHT – In de Belgische rechtspraak 

over onroerendmaking is de invloed van het stedenbouwrecht onmiskenbaar. Net zoals het 

burgerlijk recht heeft ook de stedenbouwwetgeving behoefte aan een definitiekader omtrent 

bouwwerken, zij het met een ander achterliggend doel. Met het oog op een rationele 

aanwending van het grondgebied, de bewaking van de esthetische waarde van steden en 

gemeenten en de veiligheid van gebouwen die werden opgetrokken is van belang te weten 

voor welke handelingen men een bouwvergunning nodig heeft.
635

 De wet die deze vergunning 

verplicht maakte, de wet van 29 maart 1962, sprak enkel van bouwen, verbouwen, 

herbouwen, afbreken of een grond gebruiken voor het oprichten van één of meer vaste 

inrichtingen, zonder hierbij een definitie te geven.
636

 Bij de wijziging van deze wet door de 

wet van 22 december 1970 werd een definitie van het begrip ‘bouwen’ ingevoerd. Onder 

invloed van rechtspraak van onder meer het Hof van Cassatie
637

 sprak de wet van “het 

oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet 

duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond 

steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan 

zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden”.
638

 De traditionele criteria die in het 

burgerlijk recht worden gebruikt voor de definitie van onroerende goederen, worden herhaald 

maar er worden een paar opvallende toevoegingen gedaan. Zo wordt er ook gesproken over 

niet-duurzame materialen. Bovendien wordt bepaald dat ook het oprichten van constructies 

die bestemd zijn ter plaatse te blijven staan, ook al kunnen ze uit elkaar genomen of verplaatst 

                                                                                                                                                         
ongeacht of het goed ook werkelijk beweegt: H.D. PLOEGER, "Een mobiele onroerende zaak?", WPNR 1998, vol. 6321, (470) 

472. 
635 Wetsontwerp tot organisatie van de stedebouw en van de ruimtelijke ordening. Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 

1958-59, nr. 124, 2-3. 
636 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, BS 12 april 1962. 
637 Zie onder meer Cass. 17 januari 1955, Arr. Verbr. 1955, 381, Pas. 1955, I, 510, T. Best. 1955, 316, noot F.W., 

Bull.jur.imm. 1956, 23, JT 1955, 381; Cass. 28 november 1955, Pas. 1956, I, 295; Cass. 15 december 1958, Arr. Verbr. 1959, 

329, Pas. 1959, I, 389, Bull.jur.imm. 1959, 170, JT 1959, 366, RDPC 1958-59, 578; Cass. 14 januari 1963, Pas. 1963, I, 557; 

Rb. Nijvel 9 december 1958, Rev.dr.pén. 1958-59, 582. 
638 Wet 22 december 1970 tot wijziging van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 

van de stedebouw, BS 5 februari 1971. 
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worden, als bouwen gekwalificeerd dient te worden.
639

 Hier wijkt de stedenbouwkundige 

wetgeving duidelijk af van de toenmalig geldende opvatting in het burgerlijk recht, waarbij de 

verplaatsbaarheid van goederen zonder breekwerk of beschadiging een roerend karakter 

meebracht. Waar in 1974 nog de vraag werd gesteld in hoeverre de stedenbouwkundige 

definitie van bouwen de burgerrechtelijke invulling van gebouw of bouwwerk zou 

beïnvloeden,
640

 blijkt uit de ontwikkeling van de cassatierechtspraak over het 

incorporatiecriterium zoals ze in het voorgaande werd geanalyseerd, dat het Hof rekening 

heeft gehouden met deze publiekrechtelijke wetgeving en rechtspraak.
641

  

Intussen is de stedenbouwwetgeving geregionaliseerd en aangepast. In de thans geldende 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
642

 wordt geen definitie meer gegeven van het 

begrip ‘bouwen’ maar wel van het begrip ‘constructie’, nl. in artikel 4.1.1, eerste lid, 3° 

dat spreekt van “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”. De 

oude definitie van ‘bouwen’ uit de wet van 1970 klinkt duidelijk door in deze definitie. 

Bovendien is de parallel met de huidige burgerrechtelijke invulling van onroerende 

goederen nog steeds duidelijk.  

Over de wenselijkheid van deze beïnvloeding van het burgerlijk recht door het 

stedenbouwrecht bestaat discussie. Tegen de inspiratie vanuit de stedenbouwkundige 

wetgeving wordt aangevoerd dat deze andere doelstellingen nastreeft dan het burgerlijk recht. 

Bij stedenbouw is de aanwending van het grondgebied de kerntaak en meer in het bijzonder 

beoogt de wetgever om de genoemde redenen met deze regelgeving het ongebreideld 

oprichten van constructies door de burgers vermijden. Dit wordt bereikt door het opleggen 

van een voorafgaande vergunning voor bepaalde activiteiten. Hierdoor heeft deze regelgeving 

behoefte aan een omschrijving van de activiteit die men wil reguleren, zijnde ‘bouwen’, en 

niet aan de omschrijving van een bepaald soort goed zoals dat het geval is in het burgerlijk 

recht met de invulling van het begrip ‘onroerend goed’. Om misbruiken te vermijden werd 

bovendien een zeer ruime definitie aan het begrip ‘bouwen’ gegeven, ruimer dan het 

burgerrechtelijk begrip ‘onroerende goederen’, zo blijkt uit de toelichting bij het wetsontwerp 

                                                 
639 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 76 e.v., nr. 42 C; B. BOUCKAERT, "Over gebouwen, bouwwerken en vaste inrichtingen: de toepasselijkheid 

van art. 44 §1, 1° en 6° Stedenbouwwet" (noot onder Cass. 5 juni 1990), RW 1991-92, (499) 500. 
640 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 77, nr. 42C. 
641 J. KOKELENBERG, "Onroerend van nature, een begrip in beweging?" (noot onder Cass. 15 september 1988), TBBR 1990, 

(215) 216, nr. 4; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 7, nr. 10; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 8, 91, nr. 102. Zie ook Rb. Koophandel Hasselt, Limb.Rechtsl. 1983, 185 waarin uitdrukkelijk naar 

de stedenbouwwetgeving en de interpretatie ervan door het Hof van Cassatie verwezen wordt in een burgerrechtelijke zaak. 
642 BS 20 augustus 2009, err. BS 27 augustus 2009 
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door de minister.
643

 Daarom lijkt het een ongelukkige keuze dat ‘bedoeld ter plaatse te 

blijven’, een deel van het criterium van de stedenbouwkundige definitie van ‘bouwen’ en 

bedoeld om de aanwending van het grondgebied te reguleren, werd geïntroduceerd in de 

burgerrechtelijke materie. Aangezien beide begrippen in een verschillende context worden 

gebruikt, dienen ze duidelijk uit elkaar gehouden te worden.
644

  

Dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening thans een definitie geeft voor de term 

‘constructie’ in plaats van ‘bouwen’ verandert daar weinig aan aangezien het nog steeds 

het optrekken van een constructie, d.w.z. het bouwen, is dat aan een vergunningsplicht is 

onderworpen.
645

 De doelstelling van regels omtrent ruimtelijke ordening is nog steeds 

dezelfde, nl. de aanwending van het grondgebied reguleren, en verschilt daarom nog 

steeds van de doelstellingen van het burgerlijk recht.  

Eenzelfde criterium is ook niet noodzakelijk, zo blijkt uit de vergelijking met het Franse recht 

waar het stedenbouwrecht een andere invulling geeft aan de notie “constructie” dan het 

gemene burgerlijk recht.
646

 

165. INVLOED VAN FISCAAL RECHT: BELGISCH RECHT – Daarnaast dient ook de invloed van 

de fiscaliteit te worden onderzocht. Zoals reeds werd vermeld, gebruikt het fiscale recht in 

België de begrippen ‘roerend en onroerend’ uit het gemene recht tenzij er afwijkende 

bepalingen bestaan (supra, nr. 131). Dit brengt mee dat fiscale betwistingen omtrent de 

kwalificatie van goederen op hun beurt invloed uitoefenen op dit gemene recht, in het 

bijzonder wanneer het Hof van Cassatie in fiscale zaken uitspraken doet over de invulling van 

burgerrechtelijke begrippen. De verduidelijking van een burgerrechtelijk begrip in een fiscaal 

kader dient op zich geen probleem te zijn. Evenwel, wanneer de rechter een burgerrechtelijk 

begrip op onnatuurlijk ruime of strikte wijze gaat beoordelen omwille van fiscale motieven 

rijst er wel een probleem. Deze beoordeling maakt dan immers het nieuwe criterium uit dat 

niet alleen in het fiscale maar ook in het burgerlijke recht zal worden gebruikt, met alle 

gevolgen van dien.  

In het Rolkraanarrest was het de fiscale administratie die pleitte voor een kwalificatie als 

onroerend goed uit de aard van havenkranen. Deze kranen waren eigendom van een 

havenbedrijf terwijl de grond waarop ze voortbewogen domeingoed was. Een kwalificatie 

als onroerend goed door bestemming was bij gebrek aan identiteit tussen de 

                                                 
643 Verslag Hambye en Merchiers namens de Verenigde Senaatscommissies voor Justitie en Openbare Werken, Pasin. 1970, 

1990, 1e kolom. 
644 B. BOUCKAERT, "Over gebouwen, bouwwerken en vaste inrichtingen: de toepasselijkheid van art. 44 §1, 1° en 6° 

Stedenbouwwet" (noot onder Cass. 5 juni 1990), RW 1991-92, (499) 500; J. KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de 

beperkingen van de notie beperkt", TBBR 2009, (337) 339-340, nr. 6. 
645 Art. 4.2.1, eerste lid: “Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 1° de hiernavolgende 

bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken: a) het optrekken of plaatsen van een constructie, b) het 

functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en 

uitbreiden van een constructie;”  
646 Art. L. 421-1, eerste lid Code de l’urbanisme: “Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être 

précédées de la délivrance d'un permis de construire.” Zie ook M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", 

JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 69. 
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grondeigenaar en de kraan aldus uitgesloten. De enige mogelijkheid om de kranen aan het 

fiscaal regime van onroerende goederen te onderwerpen was via een kwalificatie als 

onroerend goed uit de aard. Dat het Hof van Cassatie deze kwalificatie uiteindelijk 

toestond, hierbij artikel 518 en 528 BW alsook de ratio legis van deze artikelen negerend, 

wordt door sommige auteurs geïnterpreteerd in de richting van een zekere welwillendheid 

ten aanzien van de fiscus.
647

 Een uitbreiding van het incorporatiebegrip als instrument om 

de fiscus te begunstigen wanneer onroerendmaking door bestemming niet mogelijk is, 

lijkt echter geenszins wenselijk. Opvallend is dat op een lager niveau ook het omgekeerde 

geval zich heeft voorgedaan. Om een vermindering van het BTW-tarief voor onroerende 

werken te vermijden, pleitte de fiscus voor het behouden van een roerend karakter van 

ingebouwde kasten. Hoewel deze kasten perfect pasten in het toenmalig geldende derde 

criterium voor incorporatie waardoor ze als onroerend uit de aard beschouwd moesten 

worden, volgde het hof van beroep te Gent de fiscus en koos het voor een roerende 

kwalificatie.
648

  

166. INVLOED AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT: NEDERLANDS RECHT – Ook in het Nederlandse 

recht wordt kritiek geuit op de invloed die een andere rechtstak uitoefende op het criterium 

voor onroerendmaking in het goederenrecht. Daar kwam de interferentie vanuit het 

aansprakelijkheidsrecht. Het bestemmingselement werd in het Nederlandse recht ontwikkeld 

in het kader van de risicoaansprakelijkheid voor instorting van gebouwen.  

Aanvankelijk werd voor het begrip ‘gebouw’ teruggegrepen naar de goederenrechtelijke 

invulling. Toen deze invulling ontoereikend bleek om de doelstellingen van de 

risicoaansprakelijkheid te realiseren, werd de goederenrechtelijke interpretatie losgelaten 

en in het Amercentrale-arrest een nieuw criterium ingevoerd, nl. dat van de bestemming 

naar aard en inrichting om duurzaam ter plaatse te blijven.
649

  

Hoewel het bestemmingscriterium werd ingevoerd omdat het aansprakelijkheidsrecht nood 

had aan een ander criterium dan het goederenrecht, werd dit criterium niettemin door het 

goederenrecht opgepikt. Zo voegde BEEKHUIS de bestemming als element toe aan de definitie 

van onroerende goederen onder het oude Burgerlijk Wetboek, hoewel het daarmee moeilijk te 

rijmen viel.
650

 Bij de voorbereidende werken van het nieuwe Burgerlijk Wetboek kwam de 

term ‘bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven’ ook aan bod. In de Parlementaire 

Geschiedenis van Boek 6 werd voor de nieuwe bepaling inzake risicoaansprakelijkheid voor 

gebouwen de invulling van gebouw door de rechtspraak die het bestemmingscriterium 

invoerde, herhaald.
651

 Nadien werd in de Parlementaire Geschiedenis van Boek 3 naar deze 

bepaling en zijn invulling verwezen. De vraag werd daarbij gesteld of het criterium uit het 

Amercentrale-arrest niet zou kunnen worden gebruikt in plaats van het criterium ‘duurzaam 

                                                 
647 J. KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van de notie beperkt", TBBR 2009, (337) 342, nr. 13 en 346, 

nrs. 20-21. 
648 Gent 14 december 1994, FJF 1995, 538. 
649 HR 13 juni 1975, NJ 1975, 509. 
650 J.H. BEEKHUIS, F.H.J. MIJNSSEN en P. DE HAAN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van Nederlands Burgerlijk 

Recht - Zakenrecht. Algemeen Deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985, 76, nr. 112. 
651 Parlementaire Geschiedenis Boek 6, 1981, p. 760. 
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met de grond verenigde werken en gebouwen’. De regeringscommissaris antwoordde dat 

jurisprudentie over aansprakelijkheid voor gebouwen, waaruit de zinsnede “naar aard en 

inrichting bestemd duurzaam ter plaatse te blijven” afkomstig is, niet zomaar gehanteerd kan 

worden voor het algemene onderscheid tussen roerende en onroerende zaken. Nadien werd in 

een Nota van Wijzigingen toegevoegd dat de huidige artt. 3:3 NBW en 6:174, vierde lid NBW 

(de bepaling over aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebouw) op elkaar 

werden afgestemd en werd onder verwijzing naar het Amercentrale-arrest opgemerkt dat een 

gebouw of werk duurzaam met de grond verenigd kan zijn doordat het naar aard en inrichting 

bestemd is duurzaam ter plaatse te blijven.
652

 Volgens de tegenstanders van het 

Portacabincriterium is deze uitdrukking in combinatie met de opmerking van de geestelijke 

vader van het nieuwe Burgerlijk Wetboek MEIJERS dat “vele gebouwen worden geplaatst 

zonder dat mechanisch verband met de grond wordt gelegd”, ten onrechte een eigen leven 

gaan leiden. Zij lezen in de verwijzing naar het Amercentrale-arrest in de Parlementaire 

Geschiedenis hoogstens een bijkomende voorwaarde bij een fysieke vereniging met de grond 

maar zeker geen zelfstandige maatstaf. Het gebruik door de Hoge Raad in zijn 

Portacabinarrest van de bestemming duurzaam ter plaatse te blijven als zelfstandige 

toetssteen, los van de fysieke verbinding, is volgens deze tegenstanders dan ook in strijd met 

de ratio legis.
653

  

e. Dualisme tussen onroerendmaking en natrekking?  

167. DUBBELE DIMENSIE VASTMAKING: NATREKKING EN ONROERENDMAKING - Zoals reeds 

werd toegelicht, heeft de vastmaking die onroerendmaking veroorzaakt, in principe ook 

natrekking tot gevolg. Dit is de dubbele dimensie van verbinding tussen een roerende zaak en 

de grond: onroerendmaking enerzijds en natrekking anderzijds (supra, nrs. 132-135). Met de 

uitbreiding van het criterium voor onroerendmaking, groeide evenwel de kritiek op het 

gebruik van hetzelfde criterium omdat eenzelfde criterium ook meer gevallen van natrekking 

zou meebrengen. Deze kritiek zette bepaalde auteurs er toe aan om te pleiten voor het gebruik 

van een strikter criterium bij natrekking, waarbij natrekking en onroerendmaking volgens 

verschillende regels zouden worden beoordeeld. We bekijken zowel de kritiek (nrs. 168-170) 

als de voorstellen tot loskoppeling (nr. 171) om vervolgens het eigen standpunt tot 

samenhouden van beide criteria te beargumenteren (nrs. 172-174). 

168. PROBLEMATISCH KARAKTER SUBJECTIVITEIT BIJ NATREKKING – Aan de regels over 

natrekking liggen twee principes ten grondslag.  

                                                 
652 Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, 70. 
653 H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO 

(eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 114; C.A. ADRIAANSENS, 

"Onroerend of niet?" in J. STRUIKSMA (ed.), Vast en goed. Van Velten-bundel, Deventer, Kluwer, 2005, (1) 7-8; 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, (855) 864.  
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Een eerste grondbeginsel is dat van behoud van waarde of behoud van eenheid.
654

 

Indien verschillende objecten worden samengevoegd en er een meerwaarde ontstaat, dient de 

wet het verdwijnen van deze meerwaarde door losmaking van de delen te verhinderen. Deze 

bescherming wordt geboden door de eigendomssituatie aan te passen. Het eigendomsrecht op 

het roerende object dat aan de grond wordt verbonden, gaat teniet en het eigendomsrecht op 

de grond omvat voortaan ook het object dat werd verbonden. Ook beperkte zakelijke rechten 

op het roerende object, verdwijnen door de werking van de natrekking. Op die manier wordt 

het risico verminderd dat de eenheid tussen grond en ermee verbonden object wordt 

verbroken.
655

  

Het tweede principe bij de natrekkingsregel is het principe van publiciteit en 

derdenbescherming. De idee achter dit principe is dat het bestaan van een zakelijk recht, zijn 

omvang en de identiteit van zijn titularis duidelijk wordt gemaakt aan de wereld.
656

 De regels 

van natrekking dienen dus om zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen omtrent de 

rechtstoestand van de met de grond verenigde opstallen door te bepalen dat deze de 

rechtstoestand van de grond volgen.
657

 Derden dienen hierbij te kunnen vertrouwen op 

hetgeen ze kunnen waarnemen. Zo moet een potentiële koper van een onroerend goed kunnen 

vaststellen welke objecten zijn inbegrepen in de koop, net zoals een hypothecaire 

schuldeiser.
658

 Door de voorrang die wordt verleend aan naar buiten kenbare elementen, 

wordt bovendien de kans op bedrieglijke misrepresentatie teruggedrongen.
659

 Indien de 

werkelijke juridische situatie afwijkt van wat men kan vaststellen, dient dit in de registers te 

zijn weergegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een opstalrecht, waar de vast te stellen 

eenheid tussen grond en gebouw niet overeenstemt met de juridische werkelijkheid. Grond en 

gebouw zijn immers door het opstalrecht juridisch van elkaar losgemaakt.
660

  

                                                 
654 Soms worden deze twee ook opgesplitst, nl. in de vorming van een eenheidszaak (juridische ratio van onroerende 

natrekking) enerzijds en het nastreven van een economisch waardebehoud (economische ratio van onroerende natrekking) 

anderzijds: S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 28-32, nrs. 

19-22. 
655 Inst. 2 1 29 zou dit idee al uitdragen. In deze tekst wordt besproken dat wie met andermans materiaal bouwt op eigen 

grond, eigenaar wordt geacht te zijn van het gebouw. De eigenaar van het materiaal kan niet revindiceren zolang het gebouw 

bestaat. Er staat te lezen “quod ideo provisum est, ne aedificia rescindi necesse sit.”, hetgeen betekent “Dit is zo geregeld ten 

einde te voorkomen dat men gebouwen zou moeten afbreken”. (Corpus Iuris Civilis, Tekst en Vertaling, I Instituten. Vertaald 

door J.E. SPRUIT en K.E.M. BONGENAAR, Zutphen, Walburg Pers, 1993, 62-63). H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van 

eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 34-36; L. VAN VLIET, "Accession of movables to land I", Edinburgh Law Review 2002, 

vol. 6, (67) 69-70; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 748, nr. 

974; S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 28, nr. 19. Zie 

met betrekking tot waardebescherming bij bestanddeelvorming in ruimere zin: K. SWINNEN, Accessoriteit in het 

vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 408-414, nrs. 395-402. 
656 W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 2000, (667) 

673-674; S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 32, nr. 23. 
657 H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO 

(eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 97-99. Zie H.D. PLOEGER, 

Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 126, nr. 120. 
658 Zie voor rechtszekerheid bij bestanddeelvorming in ruimere zin: K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 414-415, nrs. 403-404. 
659 A. BREITENBACH, "Reflections on inaedificatio", THRHR 1985, vol. 48, (462) 464. 
660 L. VAN VLIET, "Accession of movables to land I", Edinburgh Law Review 2002, vol. 6, (67) 70-71; H. MOSTERT, A. POPE, 

P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South Africa, Cape Town, Oxford University Press, 2010, 

168-175. 
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Bij geen van deze twee principes is plaats voor subjectiviteit.
661

 Partijen kunnen niet louter 

contractueel bepalen of er al dan niet een eenheid (met bijhorende meerwaarde) is. Evenmin is 

het toelaatbaar dat derden niet zouden kunnen vertrouwen op een feitelijke, waarneembare 

situatie.
662

 De toenemende subjectivering die we konden vaststellen in het Belgische, 

Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht vermindert echter de kenbaarheid voor derden en zorgt 

voor onzekerheid.
663

 Derden kunnen hierdoor worden benadeeld.  

De derden wiens belangen in het gedrang kunnen komen, verschillen per stelsel. In het 

Nederlandse en Belgische recht heeft het bestemmingselement bij het 

incorporatiecriterium geleid tot een toename van onroerende goederen omdat de categorie 

werd uitgebreid met goederen die niet werkelijk en onherroepelijk verbonden waren met 

de grond. In het Zuid-Afrikaanse recht stelden we de omgekeerde beweging vast: de 

intentie van de eigenaar kon onroerendmaking tegenhouden in gevallen waar er wel een 

werkelijke vastmaking bestond (supra, nrs. 108 en 122). Naar Belgisch en Nederlands 

recht zal het vooral de titularis van een eigendoms- of pandrecht op het voordien roerende 

goed zijn voor wie de subjectivering nadelig is. In het Zuid-Afrikaanse recht is eerder de 

positie van de hypotheekhouder minder zeker door de subjectivering. Hij kan immers, 

afgaand op de naar buiten kenbare gegevens, aannemen dat een goed geïncorporeerd is in 

een onroerend goed waarover hij commerciële beslissingen neemt terwijl dit omwille van 

de voor hem verborgen intentie van de eigenaar van het aangehechte goed mogelijks niet 

het geval is.
664

  

In het Nederlandse recht heeft de rechtsleer getracht om afstand te nemen van deze 

subjectivering door de nadruk te leggen op de objectiverende factor in het Portacabinarrest, nl. 

het feit dat de bedoeling van de bouwer slechts geldt in de mate dat deze bedoeling naar 

derden kenbaar is. Er wordt aldus voorgesteld dat men de Portacabinrechtspraak zo zou 

kunnen of moeten lezen dat enkel de objectieve, naar buiten kenbare bestemming in acht 

wordt genomen, waarbij met van elders blijkende bedoelingen geen rekening kan worden 

                                                 
661 De basisprincipes kunnen worden genuanceerd. Voor een grondige bespreking, zie S. BOULY, Onroerende natrekking en 

horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 29-33, nrs. 20, 22 en 24. De meerwaarde ontstaan door 

toevoeging van een onderdeel aan een onroerend goed, wordt niet steeds beschermd. De natrekkingsregels voorzien immers 

zelf in scheiding van de nagetrokken goederen in bepaalde gevallen. Zo kan de grondeigenaar naar Belgisch en Frans recht 

afbraak van een constructie vragen indien deze door een derde te kwader trouw is opgericht, zo blijkt uit art. 555 BW/Cc. 

Bovendien ontstaat er soms net een meerwaarde door de splitsing van grond en opstal. Ook het principe van 

derdenbescherming geldt niet onbeperkt. Opstalrechten, die een voor derden niet-zichtbare splitsing tussen grond en 

bestanddeel veroorzaken, zijn niet steeds onderworpen aan publiciteitsvereisten zodat in bepaalde gevallen de doorbreking 

van de eenheid niet kenbaar is voor derden. 
662 D.L. CAREY MILLER, "Fixtures and auxiliary items: are recent decisions blurring real and personal rights?", SALJ 1984, 

vol. 101, (205) 209; J.C. SONNEKUS, "Regsgevolge van natrekking en die formulering van aanhegtingsmaatstawwe", TSAR 

1990, (320) 328; W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 

2000, (667) 674; L. VAN VLIET, "Accession of movables to land I", Edinburgh Law Review 2002, vol. 6, (67) 71; C.G. VAN 

DER MERWE, "Interpenetration of Common Law and Civil Law as Experienced in the South African and Scottish Law of 

Property", Tulane Law Review 2003, vol. 78, (257) 269; 
663 S.C.J.J. KORTMANN, "De portacabin", AA 1998, vol. 47, (101) 103; H.D. PLOEGER, "Een mobiele onroerende zaak?", 

WPNR 1998, vol. 6321, (470) 472; J.E. FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 4. 
664 J.C. SONNEKUS, "Regsgevolge van natrekking en die formulering van aanhegtingsmaatstawwe", TSAR 1990, (320) 322; 

C.G. VAN DER MERWE, "Die impak van die bedoeling van die eienaar van die roerende saak by inaedificatio", TSAR 2000, 

(155) 173; W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 2000, 

(667) 674. 
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gehouden.
665

 De latere rechtspraak van de Hoge Raad lijkt deze objectieve invulling van het 

begrip ‘bestemming’ te bevestigen door met de werkelijke, subjectieve bedoeling van de 

bouwer weinig rekening te houden (supra, nr. 115). Er wordt terecht opgemerkt dat deze 

geobjectiveerde bedoeling niets toevoegt aan de feiten.
666

 Anders gezegd: het criterium dat het 

bestemmingselement gebruikt, biedt geen meerwaarde ten aanzien van een invulling die 

louter op de aard van de goederen gebaseerd is. Men had in deze opvatting de bestemming 

volledig buiten de interpretatie van het begrip ‘onroerende goederen’ kunnen houden.
667

 

Niettemin zijn er ook uitspraken van de Hoge Raad waarvan men moeilijk kan aannemen dat 

ze louter op de aard van de goederen zijn gebaseerd. Wanneer werkelijk bewegende goederen 

zoals havenkranen of steigers als onroerend worden gekwalificeerd, blijkt dat de bestemming 

om het goed ter plaatse te houden, ook al wordt deze niet louter subjectief ingevuld, wel 

degelijk een belangrijke rol speelt. 

169. PROBLEMATISCH KARAKTER SUBJECTIVITEIT BIJ OORSPRONKELIJKE WIJZE VAN 

EIGENDOMSVERKRIJGING NAAR ZUID-AFRIKAANS RECHT – Naast deze twee basisprincipes van 

natrekking wordt ook het onderscheid tussen originele en afgeleide wijzen van 

eigendomsverkrijging aangehaald als argument tegen subjectiviteit bij de beoordeling van 

onroerendmaking en natrekking, in het bijzonder in het Zuid-Afrikaanse recht.  

Door bij onroerendmaking en natrekking de intentie van de eigenaar van het roerend goed als 

toetssteen te nemen, vervaagt het onderscheid tussen originele en afgeleide wijzen van 

eigendomsverkrijging. Immers, voor originele wijzen van eigendomsverkrijging (of 

eigendomsuitbreiding, zie supra, nr. 133) is de wil van de partij die zijn eigendomsrecht 

verliest, net als de wil van de partij die eigendom verkrijgt, irrelevant. De 

eigendomsoverdracht gebeurt van rechtswege. Anders is het bij afgeleide wijzen van 

eigendomsverkrijging, waar de wil van partijen wel relevant is.
668

  

Niettemin wordt op deze tweedeling en de plaats van intentie bij elk van beide vormen van 

eigendomsoverdracht ook kritiek geleverd. De kritiek bestaat erin dat er een algemeen 

beginsel bestaat in het Zuid-Afrikaanse recht dat een eigenaar niet van zijn eigendomsrecht 

beroofd kan worden zonder zijn toestemming. Inaedificatio laten plaatsvinden als vorm van 

originele wijze van eigendomsoverdracht zonder rekening te houden met de intentie van de 

eigenaar van het roerende goed, zou strijdig zijn met dit principe.
669

 Hiertegen worden op hun 

beurt verschillende argumenten ingebracht.  

                                                 
665 H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO 

(eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 116. 
666 H.D. PLOEGER, "Onroerende stacaravans: hoe lang is duurzaam?", WPNR 2002, vol. 6497, (519) 522. 
667 L. VAN VLIET, "Accession of movables to land I", Edinburgh Law Review 2002, vol. 6, (67) 69. 
668 A. BREITENBACH, "Reflections on inaedificatio", THRHR 1985, vol. 48, (462) 463-464; B. MARIPE, "Intention and the 

original acquisition of ownership: whither inaedificatio?", SALJ 1998, (544) 549; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of 

South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 265-266; C.G. VAN DER MERWE, "Interpenetration of Common Law 

and Civil Law as Experienced in the South African and Scottish Law of Property", Tulane Law Review 2003, vol. 78, (257) 

269. 
669 Zie de mening van rechter Van der Westhuizen in Unimark Distributors (Pty) Ltd. v Erf 94 Silvertondale (Pty) Ltd 1999 

(2) SA 986 (T) alsook C. LEWIS, "Superficies solo cedit - sed quid est superficies?", SALJ 1979, vol. 96, (94) 106-107. 
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Een eerste argument is dat het onderscheid tussen oorspronkelijke en afgeleide wijzen 

van rechtsverkrijging op het vlak van relevantie van de bedoeling van partijen niet zo sterk is 

als wordt aangenomen. Hoewel bij afgeleide wijzen van rechtsverkrijging de bedoeling van de 

rechtsverkrijger én rechtsoverdrager van belang is, speelt de bedoeling ook bij 

oorspronkelijke wijzen van rechtsverkrijging soms een rol, al is het bij die laatsten enkel de 

bedoeling van de rechtsverkrijger om het recht te verkrijgen die telt. Dit blijkt duidelijk bij 

occupatio en verkrijgende verjaring, waar maar rechten verkregen worden indien de 

verkrijger die bedoeling heeft.
670

  

Een tweede, fundamenteler argument is dat inaedificatio eigenlijk geen vorm van 

eigendomsoverdracht is (zie ook supra, nr. 133). Door aanhechting van een roerend goed aan 

een onroerend breidt het onroerend goed uit, zodat ook het eigendomsrecht van de 

grondeigenaar uitbreidt. Het aangehechte goed verliest zijn zelfstandige status. Er kan geen 

afzonderlijk eigendomsrecht meer op het geïncorporeerde goed bestaan waardoor 

inaedificatio geen eigendomsoverdracht veroorzaakt maar wel een uitbreiding van het 

eigendomsrecht van de grondeigenaar.
671

 Een intentie om eigendom over te dragen is daarom 

niet vereist bij inaedificatio.
672

 In Konstanz Properties leek het hof deels rekening te houden 

met de geuite kritiek door aan te geven dat een heroverweging van de rol van de wil van de 

eigenaar van het roerende goed mogelijk was in de toekomst (supra, nr. 108). In de latere 

beslissing Unimark Distributors
673

 was van een dergelijke heroverweging echter geen sprake, 

tot spijt van de Zuid-Afrikaanse rechtsleer.
674

 

Het Franse recht hanteert een objectieve invulling van onroerende goederen uit hun aard. 

Niettemin menen ook Franse auteurs dat de toepassing van deze kwalificatie op meer precaire 

constructies de categorie zou verzwakken. Deze categorie dient beperkt, besloten en zeker te 

blijven omdat ze de basis is waarop andere kwalificaties rusten en omdat ze de elementaire 

structuur van een onroerend erf beschrijft, die complex en samengesteld is maar waarvan een 

zeer oude juridische traditie aanneemt dat het een geheel is en één eigendom.
675

 

170. PROBLEMATISCH KARAKTER RUIME INVULLING NATREKKING – Niet alleen het gebruik 

van een subjectief criterium vormt een probleem bij de invulling van de natrekkingsregels. 

Een ruim criterium, al dan niet subjectief, is op zichzelf ook problematisch. Hoe ruimer het 

criterium, hoe sneller een eigenaar van een roerend goed immers zijn eigendomsrecht verliest 

ten voordele van de grondeigenaar (supra, nr. 133).
676

 Dit plaatst de bouwer die bijvoorbeeld 

                                                 
670 J.C. SONNEKUS, "Regsgevolge van natrekking en die formulering van aanhegtingsmaatstawwe", TSAR 1990, (320) 326-

327; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 630, nr. 794. 
671 Natrekking wordt ook in het huidige Belgische recht niet meer als een wijze van eigendomsverkrijging maar wel van 

eigendomsuitbreiding gezien, zie supra, nr. 133.  
672 J.C. SONNEKUS, "Regsgevolge van natrekking en die formulering van aanhegtingsmaatstawwe", TSAR 1990, (320) 327; 

W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 2000, (667) 673. 
673 Unimark Distributors (PTY) Ltd. v Erf 94 Silvertondale (PTY) Ltd 1999 (2) SA 986 (T). 
674 W. FREEDMAN, "The test for inaedificatio: what role should the element of subjective intention play?", SALJ 2000, (667) 

675-676. 
675 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 31. 
676 Zie ook K. HOOFS, Doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 

2012, 91; S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 116, nr. 94. 
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een persoonlijk recht heeft op de grond, in een moeilijke positie in stelsels waar de bouwer 

geen accessoir opstalrecht heeft.
677

  

In het Nederlandse recht heeft deze vaststelling geleid tot een wetgevend optreden. In 

2003 bevestigde de Hoge Raad de beslissing van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage dat 

CAI-kabels, dit zijn kabels voor de ontvangst van kabeltelevisie, onroerend zijn op grond 

van artikel 3:3 NBW.
678

 Om problemen op het vlak van het eigendomsrecht op 

kabelnetwerken te vermijden, werd 5:20 NBW aangepast (samen met andere bepalingen): 

“De aanleiding voor een generieke bepaling over de eigendom van netten is gelegen in de 

uitspraken van de Hoge Raad van 6 juni 2003, BNB 2003, 271 en 272, over de 

goederenrechtelijke status van een kabelnet. Bij de beantwoording van de vraag of een 

kabelnet roerend dan wel onroerend is en de vraag wie de eigenaar is, neemt de Hoge 

Raad tot uitgangspunt dat het ontvangststation, de versterkers en de verdeelkasten een 

feitelijke en functionele eenheid met het kabelnet vormen. Op de eerstgenoemde vraag 

antwoordt de Hoge Raad dat een kabelnet een onroerende zaak is, omdat het moet 

worden aangemerkt als een werk dat duurzaam met de grond is verenigd in de zin van 

artikel 3:3 lid 1 BW. (…) Uit de bovengenoemde arresten van de Hoge Raad moet 

worden afgeleid dat ook andere in de grond aangelegde netten dan kabelnetten op grond 

van artikel 3:3 BW als onroerende zaken moeten worden beschouwd en op grond van 

artikel 5:20 BW nagetrokken worden door de grond, waarin het net is aangelegd. (…) 

Het is onwenselijk om de hierboven geschetste onduidelijke eigendomstoestand te laten 

voortbestaan. Om deze reden voorziet het voorgestelde lid 2 van artikel 5:20 BW in de 

zogenoemde «doorknip» van de verticale natrekking van netten. De eigendom van een net 

– een werk in de zin van het BW – wordt hier dus geheel losgemaakt van die van de 

grond. Dit artikel doet recht aan het feit dat een net een feitelijke en functionele eenheid 

is. Het heeft tevens tot gevolg dat kabels en leidingen die tot een net behoren en die in of 

aan gebouwen of werken van anderen zijn of worden aangelegd, eigendom blijven van de 

eigenaar van het net en geen bestanddeel worden van de gebouwen of werken van 

anderen.”
679

 De als onwenselijk beschouwde invloed van een ruime invulling van het 

begrip ‘onroerendmaking’ op de onroerende natrekking, leidde dus tot een aanpassing 

van de regels over natrekking in het NBW.
680

 Artikel 5:20 heeft nu een tweede lid dat 

luidt als volgt: “In afwijking van lid 1 behoort de eigendom van een net, bestaande uit een 

                                                 
677 In het Nederlands recht is dit een probleem: 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, (855) 861. Zie ook: T. VAN DER PLOEG, "Overgang van eigendom door wijziging 

van de definitie van 'onroerend'", NJB 2003, afl. 25, (1287) 1287-1289.Naar Frans en Belgisch recht is er in dergelijke 

gevallen in een accessoir opstalrecht voor de bouwer voorzien, zie voor een bespreking: S. BOULY, Onroerende natrekking en 

horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 314, nr. 262 e.v. 
678 HR 6 juni 2003, BB 2003, 815, BNB 2003, 271, noot J.W. ZWEMMER, BR 2003, 819, FED 2003, 330, GST 2003, 186, noot 

R. HOVEN VAN GENDEREN, JOR 2003, 222, noot S. KORTMANN, NTFR 2003, 1015, noot HEMELS, PW 2003, 21611, VN 

2003/34.16. Eerder had VAN VELTEN en MAK al moeilijkheden voorspeld met betrekking tot het eigendomsrecht op 

ondergrondse kabels: A.A. VAN VELTEN, "De eigendom van ondergrondse telecomnetten", WPNR 1997, vol. 6285, (667) 668, 

nr. 4 en 671, nr. 10; E. MAK, "Roerend of onroerend? Een onderzoek naar de goederenrechtelijke kwalificatie van 

telecomkabels", AA 2002, vol. 1, (6) 6-14. 
679 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, Toelichting Tweede Nota van Wijziging 6 

oktober 2005, Tweede Kamer 2005-2005, 29 834, nr. 9, p. 3-4. 
680 Voor een kritische evaluatie en voorstel de lege ferenda, zie: A.J. MES, H.D. PLOEGER en B.A.M. JANSSEN, "Eigendom 

van onroerende zaken, met name natrekking (titels 1 en 3)", in L.C.A. VERSTAPPEN (ed.), Boek 5 BW van de toekomst. Over 

vernieuwingen in het zakenrecht, Den Haag, Sdu, 2016, (145) 194-215. 
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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.”
681

 Dit is echter een fragmentaire oplossing, waarbij slechts één domein 

waarin de invloed van een ruime onroerendmaking op de natrekking ongewenst is, wordt 

aangepakt. 

Ook voor een verkoper onder eigendomsvoorbehoud betekent een verruimd criterium voor 

onroerendmaking een verruimd risico op verlies van zijn zekerheidspositie (supra, nr. 135).
682

 

Hij behoudt na onroerendmaking wel een verbintenisrechtelijke aanspraak op vergoeding 

maar deze biedt weinig bescherming in geval van insolvabiliteit van de koper.
683

  

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pandwet wordt dit probleem in het Belgische 

recht opgelost (supra, nr. 140). Ook dit vormt een zeer fragmentaire oplossing.  

Een te ruime interpretatie van het begrip ‘onroerend’ en de bijhorende ruime natrekking met 

eigendomsverlies voor de eigenaar van het onroerend geworden goed zou ten slotte ook 

strijdig kunnen zijn met artikel 1 EP EVRM, dat het eigendomsrecht als fundamenteel recht 

beschermt tegen ongerechtvaardigde inmenging vanwege de overheid.684 

Het eigendomsverlies dat steeds het gevolg is van natrekking voor de eigenaar van het 

goed dat onroerend geworden is, komt bij een zeer ruim criterium voor onroerendmaking 

en onroerende natrekking veel vaker voor. Voor deze ruime werking van de natrekking en 

het eigendomsverlies bestaan geen deugdelijke gronden. Hierdoor “loopt de Staat het 

risico binnen het vaarwater van art. 1 van het Eerste Aanvullende Protocol van het 

EVRM te geraken – hetzij als wetgever omdat art. 5:20 sub e BW te ver gaat, hetzij, wat 

naar mijn mening waarschijnlijker is, omdat de rechter een ontoelaatbare uitleg aan deze 

bepaling heeft gegeven -, omdat sprake is van een niet gerechtvaardigde ontneming vna 

de eigendom aan de eigenaar van de voorheen roerende zaak als gevolg van de werking 

van art. 5:20 sub e BW.”
 685

 

                                                 
681 Voor een bespreking, zie W.G. HUIJGEN, "Kabels en leidingen: BW of BP?", WPNR 2009, afl. 6781, (10) 10-13. 
682 Zie ook E.F. VERHEUL, "Eigendomsvoorbehoud, bestanddeelvorming en natrekking", WPNR 2015, afl. 7053, (237) nr. 3 
683 V. SAGAERT, "Het "in natura"-vereiste bij eigendomsvoorbehoud: de gevolgen van bewerking, vermenging en 

wederverkoop" (noot onder Brussel 19 november 2002), TBH 2003, afl. 9, (773) 776, nr. 5. 
684 Art. 1 EP EVRM: “Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand 

zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd 

in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht. 

De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te 

passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het 

algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren.”  

Zie voor een bespreking met uitgebreide referenties: J.F.M. JANSSEN, "De invloed van artikel 1 van het eerste aanvullende 

protocol EVRM op het Nederlandse recht" in X. (ed.), Rechtszekerheid en vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2005, (329) 

329-383; V. SAGAERT, A. APERS en S. BOULY, "De invloed van het Europese recht op het Belgische zekerheden- en 

goederenrecht" in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, (635) 660-668, nrs. 36-48; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 254-268, nrs. 295-315. 
685 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, 

(855) 866-867.  
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171. VOORGESTELDE OPLOSSING: LOSKOPPELING NATREKKING EN ONROERENDMAKING – Uit 

de voorgaande bespreking is gebleken dat de toepassing van de ruimere, subjectieve criteria 

voor onroerendmaking bij de invulling van de natrekking problematisch is. De vraag rijst hoe 

dit de lege ferenda kan worden opgelost. Een piste die recent werd verdedigd in het Belgische 

recht, is de loskoppeling van het criterium voor natrekking van dat voor onroerendmaking. 

Eenzelfde vastmaking zou aldus niet langer principieel én onroerendmaking én natrekking tot 

gevolg hebben.
686

 Een argument dat hiervoor wordt aangehaald is dat er reeds naar huidig 

Belgisch recht geen uniform incorporatiecriterium bestaat.
687

 Eén vlag dekt verschillende 

ladingen: incorporatie heeft voor onroerendmaking en natrekking niet dezelfde betekenis.  

Deze redenering overtuigt niet. Er moet immers een onderscheid worden gemaakt tussen de 

default regels en het aanvaarden van uitzonderingen op de default regel. Dat er situaties 

bestaan waarbij natrekking en onroerendmaking worden losgekoppeld, kan zowel betekenen 

(1) dat er geen algemene regel bestaat dat beide samen horen als (2) dat er een dergelijk 

principe is maar dat daarop uitzonderingen bestaan. Wij zijn zelf van mening dat de tweede 

hypothese de juiste is, nl. dat eenzelfde vastmaking in principe zowel natrekking als 

onroerendmaking meebrengt, maar dat op dit principe uitzonderingen bestaan. Deze 

uitzonderingen zijn in het Belgische recht te vinden in het opstalrecht en de 

appartementsmede-eigendom alsook in de nieuwe Pandwet.  

Deze laatste voorziet in regels waardoor de minder wenselijke gevolgen van een ruim 

incorporatiecriterium op de natrekking worden ingeperkt. Een pandrecht en eigendomsrecht 

overleven onroerendmaking onder bepaalde voorwaarden (supra, nr. 140). De 

onroerendmaking zelf blijft ongewijzigd maar het effect van een ruime interpretatie wordt 

gemilderd nu de pandhouder of verkoper onder eigendomsvoorbehoud zijn positie niet ziet 

verdwijnen door de vastmaking die het goed onroerend maakt. Dit is een fragmentaire 

oplossing waarmee enkel die concrete gevallen worden beschermd tegen de werking van een 

ruim incorporatiecriterium (supra, nr. 170). Bovendien is deze bescherming beperkt tot de 

gevallen waarin aan de publiciteitsvereiste in de Pandwet gesteld is voldaan. Deze vereiste 

van publiciteit bevestigt naar mijn mening dat natrekking en onroerendmaking als default 

regel het gevolg zijn van eenzelfde vastmaking. De loskoppeling vindt immers maar plaats 

indien er registratie in het pandregister heeft plaatsgevonden. Zonder registratie gaat het 

eigendomsrecht van de verkoper verloren bij onroerendmaking omdat er natrekking optreedt.  

Eenzelfde redenering kan worden gemaakt bij het opstalrecht en de appartementsmede-

eigendom. Ook de horizontale splitsing van het eigendomsrecht op de grond en een daarop 

opgericht gebouw via een opstalrecht is maar tegenwerpelijk indien er hypothecaire 

overschrijving heeft plaatsgevonden.
688

 Voor de uitschakeling van de natrekking bij 

                                                 
686 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 750, nr. 978; S. BOULY, 

Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 116-125, nrs. 94-99. 
687 S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 123, nr. 98. 
688 Art. 1 Hyp.W. 
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appartementsmede-eigendom is een basisakte in notariële vorm vereist die vervolgens dient te 

worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.
689

 Zonder publiciteit bestaat er ten aanzien 

van derden geen loskoppeling tussen onroerendmaking en natrekking. Zonder publiciteit zal 

een als onroerend gekwalificeerd goed ook natrekken tot de grond. Ook hier bevestigt de 

publiciteitsvereiste aldus het bestaan in het positieve recht van de default regel dat 

onroerendmaking en natrekking samengaan. 

We leiden hieruit af dat er de lege lata geen afzonderlijk incorporatiecriterium bestaat voor 

onroerendmaking enerzijds en natrekking anderzijds. Een loskoppeling de lege ferenda van de 

criteria voor deze twee elementen zou daarom geen verderzetting zijn van een regel die de 

lege lata al bestaat. Bovendien zijn we niet overtuigd van de meerwaarde van een dergelijke 

loskoppeling en pleiten we de lege ferenda voor eenzelfde criterium voor onroerendmaking 

en natrekking gebaseerd op de bestanddeelvorming (infra, nr. 173). Ze zou een objectieve 

invulling van de natrekking meebrengen, maar geen antwoord bieden op de argumenten tegen 

de subjectieve invulling van de onroerendmaking uit de aard. Een bijkomend argument tegen 

een loskoppeling van de onroerendmaking en de natrekking als default regel kan worden 

gevonden in de rechtsvergelijking. In het Nederlandse recht werden niet de onroerendmaking 

en de natrekking losgekoppeld maar wel bestanddeelvorming en onroerendmaking, waarbij er 

veel dogmatische onduidelijkheid rees (supra, nr. 146-147). Deze onduidelijkheid steunt ons 

in de overtuiging dat onroerendmaking, natrekking en bestanddeelvorming als default regel 

samen horen, waarbij uitzonderingen mogelijk zijn. Dit wordt in de komende randnummers 

uitgebreid toegelicht. 

C. Beoordeling de lege ferenda 

1. Pleidooi voor het gebruik van een streng, objectief criterium 

172. CONCLUSIE UIT EVALUATIEVE ANALYSE: SUBJECTIVITEIT ONWENSELIJK– Uit de 

voorgaande analyse blijkt dat het gebruik van een ruim, subjectief criterium in het Belgische, 

Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht als onwenselijk moet worden beschouwd. Ondanks de 

groeiende mogelijkheden op het vlak van techniek, is de evolutie van het criterium voor 

onroerendmaking strijdig met de traditionele invulling, de ratio legis van de categorie en de 

interne consistentie binnen de betrokken stelsels. Bovendien leiden de soms vage termen tot 

onduidelijkheid, wat rechtsonzekerheid meebrengt. Deze termen zijn vaak afkomstig uit een 

andere rechtstak terwijl de overname in het burgerlijk recht en goederenrecht in het bijzonder 

niet altijd geschikt is. Een van de belangrijkste argumenten, ten slotte, is dat de verruiming 

van het criterium voor onroerendmaking grote spanningen teweeg te brengen op het vlak van 

eigendomsrecht en natrekking. Als reactie op deze spanningen werd een loskoppeling van 

onroerendmaking en natrekking voorgesteld, waarbij onroerendmaking subjectief zou kunnen 

                                                 
689 Art. 1 Hyp.W. Zie ook V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 

325, nr. 392. 
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worden ingevuld en natrekking objectief. Deze loskoppeling biedt geen antwoord op de 

overige, terechte tegenargumenten en is daarom niet overtuigend. 

173. BESTANDDEELVORMING ALS LEIDRAAD VOOR EENZELFDE CRITERIUM – We pleiten voor 

het hanteren van eenzelfde, louter objectief criterium voor zowel natrekking als 

onroerendmaking. De argumenten voor het behoud van het principe dat eenzelfde vastmaking 

zowel natrekking als onroerendmaking veroorzaakt in het Belgische recht de lege ferenda, 

zijn vierledig.  

In de eerste plaats is het behouden in het Belgische recht van eenzelfde criterium voor 

onroerendmaking en natrekking als default regel in lijn met de ratio legis en de traditie. Zoals 

eerder besproken gingen rechtspraak en rechtsleer in het verleden steeds uit van eenzelfde 

criterium voor beide gevolgen. Ondanks andere geluiden, is ook in het huidige Belgische 

recht het bestaan van deze regel terug te vinden (supra, nrs. 132 en 171). Het behoud van deze 

regel de lege ferenda zou dan ook stroken met het recht zoals het reeds lang bestaat, hetgeen 

voor continuïteit en duidelijkheid zorgt.  

Een tweede argument is te vinden in de rechtsvergelijking. Zoals bleek uit de voorgaande 

analyse hanteren het Franse en Zuid-Afrikaanse recht eenzelfde criterium voor 

onroerendmaking en natrekking (supra, nr. 132). Ondanks het feit dat bestanddeelvorming en 

onroerendmaking in het Nederlandse recht werden losgekoppeld, leidt onroerendmaking in 

het Nederlandse recht in de regel tot natrekking. Dit blijkt zeer duidelijk uit het feit dat de 

regels over natrekking en onroerendmaking op elkaar werden afgestemd in het Nederlandse 

Burgerlijk Wetboek.
690

  

Een derde argument tegen afzonderlijke criteria voor natrekking enerzijds en 

onroerendmaking anderzijds is dat een dergelijk duaal systeem zou negeren dat natrekking en 

onroerendmaking beide een uiting zijn van eenzelfde idee, nl. de bestanddeelvorming. Door 

deze onderdeel- of bestanddeelvorming deelt het vastgemaakte object traditioneel zowel in de 

kwalificatie als in de eigendomssituatie van de hoofdzaak, de grond (supra, nr. 142). Het is 

weinig overtuigend om aan te nemen dat een object onderdeel kan zijn van een ander goed op 

het vlak van de kwalificatie, maar niet op het vlak van het eigendomsstatuut. Ofwel wordt een 

vastgemaakt object juridisch onderdeel van een ander goed en dan deelt het (als default regel) 

in diens kwalificatie en eigendomssituatie, ofwel niet. Zoals eerder aangegeven is een 

loskoppeling mogelijk maar omdat deze afwijkt van dit idee dat de bestanddeelvorming op 

beide vlakken doorwerkt, dient aan deze loskoppeling voldoende publiciteit te worden 

verleend. Zonder dergelijke publiciteit dient men ervan uit te mogen gaan dat de 

bestanddeelvorming volledig is en niet slechts beperkte gevolgen heeft.  

                                                 
690 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, 

(855) 861. 
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Ten slotte kan men zich nog de vraag stellen wat de implicaties zouden zijn van het gebruik 

van twee verschillende criteria voor natrekking en onroerendmaking. We nemen het 

voorbeeld van een constructie die onder het ruimere criteria voor onroerendmaking zou vallen 

maar niet onder dat voor natrekking. Dit zou een onroerend goed zijn dat niet door de grond 

wordt nagetrokken. In principe kan deze constructie het voorwerp uitmaken van een 

opstalrecht. Dergelijk recht zou evenwel niet nodig zijn want er heeft geen natrekking 

plaatsgevonden. De termijnbepaling van vijftig jaar uit de opstalwet zou niet van toepassing 

zijn aangezien er geen natrekking wordt uitgesteld. De natrekking treedt eenvoudigweg niet 

in. Dit is gezien de strenge houding ten aanzien van eigendomssplitsingen in het Belgische 

recht een vreemde en weinig transparante denkpiste. 

174. BESTANDDEELVORMING ALS LEIDRAAD VOOR EEN STRENG EN OBJECTIEF CRITERIUM – 

Het feit dat natrekking en onroerendmaking beide gevolgen zijn van bestanddeelvorming en 

eenzelfde criterium te verkiezen is, impliceert niet noodzakelijk dat dit ook een objectief of 

streng criterium dient te zijn. De keuze blijft dus tussen de zuiver objectieve dan wel de meer 

subjectieve optie.  

Zoals eerder werd besproken, kanten vele auteurs in de diverse rechtsstelsels zich tegen 

subjectieve criteria voor onroerendmaking en natrekking (supra, nrs. 156-171). De 

argumenten die hierbij worden genoemd, zijn overtuigend. Vooral het argument dat de 

rechtszekerheid nood heeft aan een objectief criterium, kan worden onderschreven. Het 

goederenrecht heeft behoefte aan harde, heldere criteria om de belangen van derden te 

beschermen.
691

 Een derde dient a priori te kunnen vaststellen of een goed roerend dan wel 

onroerend is. Bij een subjectief criterium, waar subjectieve elementen mee in acht worden 

genomen (supra, nr. 25), is dit niet het geval. Rekening houden met de intentie en in mindere 

mate ook met de bestemming impliceert altijd dat de feitengegevens zoals ze zijn waar te 

nemen, niet volstaan om de kwalificatie te kunnen vaststellen. Dit is omwille van de redenen 

die uiteen werden gezet, niet wenselijk en een objectief criterium valt aldus te verkiezen.  

Dit criterium dient ook streng te zijn in die zin dat de groep van de onroerende goederen uit 

de aard beperkt blijft tot de objecten waarvan men redelijkerwijze kan aannemen dat ze 

onderdeel zijn geworden van de grond of een gebouw. Dit is een moeilijk punt. Onderdeel- of 

bestanddeelvorming is immers vaak een louter juridisch gegeven: “… the factual identity of 

the movable is seldom lost on being joined to immovable property, while the change to legal 

identity is consequential to the factual finding of a permanent join or not.”
692

 Van een 

ingemetselde baksteen kan eenvoudig worden aangenomen dat hij juridisch onderdeel is van 

een gebouw omdat hij dat feitelijk ook is. In de verhouding tussen een gebouw en de grond is 

de onderdeelvorming al minder feitelijk en eerder louter juridisch. In de opvattingen van het 

maatschappelijk verkeer is het gebouw immers nog altijd van de grond te onderscheiden.
693

 

                                                 
691 H.D. PLOEGER, "Een mobiele onroerende zaak?", WPNR 1998, vol. 6321, (470) 472. 
692 A. POPE, "Inaedificatio revisited: looking backwards in search of clarity", SALJ 2011, (123) 126. 
693 W.C.L. VAN DER GRINTEN, "Natrekking, vermenging en zaaksvorming", WPNR 1961, (519) 519, nr. 3. 
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Deze spanning tussen juridische en feitelijke eenheid is altijd in zekere mate aanwezig maar 

ze wordt merkelijk groter indien de juridische en feitelijke onderdeelvorming steeds verder uit 

elkaar loopt. Hoe ruimer het vastmakingscriterium, hoe verder de iure en de facto onderdelen 

uit elkaar lopen.
694

  

De spanning tussen werkelijk en juridisch onderdeel neemt bovendien alleen maar toe als men 

aanneemt dat eenzelfde object zowel niet als wel een onderdeel vormt van een onroerend 

goed, afhankelijk van de invalshoek (natrekking dan wel kwalificatie). Deze loskoppeling is 

noch logisch nog bevorderlijk voor de rechtszekerheid en biedt aldus geen oplossing voor het 

probleem van de dichotomie tussen werkelijke en juridische onderdeelvorming.
695

 

175. WAT GEEN ONDERDEEL IS, IS NIET ONROEREND UIT DE AARD – Indien het criterium voor 

onroerendmaking op de bestanddeelvorming wordt gebaseerd, is alles waarvan niet kan 

worden aangenomen dat het een bestanddeel is, niet onroerend. Bij een dergelijke restrictieve 

invulling van het begrip ‘onroerend goed’ ontstaat er opnieuw een ruimere categorie goederen 

die een band vertonen met het onroerend goed die niet voldoet aan de strenge 

incorporatiecriterium of louter functioneel is. Voor dergelijke goederen hanteren het 

Belgische en Franse recht de lege lata het volledigheidscriterium (supra, nrs. 125-129) of de 

onroerendmaking door bestemming (infra, nrs. 178 e.v.). Voor allebei deze figuren bepleiten 

we de lege ferenda de afschaffing. De argumenten met betrekking tot onroerendmaking door 

bestemming komen later aan bod (zie infra, nrs. 286 e.v.), de argumenten tegen het 

volledigheidscriterium zijn hier wel van belang.  

Zoals werd besproken, is een belangrijk argument tegen het gebruik van het 

volledigheidscriterium de lege lata dat het overbodig geworden is door het ruime 

incorporatiecriterium sensu lato (zie supra, nr. 153). Bij een meer restrictieve invulling van 

dit criterium, waar we de lege ferenda voor pleiten, zou dat tegenargument niet langer gelden. 

Ook een tweede argument, nl. de overlap met onroerendmaking door bestemming, geldt de 

lege ferenda niet meer als men onze redenering volgt dat de onroerendmaking door 

bestemming beter verdwijnt uit ons rechtsstelsel (zie infra, nr. 291-299). Niettemin bestaan 

ook andere argumenten tegen het volledigheidscriterium die valabel blijven indien men het 

incorporatiecriterium de lege ferenda opnieuw strenger invult en de onroerendmaking door 

bestemming afschaft. Een belangrijk tegenargument blijft dat de vervollediging van een 

onroerend goed een functioneel criterium uitmaakt, waarvoor geen plaats lijkt bij een strenge 

invulling van het incorporatiecriterium sensu lato. Bovendien wordt bij onroerendmaking 

door bestemming voorgesteld om de legitieme doelstelling van deze figuur, nl. de 

                                                 
694 Zie bijvoorbeeld A. BREITENBACH, "Reflections on inaedificatio", THRHR 1985, vol. 48, (462) 464: “This is an attempt to 

create a de iure immovable from a thing which is de facto movable, an action which is in conflict with public policy.” 
695 In diezelfde zin: H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS 

en M.J. MILO (eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 105: “Wij zien 

hier een tweede bezwaar tegen de ruime werking die de superficies-regel dreigt te krijgen als gevolg van het bestemmings-

criterium. (…) De enige oplossing is een andere uitleg van de woorden ‘duurzaam met de grond verenigd’. Als men die opvat 

als praktisch niet te verplaatsen, doet het gesignaleerde samenloopprobleem met de restrictieve toepassing van de 

bestanddeelvorming zich niet voor.”  
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gezamenlijke behandeling van het geheel van een onroerend goed en elementen die daar om 

functionele redenen bij horen of die een toegevoegde waarde bieden zonder werkelijk een 

onderdeel te vormen, op een alternatieve wijze te realiseren (infra, nr. 285). Het voorgestelde 

alternatief is een ruimere toepassing van de accessoriteitsleer (infra, nrs. 291-298). In de 

hypothese van het gebruik de lege ferenda van het accessoriteitsbeginsel als alternatief voor 

onroerendmaking door bestemming, zou er opnieuw overlap ontstaan indien men het 

volledigheidscriterium behoudt. Goederen die een gebouw vervolledigen hebben immers een 

functionele band met het onroerend goed zodat ze zowel onder het volledigheidscriterium als 

onder het accessoriteitsbeginsel zouden kunnen vallen. Aangezien consistentie één van de 

toetsstenen is die we hanteren in dit onderzoek (supra, nr. 6), moet een dergelijke overlap 

worden vermeden. We pleiten er daarom voor dat alles wat op grond van een streng en 

objectief incorporatiecriterium niet als onroerend kan worden gekwalificeerd, de lege ferenda 

roerend blijft en slechts als bijzaak samen met het onroerend goed kan worden behandeld op 

grond van het accessoriteitsbeginsel in plaats van op grond van een volledigheidscriterium of 

onroerendmaking door bestemming zelf als onroerend te worden gekwalificeerd. 

Aan dit voorstel om onroerendmaking uit de aard te beperken tot werkelijke bestanddelen 

en voor goederen die een functionele band met het onroerend goed vertonen, niet de 

kwalificatie aan te passen maar de accessoriteitsleer toe te passen, valt een 

rechtsvergelijkend argument aan toe te voegen. In het Nederlandse recht wordt 

bestanddeelvorming niet alleen op grond van een fysieke band ingevuld, maar ook op 

grond van een ideële band (supra, nrs. 143-144). Op grond van het ideëel criterium 

worden sleutels door bepaalde auteurs beschouwd als goederen die een gebouw 

vervolledigen waardoor ze bestanddelen uitmaken. Tegelijk beschouwen anderen ze als 

toebehoren die zelfstandige goederen zijn maar bijvoorbeeld bij koopovereenkomsten 

mee moeten worden geleverd (infra, nrs. 181 en 294).
696

 Hier bestaat dus een overlap die 

men in het Belgische recht de lege ferenda kan vermijden door bestanddeelvorming 

fysiek te beoordelen en een functioneel criterium te behouden voor toepassing van de 

accessoriteitsregel.  

2. Suggesties voor een nieuw criterium 

176. BELEIDSKEUZE MET SUGGESTIES UIT RECHTSPRAAK EN –LEER – Uit het voorgaande 

blijkt dat voor onroerendmaking een objectief en beperkend criterium voor onroerendmaking 

dat bovendien ook toe te passen valt voor de werking van de natrekking, te verkiezen is. 

Meerdere criteria voldoen aan deze voorwaarden. De keuze tussen deze mogelijkheden voor 

een nieuw criterium de lege ferenda is een taak voor de wetgever. Het gaat hierbij immers om 

een beleidskeuze. Rechtspraak en rechtsleer in binnen- en buitenland geven verschillende 

                                                 
696 Sleutels als toebehoren: B. WESSELS, Koop: algemeen in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2010, 28, nr. 24. Sleutels 

als bestanddelen: J. HIJMA, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5-I Bijzondere 

Overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2007, 265, nr. 273; W.G. HUIJGEN, Koop en verkoop van onroerende zaken in 

Monografieën Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 42, nr. 17. 
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mogelijke alternatieven voor invulling van dit begrip. We toetsen elk van deze criteria aan de 

voorwaarden die we vooropstellen, nl. een objectief en beperkend karakter. 

Een eerste voorgesteld criterium is dat van de normale, gemakkelijke verplaatsbaarheid 

zonder buitengewone kosten of inspanningen.
697

 Dit is een objectief criterium dat de groep 

van onroerende goederen ook beperkt houdt door alles wat eenvoudig kan worden verplaatst, 

uit te sluiten. De mogelijkheid tot verplaatsing as such is niet doorslaggevend, waardoor kan 

worden vermeden dat de categorie van de onroerende goederen uit de aard al te zeer zou 

worden uitgehold. Het criterium is bovendien is flexibel aangezien het zich aanpast aan 

veranderende technische mogelijkheden.  

Een aantal Franse auteurs zien in het behoud van het eigen karakter een afbakeningscriterium 

voor onroerende goederen uit de aard (in de verhouding tot de onroerende goederen door 

bestemming, zie infra, nr. 282). Alles wat min of meer gemakkelijk te verwijderen is, blijft 

roerend. Alles wat zijn eigen identiteit verliest in die zin dat verplaatsing of losmaking niet 

kan zonder beschadiging of verregaande wijzing van het karakter, wordt onroerend uit de aard 

door aanhechting.
698

 Ook een Zuid-Afrikaanse auteur ziet in de onmogelijkheid tot losmaking 

zonder beschadiging een bruikbaar criterium voor onroerendmaking.
699

 Ook dit is een 

objectief criterium dat de categorie van de onroerende goederen uit hun aard beperkt houdt. 

Evenwel is het mogelijks minder geschikt in het licht van wijzigende technische 

mogelijkheden. Wat vandaag nog zodanig vast zit dat een losmaking belangrijke schade zou 

berokkenen, kan morgen misschien wel zonder beschadiging worden verwijderd. Deze 

verwijdering vergt dan mogelijk nog steeds uitzonderlijke inspanningen maar de beschadiging 

is niet meer ingrijpend.  

Een andere mogelijkheid is om de onbeweegbaarheid in de dagelijkse zin van het woord in 

acht te nemen in de plaats van de onverplaatsbaarheid. Of iets eventueel, al dan niet met veel 

moeite, kan worden verplaatst is niet hetzelfde als “beweegt het goed volgens zijn natuur?”. 

Het is dit laatste criterium dat KOKELENBERG naar voor schuift als afbakeningscriterium voor 

onroerendmaking uit de aard.
700

 De vraag of een goed van nature beweegt of niet, vormt een 

objectief en duidelijk onderscheid dat bovendien niet door steeds verder ontwikkelde 

technische middelen aangetast wordt. Niettemin lijkt het dat dergelijk criterium, net zoals het 

incorporatiecriterium dat de bestemming als element hanteert, een zeer ruime categorie aan 

onroerende goederen uit de aard zou kunnen opleveren. Portacabins, chalets en andere lichte 

constructies bewegen immers ook niet volgens hun natuur. 

                                                 
697 H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO 

(eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 119; C.A. ADRIAANSENS, 

"Onroerend of niet?" in J. STRUIKSMA (ed.), Vast en goed. Van Velten-bundel, Deventer, Kluwer, 2005, (1) 10; W. SCHUWER, 

"Portacabins, zeecontainers, stacaravans en proefbanen gezien vanuit Europees perspectief", NTBR 2007, vol. 7, (284) 286. 
698 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 28; 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, (643) 652. 
699 A. POPE, "Inaedificatio revisited: looking backwards in search of clarity", SALJ 2011, (123) 127. 
700 J. KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van de notie beperkt", TBBR 2009, (337) 345. 
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177. CONCLUSIE DE LEGE FERENDA: EEN OBJECTIEVE EN STRENGE INVULLING VOOR 

ONROERENDMAKING UIT DE AARD GEBASEERD OP BESTANDDEELVORMING – Als conclusie geldt 

dat we de lege ferenda pleiten voor het loslaten van subjectieve elementen bij de invulling van 

onroerendmaking uit de aard. Een objectieve en strenge invulling is passend rekening 

houdend met de ratio legis van de categorie, het belang van rechtszekerheid en de samenhang 

met de regels van de natrekking. Het criterium voor onroerendmaking uit de aard behoort in 

deze opvatting als default regel hetzelfde te zijn als het criterium voor de natrekking omdat zij 

allebei een deelaspect van bestanddeelvorming vertegenwoordigen. 
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AFDELING III. SUBJECTIVITEIT BIJ FUNCTIONELE ONROERENDMAKING: 

ONROEREND DOOR BESTEMMING  

§1. Een inleidende verkenning: begrip, oorsprong en functie 

178. TWEEDE VORM VAN VERBINDING MET DE GROND: NIET FYSIEK MAAR FUNCTIONEEL - 

Niet alleen een fysieke band met de grond of een gebouw kan aan een goed een onroerend 

karakter verlenen. Ook een functionele verbinding met een onroerend goed uit de aard kan 

aan een roerend goed uit de aard zijn roerende kwalificatie ontnemen. Dit gebeurt naar 

Belgisch en Frans – en in veel beperktere mate ook Zuid-Afrikaans – recht wanneer de 

eigenaar een roerend goed als bijzaak van een onroerend goed uit de aard aanduidt. De uit de 

aard roerende bijzaak wordt dan onroerend door bestemming. Aangezien de kwalificatie van 

een goed in deze hypothese wijzigt door de bestemming die de eigenaar eraan geeft, gaat het 

om een subjectieve kwalificatie waarbij de rol van de wil van partijen kan worden onderzocht. 

Beginnen doen we met een beknopt historisch overzicht van de totstandkoming van de 

onroerendmaking door bestemming. 

179. FUNCTIONELE EQUIVALENTIE TUSSEN DE ACCESSORITEITSLEER EN ONROERENDMAKING 

DOOR BESTEMMING DOORHEEN DE TIJD – In de inleiding van dit hoofdstuk werd de historische 

ontwikkeling van het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen toegelicht (supra, 

nrs. 29-52). De onroerende goederen door bestemming kwamen daarbij reeds aan bod. In wat 

volgt, wordt in ruimere zin de ontwikkeling toegelicht van het concept dat accessoria van 

onroerende goederen de onroerende hoofdzaak volgen. 

In het Romeinse recht was enkel wat fysiek aan de grond was verbonden, onroerend (supra, 

nr. 32). Het Romeinse recht hield er dus een objectieve benadering op na. Onroerende 

goederen door bestemming waren niet gekend. Evenwel bestonden reeds in het Romeinse 

recht regels over het samenhouden van gebouwen of gronderven met hun accessoria.
701

  

Zo werden landbouwbedrijven verkocht of via een legaat overgedragen met inbegrip van 

de nuttige of onmisbare accessoria zoals de mest en het stro.
702

 De bestemming van de 

accessoria stond hierbij centraal. Dieren waren inbegrepen als ze waren bestemd voor de 

weilanden maar niet als ze waren bestemd voor de verkoop.
703

 Voor gereedschappen 

moest een onderscheid worden gemaakt. Als een legaat van een grond werd gedaan “sine 

instrumento” dan waren bepaalde zaken zoals kuipen, drukpersen en molenstenen toch 

                                                 
701 Zie voor een bespreking ook: M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. 

Wahlen et Cie., 1841, 26, nr. 104; G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et 

immeubles, Nancy, Université de Nancy, 1897, 23, nr. 22; A. SAUVALLE, De la distinction entre les immeubles par nature et 

les immeubles par destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902, 15-49; P. GULPHE, 

L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 10-51; Y. TREMORIN, L'immobilisation par 

destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 43-91; J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par 

destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 48-54; J.L. HALPERIN, Histoire du droit des 

biens, Parijs, Economica, 2008, 94.  
702 Digesten 19 1 17. 
703 Digesten 33 7 9. 
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inbegrepen terwijl dat voor een verkoop “sine instrumento” niet het geval was. Slaven 

waren steeds inbegrepen in de overdracht.
704

 Onder keizer Constantijn de Grote werd het 

verboden om voor fiscale schulden slaven en runderen die waren verbonden aan een 

landbouwbedrijf, in beslag te nemen, wat als een beschermingsmaatregel voor de band 

tussen de onroerende hoofzaak en de roerende bijzaken kan worden beschouwd.
705

 

Bij stedelijke gronderven was bepaald dat de overdracht zich uitstrekte tot de goederen 

die blijvend met het onroerend goed waren verbonden zoals loden waterreservoirs, 

putdeksels, aan buizen gesoldeerde kranen, siersculpturen en zuilen.
706

  

De regels, die specifiek handelden over gevallen van verkoop, legatering of beslag van 

onroerende goederen, bakenden de goederen af die bij een rechtshandeling als accessoria mee 

werden overgedragen of belast, zonder dat de kwalificatie van deze goederen werd beïnvloed.  

In het middeleeuwse recht bestonden er evenzeer regels over het samenhouden van 

onroerende hoofdzaken met roerende bijzaken. Het ging hierbij om goederen die dienden bij 

de exploitatie van een onroerend goed, in het bijzonder een agrarische exploitatie. In eerste 

instantie waren er regels waarbij de kwalificatie van die bijzaken ongemoeid werd gelaten.  

Zo vaardigde Karel V in 1367 een ordonnantie uit waarin aan schuldeisers werd verboden 

paarden, runderen of andere dieren verbonden aan de uitbating van een landbouwgoed in 

beslag te nemen indien er andere goederen konden worden gevonden die konden volstaan 

voor gedwongen uitvoering. Gelijkaardige regels werden ook nadien uitgevaardigd. Zo 

was er een ordonnantie van Karel VIII uit 1483 voor de Languedoc die beslag op dieren 

en werktuigen van edellieden verbood alsook een arrêt du conseil van 17 december 1643 

en een ordonnantie uit 1667 die beslag van dieren en werktuigen verboden.
707

 

Bovendien werd in het costumiere recht soms het idee toegevoegd dat het accessorium deelde 

in de kwalificatie van de hoofdzaak.
708

 Het kon gaan om goederen die fysiek verbonden 

waren met de grond, wat als voorloper van de onroerende goederen door bestemming op 

grond van blijvende verbinding kan worden gezien (infra, nr. 218 e.v.) maar ook om goederen 

die eerder accessoria van een landbouwuitbating waren, waarin voorlopers van onroerende 

                                                 
704 Voor een uitgebreidere bespreking, zie: R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la jurisprudence 

récente, onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 10-13. 
705 G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, Université de 

Nancy, 1897, 24, nr. 22. 
706 Digesten 19 1 17, § 7: “Labeo generaliter scribit ea, quae perpetui usus causa in aedificiis sunt, aedificii esse, quae vero 

ad praesens, non esse aedificii, ut puta fistulae temporais quidem causa positae non sunt aedium, verum tamen si perpetuo 

fuerint positae, aedium sunt.” (eigen nadruk) De voorbeelden komen uit de daaropvolgende paragrafen, nl. Digesten 19 1 17, 

§ 8-9. Zie: G. GOURY, Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles, Nancy, 

Université de Nancy, 1897, 26, nr. 22; R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la jurisprudence 

récente, onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 10-13. 
707 A. SAUVALLE, De la distinction entre les immeubles par nature et les immeubles par destination et spécialement de 

l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902, 30-33; R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la 

jurisprudence récente, onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 17; Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, 

onuitg., Université de Poitiers, 2000, 80; J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, 

Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 50-52. 
708 F. DUMON, "Les animaux immeubles par destination" (noot onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 117; A.M. 

PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 98, nr. 83. 
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goederen op grond van economische tendienstestelling kunnen worden ontwaard (infra, nr. 

200 e.v.). Van een algemene regel was evenwel nog steeds geen sprake.
709

 

Zo werd in de veertiende-eeuwse Grand coutumier, de optekening van het gewoonterecht 

van Frankrijk, gesproken van persen “tenant en terre” en vissen in vijvers als onroerende 

goederen (zie supra, nr. 38 en 42). Nadien werd in artikel 90 van de Coutume de Paris 

opgenomen dat zaken die “tiennent à fer et à clou et sont scellés en plâtre, et sont mis 

pour perpétuelle demeure et ne peuvent être transportés sans fraction et détérioriations 

sont censés et réputés immeubles” (supra, nr. 42). Hierin is de tekst van de latere artikel 

524-525 BW al te herkennen.  

Ook in de Moderne Tijd kwalificeerden de bekende auteurs DOMAT (zeventiende eeuw) en 

POTHIER (achttiende eeuw) goederen die “à perpétuelle demeure” met een onroerend goed 

waren verbonden, als onroerend (supra, nr. 46). Uit de omschrijving en de voorbeelden blijkt 

duidelijk dat ook deze teksten een voorafspiegeling vormden voor de bepalingen in de Code 

Napoléon. 

Zo schreef POTHIER in het derde hoofdstuk, Des Choses, van zijn Introduction Générale 

aux Coutûmes in nummer 47 het volgende: “Les immeubles sont les fonds de terre et 

maisons, et tout ce qui en fait partie.(…) Les choses qui font partie d’un héritage, sont 

celles qui servent en quelque façon à le compléter, et qui y sont pour perpétuelle demeure 

(…). C’est par cette raison que notre Coutume déclare immeubles les moulins à vent, les 

pressoirs, comme cohérens et faisant partie de l’héritage où ils se trouvent. (…) La 

raison de la perpétuelle demeure a fait aussi réputer partie de l’héritage et immeuble, 

l’artillerie d’un château, les ornemens, vases, et livres, servant au culte divin dans la 

chapelle du château. Les choses, qui, étant mises dans une maison ou autre héritage par 

le propriétaire, sont censées y être mises pour perpétuelle demeure, et en faire en 

conséquence partie. (…)”
710

 Ook bepaalde decoratieve objecten in gebouwen (meer 

bepaald in de herenhuizen van de adel of de rijke burgerij) werden door POTHIER in 

navolging van eerdere auteurs zoals DE LAMOIGNON (supra, nr. 42) als onroerend 

gekwalificeerd. In de Traité de la Communauté werden spiegels die in het houtwerk 

waren ingewerkt zodat verwijdering een leemte zou achterlaten, als onroerend 

gekwalificeerd. Ook beelden die in een daarvoor voorziene nis stonden, waren volgens 

POTHIER onroerend (supra, nr. 46). 

Hoewel bepaalde dieren zoals vissen in visvijvers als onroerend werden beschouwd, bleven 

dieren en instrumenten voor de uitbating van een landbouwexploitatie tot aan de invoering 

van de Code civil roerende goederen, ondanks de stroming in de doctrine die pleitte voor een 

kwalificatie van deze goederen als onroerend (supra, nr. 46). 

                                                 
709 R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la jurisprudence récente, onuitg., Université de Paris, 14 

december 1946, 25. 
710 M. DUPIN, Oeuvres de Pothier. Tome X - Coutumes d'Orléans, Coutumes des Duché, Baillage et Prévoté d'Orléans, 

Parijs, Bechet Ainé, 1824, 12-13. 
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Opvallend is dat de goederen die bij deze auteurs onroerend waren op grond van hun band à 

perpétuelle demeure met een onroerend goed, geen afzonderlijke categorie van onroerende 

goederen door bestemming vormden maar eerder onderdelen van de ruime categorie van 

onroerende goederen, die niet was opgesplitst in onroerende goederen uit de aard en 

onroerende goederen door bestemming. Dit veranderde bij de codificaties na de Franse 

Revolutie. In het derde Projet de Code civil van CAMBACÉRÈS werd naast de categorie van 

onroerende goederen uit de aard ook een categorie van onroerende goederen door bestemming 

opgenomen, nl. in artikel 400.
711

 Beide vormden dus subcategorieën van de overkoepelende 

categorie van onroerende goederen, zo bleek uit artikel 398:  

“Les biens immeubles sont ceux qui, par leur nature ou leur destination ont une situation 

fixe.” 

Tot deze categorie van onroerende goederen door bestemming behoorden in het derde Projet 

van CAMBACÉRÈS ook de dieren die dienden voor de exploitatie van gronderven, anders dan 

in het gewoonterecht en de doctrine uit de voorgaande periode het geval was geweest. 

Daarnaast werden ook de volgende goederen in de categorie van de onroerende goederen door 

bestemming ingedeeld: duiven in duiventillen; konijnen in warandes; vissen in visvijvers; 

drukpersen, gistkuipen en mesthopen bestemd voor bemesting; roerende goederen die met 

nagels (“à clou”), ijzer (“à fer”), metselwerk (“scellés en plâtre”) waren vastgemaakt en niet 

konden worden verwijderd zonder wijziging van het onroerend goed waaraan ze waren 

verbonden. 

180. ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING IN DE CODE NAPOLÉON – Het voorstel van 

CAMBACÉRÈS werd nooit wetgeving. Pas onder Napoleon BONAPARTE slaagde het opzet van 

de revolutionairen om een Burgerlijk Wetboek in te voeren (supra, nr. 49). Net zoals in het 

Projet de Code civil van CAMBACÉRÈS werd in de Code Napoléon van 1804 een afzonderlijke 

categorie van de onroerende goederen door bestemming opgenomen, meer bepaald in artikel 

517, 524 en 525 (supra, nr. 51). Deze categorie vormt een uitzondering op het principe dat 

een fysiek criterium wordt gehanteerd om roerende van onroerende goederen te 

onderscheiden (supra, nr. 50).
712

 Volgens de wetgever was van bepaalde goederen uit hun 

aard niet helemaal duidelijk hoe ze moesten worden gekwalificeerd. Er werd geoordeeld dat 

ze een onroerende kwalificatie verdienden voor zover ze door de eigenaar op zijn onroerend 

goed waren geplaatst, omdat ze nodig waren voor de uitbating of om het onroerend goed te 

verbeteren of te verfraaien. De uitzondering op de objectieve kwalificatie werd dus door de 

wetgever gebaseerd op de rechtvaardigheid en het algemeen belang:  

                                                 
711 J.J.R. CAMBACERES, Projet de Code civil, Parijs, Garnery, 1796, 188-190. 
712 Een tweede uitzondering, de roerendmaking door anticipatie (zie infra, nrs. 301-427), werd niet in de Code Napoléon zelf 

opgenomen (infra, nr. 302). 
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In de Exposé des Motifs is door TREILHARD opgenomen : “(…) la règle établie sur la 

destination du propriétaire est donc fondée et sur la justice et sur l’intérêt évident de la 

société”.
713

  

Op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek zijn onder meer het 

landbouwgereedschap, duiven in duiventillen, vissen in vijvers (art. 524 Cc) en goederen met 

gips, kalk of cement aan een erf verbonden, spiegels waarvan het houtwerk deel uitmaakt van 

het beschot en beelden in een daarvoor gemaakte nis (art. 525 Cc) onroerend door 

bestemming. Deze bepalingen en de voorbeelden die erin waren opgenomen, vertonen een 

sterke gelijkenis met de regels uit het voorstel van CAMBACÉRÈS. Ze bestaan bovendien nog 

steeds in quasi-ongewijzigde vorm en worden in deze afdeling uitgebreid toegelicht.  

Als conclusie geldt dat hoewel de bepalingen in de Code Napoléon over onroerende goederen 

door bestemming, sterk geïnspireerd zijn op het gewoonterecht en de doctrine uit de eeuwen 

voorafgaand aan de invoering van de Code Napoléon, er een belangrijk verschil bestaat tussen 

de Code Napoléon, enerzijds, en de voorafgaande bronnen, anderzijds. De toekenning van een 

onroerende kwalificatie aan accessoria van een onroerend goed ging noch in het 

gewoonterecht, noch bij POTHIER gepaard met de toevoeging dat het om een onroerende 

kwalificatie ‘door bestemming’ ging. In de Code Napoléon werden deze goederen, net zoals 

bij CAMBACÉRÈS, in een afzonderlijke categorie geplaatst, naast de onroerende goederen uit 

de aard.
714

 Auteurs noemen het creëren van een afzonderlijke subcategorie van onroerende 

goederen door bestemming in het Burgerlijk Wetboek terwijl een dergelijke afzonderlijke 

subcategorie voordien niet bestond, een interpretatieve en zelfs wetgevende vergissing.
715

 

A. Onroerendmaking door bestemming in het Franse en Belgische recht 

181. FICTIEVE, FUNCTIONELE ONROERENDMAKING IN HET POSITIEF RECHT – De Franse Code 

civil en het Belgische Burgerlijke Wetboek kennen de categorie van de onroerende goederen 

door bestemming, zoals bleek uit de historische inleiding (supra, nrs. 51 en 179). De 

onroerende goederen door bestemming worden in de opsomming van onroerende goederen in 

artikel 517 Cc/BW na de onroerende goederen uit hun aard vermeld.
716

 In de artikels 522, 524 

en 525 BW volgt vervolgens verdere toelichting bij deze categorie met voorbeelden zoals 

dieren bij een landbouwexploitatie of beelden geplaatst in een daarvoor voorziene nis in een 

gebouw.  

                                                 
713 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 

1827, 36. Voor de rest van de rechtvaardiging: zie idem p. 35-36 en 43-44. 
714 Zie ook: Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 56, 88. 
715 V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 338-339, nr. 351; G. RIPERT en 

J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 759, nr. 2165. 
716 Een derde categorie is deze van de onroerende goederen door het voorwerp waarop ze betrekking hebben. Dit zijn 

onlichamelijke onroerende goederen en zij komen in dit onderzoek niet verder aan bod. 
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Uit deze weinig systematische en niet-limitatieve opsomming is door rechtspraak en 

rechtsleer een meer algemene theorie afgeleid.
717

 Volgens deze theorie zijn de onroerende 

goederen door bestemming goederen die uit hun aard verplaatsbaar en dus roerend zijn, maar 

die uitzonderlijk in de categorie van de onroerende goederen terecht komen op grond van hun 

bestemming.
718

 Door deze bestemming veranderen de uit hun aard roerende goederen dus van 

kwalificatie waarbij ze delen in de kwalificatie van de onroerende hoofdzaak. De indeling bij 

onroerendmaking door bestemming is dus een juridische fictie.
719

 De bestemming doelt bij 

alle voorbeelden in de betrokken bepalingen op een bijzondere band tussen een roerend goed 

en een onroerend goed uit de aard. Deze band is er één van economische tendienstestelling 

aan of van blijvende (fysieke) verbinding met een onroerend goed uit de aard (infra, nr. 199).  

B. Functie van onroerendmaking door bestemming 

182. RECHTSECONOMISCHE FUNCTIE VAN ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING: 

BESCHERMING VAN DE MEERWAARDE – De achtergrond voor de categorie van onroerende 

goederen door bestemming, is rechtseconomisch van aard. Het doel van de onroerendmaking 

                                                 
717 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 71. 
718 S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, Parijs, LGDJ, 1976, 67-68, nr. 78; J.P. STORCK, Recherches 

sur le rôle de la destination des biens en droit positif français, onuitg., Université des sciences juridiques, politiques, sociales 

et de technologie de Strasbourg, 1979, 51, nr. 52; R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, Defrénois, 2008, 96, nr. 142 

en 387, nr. 524.  
719 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 

1827, 53; M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 

25, nr. 102; F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 583, nr. 476; A. SAUVALLE, De la distinction 

entre les immeubles par nature et les immeubles par destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & 

Briere, 1902, 55; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 704, nr. 1350; C. BEUDANT, 

Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 108-109, nr. 110; A. 

KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 19; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. 

Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 78; F. DUMON, "Les animaux immeubles par 

destination" (noot onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 118-119; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, 

Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 388, nr. 649; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 

759, nr. 2164; R. GARRON, "Influence de la destination sur le régime juridique des droits", Recueil Dalloz Sirey 1965, (191) 

191, nr. 2; S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, Parijs, LGDJ, 1976, 67, nr. 78; J.P. STORCK, 

Recherches sur le rôle de la destination des biens en droit positif français, onuitg., Université des sciences juridiques, 

politiques, sociales et de technologie de Strasbourg, 1979, 53, nr. 52; G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à 

l'analyse de l'acte juridique, Parijs, LGDJ, 1997, 11, nr. 2.2; Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., 

Université de Poitiers, 2000, 435; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 58, nr. 31; P. MALAURIE en L. AYNES, Les 

biens, Parijs, Defrénois, 2007, 37; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 

2010, 14, nr. 15; J.F. ROMAIN, "Interprétation de la loi, fiction juridique, immeubles par nature et par destination 

économique" (noot onder Cass. 15 februari 2007), RCJB 2010, vol. 1, (58) 137, nr. 70; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, 

"Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 2; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 764, nr. 

414-2; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 59, nr. 29; N. MASSAGER, 

Les bases du droit civil. Tome II. Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 27-28; C. BIQUET-

MATHIEU, "Les fictions en droit", Rev.Dr.ULg. 2013, vol. 1, (25) 47, nr. 28; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, 

Parijs, Dalloz, 2014, 41, nr. 34; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2014, 95, nr. 107. Zie ook: Gent 24 mei 1833, S. 1834, II, 561. Contra: J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion 

d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 40. Deze auteur verdedigt 

dat de onroerendmaking de realiteit van de indeling der goederen niet tegenspreekt (wat vereist is om van een fictie te 

spreken), maar zich baseert op haar eigen realiteit, deze van de wil om aan een goed de functie te geven een onroerend goed 

te dienen en de exploitatie ervan te verzekeren. 
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door bestemming is om de eenheid en de waarde van het geheel van een gronderf en zijn 

bijzaken te beschermen.
720

  

Zo is er in de Voorbereidende werken van de Code Napoléon door de tribuun COUPIL-

PREFELN opgemerkt: “Il y aurait de graves inconvéniens à ne pas donner le caractère 

d’immeubles à quelques objets mobiliers par leur nature que le propriétaire a placés sur 

son domaine pour son service et son exploitation, et qui ne peuvent en être retirés ou 

enlevés sans rendre impossible l’exploitation de ce domaine, ou sans le détériorer 

essentiellement.”
721

 In gelijkaardige zin werd er in de discussie voor de Corps Législatif 

als volgt besproken: “Cette partie du projet de loi est extrêmement importante sous deux 

rapports: (…) 2° La faculté de rendre immobiliers les bestiaux, les ustensiles, les effets 

mobiliers de toute espèce, servira d’encouragement à l’agriculture. Dès l’instant que les 

meubles seront identifiés aux immeubles, ils seront protégés par les mêmes lois.”
722

 

Dankzij de onroerendmaking worden de hoofd- en bijzaak als geheel behandeld. De uit de 

aard roerende bijzaak volgt de uit de aard onroerende hoofdzaak doordat de bijzaken aan 

dezelfde rechtsregels worden onderworpen als het onroerende goed uit de aard waaraan ze 

zijn verbonden (infra, nrs. 223 e.v.). Door deze gezamenlijke behandeling kan worden 

vermeden dat de grondeigendom zou worden verarmd door de zakenrechtelijke afsplitsing 

van roerende accessoria. Ook voor de uit de aard roerende goederen levert de 

onroerendmaking door bestemming een voordeel op aangezien deze goederen aan de 

onroerende hoofdzaak een meerwaarde ontlenen.
723

  

                                                 
720 L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 704, nr. 1351; A. KLUYSKENS, Zakenrecht, 

Antwerpen, Standaard, 1940, 20; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 63, nr. 

17; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 79; F. DUMON, "Les animaux immeubles par destination" (noot onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, 

(117) 119; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 388, nr. 649; G. RIPERT en J. 

BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 759-760, nr. 2166; J. FALLY, "Réflexions sur 

l'immobilisation par destination industrielle ou commerciale" (noot onder Kh. Antwerpen 6 april 1960), RCJB 1961, (199) 

201; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 100; S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, Parijs, LGDJ, 1976, 67, nr. 77; J. 

HANSENNE, "Considérations sur l'immobilisation par destination économique en général et sur l'immobilisation des moyens 

de transport en particulier" (noot onder Cass. 11 september 1980), RCJB 1981, (176) 180; G. WICKER, Les fictions juridiques. 

Contribution à l'analyse de l'acte juridique, Parijs, LGDJ, 1997, 303, nr. 321; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 

58, nr. 32; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 37-38; R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, 

Defrénois, 2008, 118, nr. 174; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 37, nr. 200; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. 

BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 14, nr. 15; J.F. ROMAIN, "Interprétation de la loi, fiction 

juridique, immeubles par nature et par destination économique" (noot onder Cass. 15 februari 2007), RCJB 2010, vol. 1, (58) 

136, nr. 70; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 2, 97; W. DROSS, 

Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 763, nr. 414; K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 478-479, nrs. 465-466; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 33, nr. 46. 
721 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 

1827, 43-44. 
722 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 

1827, 52-53. 
723 Luik 4 juni 1963, JL 1963-64, 2, RCJB 1964, 16, noot J. HEENEN; J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion 

d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 10; R. DEKKERS en E. 

DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 15, nr. 33; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, 

LexisNexis, 2014, 33-34, nr. 46. 
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183. RECHTSZEKERHEID ALS FUNCTIE – Naast de bescherming van de pecuniaire 

meerwaarde betekent een gezamenlijke behandeling van een onroerend geheel ook dat er voor 

de verkrijger van het eigendomsrecht of een zekerheidsrecht op de onroerende hoofdzaak 

rechtszekerheid bestaat over de omvang van zijn recht. Op die manier wordt het rechtsverkeer 

ook vereenvoudigd nu partijen die een rechtshandeling stellen met betrekking tot een 

onroerende hoofdzaak, geen afzonderlijke aandacht moeten besteden aan de roerende 

bijzaken, aangezien deze zonder beding mee in het zekerheidsrecht zijn begrepen.
724

  

C. Rechtsvergelijkend overzicht: functionele equivalenten naar Nederlands en Zuid-

Afrikaans recht 

184. NEDERLANDS RECHT: GEEN ONROERENDE GOEDEREN DOOR BESTEMMING IN NIEUW 

NBW – Ook het Nederlandse recht kende voor 1992 een algemene categorie van onroerende 

goederen door bestemming of – zoals ze naar Nederlands recht vaak werden genoemd – 

hulpzaken.
725

 Met de invoering van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek werd deze 

categorie evenwel afgeschaft omdat werd aangenomen dat de categorie voor 

rechtsonzekerheid zorgde en overbodig was (zie infra, nr. 275). Onder het nieuwe 

Nederlandse recht komt de gezamenlijke behandeling van hoofd- en bijzaken op grond van 

een functionele band nog steeds voor maar bestaan er geen goederen meer die delen in de 

kwalificatie en het regime van de onroerende hoofdzaak en toch hun goederenrechtelijke 

zelfstandigheid behouden. 

Een eerste toepassing van de functionele band bestaat naar huidig Nederlands recht bij 

zelfstandige goederen die een hoofdzaak op bepaalde vlakken volgen. Zo is er het 

hulpzakenbeding. In deze figuur leven de hulpzaken in een zeer beperkte context verder, nl. 

bij het vestigen van zekerheidsrechten op onroerende goederen en hun accessoria (infra, nr. 

                                                 
724 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 479, nr. 467 en 481-483, nrs. 469-470. 

Minder expliciet maar ook over de vereenvoudigende functie: G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, 

Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, 23, nr. 11. 
725 Art. 563 oud NBW: “Door bestemming worden onder onroerende zaken begrepen: 1° Bij fabrijken, trafijken, molens, 

smederijen en dergelijke onroerende zaken, de persen, disteleerketels, ovens, kuipen, vaten, en verdere gereedschappen, 

bepaaldelijk tot derzelver wezen behoorende, al waren die voorwerpen niet aard- of nagelvast; 2° Bij woonhuizen, de 

spiegels, schilderijen en andere sieraden, wanneer het hout of muurwerk waarop dezelve zijn vastgemaakt, een gedeelte is 

van het beschot, den muur of het pleisterwerk van het vertrek; al waren die voorwerpen overigens niet nagelvast; 3° Bij 

landelijke eigendommen, de mesthoop of mestvaalt tot bemesting der landen bestemd; De duiven tot eene duivenvlugt 

behoorende; De konijnen in de konijnenwarande; De visschen die zich in de vijvers bevinden; 4° De bouwstoffen, welke van 

de afbraak van een gebouw voortkomen, indien zij bestemd zijn om het gebouw weder op te trekken; En, in het algemeen, alle 

zoodanige voorwerpen welke de eigenaar tot een blijvend gebruik aan zijne onroerende zaak verbonden heeft.  

De eigenaar wordt geacht zoodanige voorwerpen tot een blijvend gebruik aan zijne onroerende zaak verbonden te hebben, 

wanneer dezelve waaraan zij vastgehecht door aard-, timmer- of metselwerk, of wanneer zij daarvan niet kunnen worden 

losgemaakt, zonder dezelve te breken of te beschadigen, of zonder het gedeelte van het onroerend voorwerp, waaraan zij zijn 

vastgehecht, te breken of te beschadigen.” Zie: L.A.J. VAN MEEUWEN, Beschouwingen over de artikelen 562-564 B.W., 

Leiden, S.C. Van Doesburgh, 1867, 59-120; J.P. SUIJLING, Inleiding tot het Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Haarlem, De Erven 

F. Bohn, 1940, 65-68, nrs. 60-61 (waar de auteur de hulpzaken in bijzaken en hulpzaken opsplitst); H.A.G. FIKKERS, 

Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 12, nr. 7; R.P. ABELING, 

Hulpzaken bestanddelen van ons cultureel erfgoed?, onuitg., Universiteit van Amsterdam, 1998, 22-25; S.E. BARTELS en 

A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen 

Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 72. Voor een onderscheid tussen de verschillende soorten hulpzaken: W.M. 

KLEIJN, noot onder HR 18 januari 1978, NJ 1979, (1896) 1896-1898.  
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232). Daarnaast is de idee achter onroerendmaking door bestemming ook terug te vinden bij 

de juridische behandeling van schepen (infra, nr. 232). Via deze figuren komt de 

onroerendmaking door bestemming “via de achterdeur” opnieuw binnen in het Nederlandse 

recht.
726

 Bovendien bestaan er ook bij koop en appartementsrecht regels over de gezamenlijke 

behandeling van hoofd- en bijzaken (infra, nr. 227). Een verschil met de onroerende goederen 

door bestemming is echter dat de accessoria hier hun kwalificatie uit de aard niet verliezen.  

Een tweede toepassing van een functionele verbinding naar Nederlands recht is de 

bestanddeelvorming (zie ook supra, nr. 144). Verschillende goederen die onder het oude recht 

hulpzaken waren, worden in het huidige recht onder de bestanddelen ingedeeld, zoals 

bijvoorbeeld de huissleutel.
727

 Deze goederen verliezen evenwel hun kwalificatie omdat ze 

hun zelfstandig karakter verliezen, hetgeen hen onderscheidt van de Belgisch-Franse 

onroerende goederen door bestemming.
728

  

185. ZUID-AFRIKAANS RECHT: AUXILIARIES VERGELIJKBAAR MET FRANS-BELGISCHE 

ONROERENDE GOEDEREN DOOR BESTEMMING - Het Zuid-Afrikaanse goederenrecht kent 

evenmin een afzonderlijke categorie van onroerende goederen door bestemming. Er bestaan 

in dit stelsel goederen die op grond van een functionele band met een gebouw als onroerend 

worden gekwalificeerd, de zogenaamde accessories (bijzaken) en auxiliaries (hulpzaken) van 

onroerende goederen (supra, nrs. 125 en 128). De accessories of bijzaken zoals deuren, 

vensters of dakpannen verliezen volgens VAN DER MERWE hun zelfstandigheid waardoor ze 

(ondanks de benaming accessories) in het eerder uiteengezette kader van de onroerende 

goederen als bestanddelen worden beschouwd (supra, nr. 128).
729

 De auxiliaries of hulpzaken 

zoals sleutels van een huis of dieren in een boerderij worden daarentegen geen bestanddeel 

van de grond maar behouden hun zelfstandigheid.
730

 Ze delen evenwel in de kwalificatie van 

de onroerende hoofdzaak en worden daarom soms ‘onroerend door bestemming’ genoemd.
731

 

                                                 
726 R.P. ABELING, Hulpzaken bestanddelen van ons cultureel erfgoed?, onuitg., Universiteit van Amsterdam, 1998, 33; V. 

Tweehuysen, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht in Onderneming & Recht, Deventer, Wolters Kluwer, 2016, 248, nr. 

199.  
727 H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 1996, 31, nr. 42; H.D. PLOEGER, 

Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 61, nr. 52; R.P. ABELING, Hulpzaken bestanddelen van ons 

cultureel erfgoed?, onuitg., Universiteit van Amsterdam, 1998, 34; W.G. HUIJGEN, Koop en verkoop van onroerende zaken in 

Monografieën Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 42, nr. 17. Dit was reeds voor de invoering van het NBW door auteurs 

voorspeld, hoewel zij geen voorstander waren van een dergelijke ruime invulling van bestanddeelvorming en 

onroerendmaking: M. REINSMA, "De hypotheekhouder en de bestanddelen, bijzaken en hulpzaken", WPNR 1976, (73) 75; 

S.C.J.J. KORTMANN, "Hulpzaak exit?", WPNR 1988, (710) 713-714. Contra: S.C.J.J. KORTMANN, "ABN Amro/Ontvanger" 

(noot onder HR 14 mei 1993), AA 1994, (104) 107-108. 
728 S.C.J.J. KORTMANN, "ABN Amro/Ontvanger" (noot onder HR 14 mei 1993), AA 1994, (104) 107. Het Nederlandse recht 

maakt, anders dan het Duitse recht, geen onderscheid tussen wezenlijke en onwezenlijke bestanddelen. De onwezenlijke 

bestanddelen zijn naar Duits recht niet goederenrechtelijk onzelfstandig. Ze behouden dus hun goederenrechtelijke 

zelfstandigheid. Naar Nederlands recht verliezen alle bestanddelen hun goederenrechtelijke zelfstandigheid. Zie hiervoor 

rechtsvergelijkend: K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 394, nr. 387 en 414-415, 

nr. 403. 
729 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 257-258; C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The 

Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 30, nr. 38. 
730 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 257-258. 
731 D.L. CAREY MILLER, "Fixtures and auxiliary items: are recent decisions blurring real and personal rights?", SALJ 1984, 

vol. 101, (205) 207-208. 
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Deze onroerende goederen door bestemming lijken in het niet-gecodificeerde Zuid-Afrikaanse 

goederenrecht evenwel een subcategorie van de onroerende goederen uit de aard en geen 

afzonderlijke categorie te zijn, zoals dat wel het geval is in het Frans-Belgische systeem.
732

 

Zo oordeelde rechter STEYN van de Oranje-Vrystaatse Provinsiale Afdeling in eerste 

aanleg: “So kan, as gevolg van die doel waarvoor dit aangebring is, ‘n besondere item 

soos ‘n watertenk, pomp of masjien wat basies roerend van aard is, onroerend word 

weens die feit dat dit gekoppel is aan ‘n voorwerp wat ’n onroerende verbetering van 

vaste eiendom is, en die betrokke item bedoel is om saam met die onroerende item deel te 

vorm van ‘n besondere stelsel en noodsaaklik is vir die bedoelde en doeltreffende werking 

daarvan. Dit moet dan ook as onroerend van aard beskou word.”
733

 

Hoewel ze geen afzonderlijke categorie vormen zoals dat in artikel 524-525 Cc/BW het geval 

is, vertonen de Zuid-Afrikaanse auxiliaries verwantschap met de Frans-Belgische onroerende 

goederen door bestemming: het gaat om uit de aard roerende goederen die hun 

goederenrechtelijke zelfstandigheid behouden maar in de kwalificatie van de onroerende 

hoofdzaak waarvan ze het accessorium zijn, delen.
734

 

D. Inhoud, opbouw en focus van Afdeling III 

186. INHOUD, OPBOUW EN FOCUS VAN AFDELING III – In wat volgt, wordt de 

onroerendmaking door bestemming van zelfstandige en uit de aard roerende goederen 

onderzocht. De nadruk ligt op de Frans-Belgische onroerendmaking door bestemming. De 

zware nadruk die in het verleden werd gelegd op de agrarische toepassingen, wordt in wat 

volgt losgelaten. De onroerendmaking door bestemming wordt vanuit een modern perspectief 

bekeken met oog voor de positie van derden. Omdat de Zuid-Afrikaanse bronnen over de 

auxiliaries zeer beperkt zijn, komt het Zuid-Afrikaanse recht slechts sporadisch aan bod. De 

regeling naar nieuw Nederlands recht wordt voornamelijk toegelicht als alternatief voor het 

Frans-Belgische recht. 

De kernvraag is, zoals steeds, de rol van subjectieve elementen (wilselementen) en de 

verhouding met objectieve elementen die in acht worden genomen om tot de kwalificatie als 

                                                 
732 Dit kan worden afgeleid uit de plaatsing van dergelijke onroerende goederen in opsommingen over onroerende goederen 

uit de aard alsook uit de volgende passage uit C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, 

Durban, Butterworths, 1993, 27, vn. 4: “The notion of a thing being immovable by destination stems from a generalization of 

certain Digest texts (eg D 14 I 13-18 and D 337) which deal with the issue of what passes with the transfer of an immovable 

in the case of sale or succession, rather than the nature of things. Medieval writers (…) elaborated on the Digest and 

expounded the view that certain things, having become inseparable from the land, acquired its nature. The compilers of the 

French Civil Code went further and established the category of things immovable by destination.” (eigen nadruk). Aangezien 

het Zuid-Afrikaanse recht de Romeinse en Romeins-Hollandse teksten als primaire bronnen hanteert, kan worden afgeleid dat 

dat stelsel de redenering hanteert die gold in Frankrijk voor hij door de Code civil werd gewijzigd, nl. dat onroerende 

goederen door bestemming geen afzonderlijke categorie vormen maar onderdeel zijn van de ruimere categorie van 

onroerende goederen uit de aard. 
733 Western Bank Bpk v Trust Bank van Afrika Bpk en Andere NNO 1977 (2) SA 1008 (O), p. 1021 C-E. Deze beslissing 

werd in hoger beroep gedeeltelijk gewijzigd maar niet uitdrukkelijk op dit punt: Trust Bank van Afrika Bpk v Western Bank 

Bpk en Andere NNO 1978 (4) SA 281 (A). 
734 C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 32, nr. 39. 
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onroerend goed door bestemming te komen. Hoewel er verschillen bestaan met betrekking tot 

de indeling en interpretatie, onderscheiden we de volgende gemeenschappelijke elementen, nl. 

(1) een roerend goed uit de aard, (2) een onroerend goed uit de aard, (3) eenzelfde eigenaar 

voor beide (eenheid van vermogen), (4) een band tussen een onroerend en roerend goed uit de 

aard en (5) een vorm van publiciteit ten aanzien van derden.
735

 In wat volgt, worden de 

verschillende elementen besproken (nrs. 187-222). Vervolgens komt de werking van de 

onroerendmaking aan bod met de gevolgen voor partijen en derden (nrs. 223-250). Daarna 

worden de beëindigingsmogelijkheden besproken (nrs. 251-262). Ten slotte volgen een 

overzicht en evaluatie van de werking van de subjectiviteit bij deze kwalificatie, gevolgd door 

aanbevelingen de lege ferenda (263-299).  

§2. Het toepassingsgebied ratione materiae: lichamelijke roerende goederen als bijzaak 

van een onroerend goed uit de aard 

187. LICHAMELIJK ROEREND GOED ALS BIJZAAK … – Traditioneel neemt men aan dat enkel 

lichamelijke roerende goederen
736

 onroerend kunnen worden door bestemming.
737

  

Een eerste verklaring voor de beperking van onroerendmaking door bestemming tot 

lichamelijke goederen wordt soms gezocht in de belangen van derden en de vereiste van 

publiciteit. Slechts bij lichamelijke goederen zou een bijzondere band met een onroerend goed 

uit de aard zichtbaar zijn voor derden.
738

 Een tweede mogelijke grondslag wordt gevonden in 

het besloten karakter van de categorie van onroerende onlichamelijke goederen. Net zoals 

voor lichamelijke is ook voor onlichamelijke goederen de categorie van de roerende goederen 

                                                 
735 In handboeken wordt soms een andere opsomming van voorwaarden gehanteerd, zie bijvoorbeeld: Y. STRICKLER, Les 

biens, Parijs, PUF, 2006, 60-65, nrs. 35-39 (twee voorwaarden: eigendomsvereiste en band van bestemming); R. DEKKERS en 

E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 16, nr. 35 (drie voorwaarden: een naar aard onroerend 

goed, een naar aard roerend goed en de eigendomsvereiste); J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit 

civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 15, nr. 16 (twee voorwaarden: eigendomsvereiste en band van bestemming tussen hoofd- 

en bijzaak); V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 96-101, nrs. 

109-114 (drie voorwaarden: eigendomsvereiste, dienstbaarheid voor uitbating of blijvende verbinding, bijzondere inrichting 

van het onroerend goed). 
736 In Frankrijk worden dieren sinds de wet van 6 januari 1999 niet meer als goederen gezien. Art. 524 Cc spreekt nu van “les 

animaux et les objets…” (Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants à la protection des 

animaux, JORF n°5 du 7 janvier 1999 page 327). J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les 

biens, Parijs, LGDJ, 2010, 16, nr. 18. 
737 Riom 29 mei 1934, D. 1934, 470, Gaz. Pal. 1934, II, 343; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de 

Droit de Paris, 1943, 60-61, nr. 16; R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la jurisprudence récente, 

onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 36; G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1969, 362; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. 

TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 10, nr. 17; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, 

Parijs, Defrénois, 2007, 38, nr. 138; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 767, nr. 416-3; C. ATIAS, Droit 

civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 34, nr. 47. Contra: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 

belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 616, waar de auteurs de mogelijkheid voorzien een handelszaak door bestemming 

onroerend te maken; V. SAGAERT, "Het eigendomsvereiste bij onroerende goederen door bestemming" (noot onder Cass. 12 

april 2010), RW 2011, (177) 179, nr. 3. 
738 Zie B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, 

Brugge, die Keure, 2005, (3) 10, nr. 17. Hiertegen valt in te brengen dat de eigendomssituatie, die ook een belangrijke rol 

speelt bij onroerendmaking, voor derden niet zichtbaar is: F. TERRÉ, L'influence de la volonté individuelle sur les 

qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 76-77, nr. 74. Bovendien bestaan er onlichamelijke goederen zoals productierechten 

waarbij zeer duidelijk de band met het onroerend goed blijkt zodat derden verwittigd zijn (F. ZENATI, "Notion d'immeuble 

par destination", RTD civ 1999, (649) 649-652).  
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residuair.
739

 De wetgever noemt bepaalde onlichamelijke goederen als onroerend door het 

voorwerp waarop ze betrekking hebben, nl. vruchtgebruik van onroerende goederen, 

erfdienstbaarheden of grondlasten en rechtsvorderingen die strekken tot het opeisen van een 

onroerend goed.
740

 Deze kunnen worden veralgemeend tot (1) zakelijke rechten die 

betrekking hebben op onroerende goederen, (2) schuldvorderingen tot overdracht van een 

onroerend zakelijk recht en (3) rechtsvorderingen die strekken tot erkenning, ontkenning, 

afstand, uitoefening of overdracht van een onroerend vermogensrecht.
741

 Naast deze gesloten 

categorie bestaan er evenwel geen andere onroerende onlichamelijke goederen, dus ook geen 

onlichamelijke onroerende goederen door bestemming.
742

  

Niettemin gaan er stemmen op om ook de kwalificatie van onlichamelijke goederen als 

onroerend door bestemming toe te laten. Onlichamelijke goederen vertonen in een moderne 

exploitatie van een onroerend goed immers vaak een band met deze exploitatie die in wezen 

dezelfde is als de band die bijvoorbeeld een landbouwvoertuig met de exploitatie heeft. Het 

gaat ook hier om een goed dat ten dienste van de exploitatie wordt gesteld.
743

  

Voorbeelden zijn plantrechten en quota. Ook denkbaar in deze visie zijn 

bouwvergunningen of exploitatieverguningen.
744 

De tegenargumenten dat bij onlichamelijke goederen minder publiciteit bestaat en dat een 

onlichamelijk onroerend goed door bestemming strijdig zou zijn met het gesloten karakter van 

de lijst van onlichamelijke onroerende goederen, worden in twijfel getrokken. Bij een 

onlichamelijk goed zoals bijvoorbeeld een administratieve toelating tot agrarische productie 

zou de band tussen die toelating en de exploitatie voor derden bijzonder duidelijk zijn. 

Bovendien noemt het Burgerlijk Wetboek in artikel 529 slechts enkele onlichamelijke 

goederen als roerend, waardoor de indeling in het wetboek niet als limitatief kan worden 

beschouwd.
745

  

De opvatting dat onlichamelijke goederen onroerend door bestemming kunnen zijn, is 

duidelijk een minderheidsvisie. In wat volgt, volgen we de meerderheidsvisie die een 

lichamelijke kwalificatie als vereiste stelt. Deze strookt het beste met de tekst van de wet. 

Daarin worden enkel lichamelijke goederen als voorbeelden van onroerende goederen door 

bestemming gegeven. Bovendien overtuigt het argument dat de categorie van onlichamelijke 

                                                 
739 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 108, nr. 125. 
740 Art. 526 BW. 
741 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 107-109, nrs. 124-126. 
742 G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, 368, nr. 

274; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 12.  
743 F. ZENATI, "Notion d'immeuble par destination", RTD civ 1999, (649) 649-652; J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la 

notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 250; P. MALAURIE 

en L. AYNÈS, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 38, nr. 138 (waar de auteurs nog twijfelen om quota’s onroerend door 

bestemming te noemen); P. MALAURIE en L. AYNÈS, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2013, 40, nr. 138 (waar de auteurs quota’s 

als onroerend door bestemming kwalificeren). 
744 Voor een zeer ruime invulling, zie: J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, 

Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 243-249. 
745 F. ZENATI, "Notion d'immeuble par destination", RTD civ 1999, (649) 649-652. 
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onroerende goederen een gesloten categorie is zodat de niet-vermelde onlichamelijke 

onroerende goederen door bestemming niet kunnen worden aangenomen.  

Het lichamelijke goed dat onroerend wordt door bestemming, moet van nature roerend zijn. 

Dit leek lange tijd een overbodige precisering.
746

 In de Franse zaak van de fresco’s van 

Casenoves werd deze vereiste evenwel in vraag gesteld om vervolgens door de Cour de 

cassation te worden bevestigd.  

Elfde-eeuwe fresco’s die zich bevonden in een kapel in Casenoves, waren door twee van 

de vier mede-eigenaars van de kapel verkocht aan een antiquair. Deze had de fresco’s 

losgemaakt, verwijderd van het onroerend goed en doorverkocht. De twee mede-

eigenaars die niet hadden ingestemd met de verkoop, wilden de fresco’s vervolgens 

revindiceren. Om de bevoegdheid van de rechtbank te bepalen, moest worden beslist over 

de kwalificatie van de fresco’s als roerend dan wel onroerend. Het hof van beroep te 

Montpellier besliste dat de fresco’s onroerend uit de aard waren geweest tot het moment 

dat een techniek werd uitgevonden om ze te verwijderen van de muren waarop ze waren 

geschilderd. Vanaf dat ogenblik was het een bewuste keuze geweest van de eigenaar om 

ze ter plaatse te laten, waardoor ze vanaf dan onroerend waren door bestemming.
747

 De 

Cour de cassation verbrak deze beslissing en oordeelde dat de fresco’s onroerend uit de 

aard waren tot het moment van losmaking, waarna ze roerende goederen uit de aard 

werden.
748  

188. … VAN EEN ONROEREND GOED UIT DE AARD – De onroerendmaking door bestemming 

kan enkel tot stand komen door een vorm van verbinding met een onroerend goed uit de aard. 

Uit artikel 524 BW wordt afgeleid dat de onroerende hoofdzaak uit een grond, een gebouw of 

een complex van gronden en gebouwen kan bestaan (voor zover het om een enkele exploitatie 

gaat).
749

 Over de vraag of ook een gebouw, afzonderlijk van de grond, als onroerende 

hoofdzaak kan volstaan, bestaat discussie. Deze wordt besproken bij de eigendomsvereiste 

(zie infra, nr. 192).  

Nu het toepassingsgebied is afgebakend, rijst de vraag naar de vereisten om van 

onroerendmaking door bestemming te kunnen spreken. Twee elementen zijn hier van groot 

                                                 
746 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 14. 
747 Montpellier 18 december 1984, D. 1985, 208, noot J. MAURY, Rev. crit. 1985, 559, noot H. BATTIFOL: “Attendu que la 

découverte du procedé (…) pour enlever les fresques (…) a eu cette conséquence que les peintures (…) immeuble par 

destination (...) sont devenues, du fait de cette invention, des immeubles par destination (…)” 
748 Cass. fr. 15 april 1988, JCP G 1988, II, 21066, weergave M. GREGOIRE, noot J.F. BARBIERI, D. 1988, 325, concl. 

CABANNES, noot J. MAURY, RTD civ 1989, 345, noot F. ZENATI, Rev. crit. 1989, 100, noot G.-A.-L. DROZ, JDI 1989, 86, noot 

Ph. KAHN. 
749 Gent 13 oktober 2009, TFR 2010, 290, noot D.E. PHILIPPE; M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la 

Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 29, nr. 112; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité 

théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 56; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, 

Parijs, Recueil Sirey, 1932, 705, nr. 1353; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 106-107; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 615-616; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 16, nr. 35; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE 

(eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 8, nr. 12; D.E. PHILIPPE, "Précompte immobilier: concession domaniale et 

immobilisation par destination de machines" (noot onder Gent 13 oktober 2009), TFR 2010, (292) 295, nr. 12. 
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belang, nl. (1) dat eenzelfde persoon de eigenaar is van de betrokken hoofd- en bijzaak en (2) 

dat er een band bestaat tussen beide goederen. 

§3. De toepassingsvoorwaarden van de onroerendmaking door bestemming 

A. Eenheid van vermogen  

189. IDENTITEIT EIGENAAR – Uit de artikelen 522, 524, 525 BW blijkt dat enkel de eigenaar 

roerende goederen kan immobiliseren door bestemming.
750

 Deze voorwaarde bestond ook in 

het oude Nederlandse recht.
751

 

Een verklaring voor de eigendomsvereiste wordt vaak gezocht in de ratio legis: wanneer het 

verband tussen een roerend en onroerend goed moet worden gehonoreerd en beschermd, is 

een preliminaire vereiste dat beide tot eenzelfde patrimonium behoren.
752

 Dit kan als volgt 

worden verduidelijkt. Onroerendmaking door bestemming heeft als doel de meerwaarde te 

beschermen die voortvloeit uit het gezamenlijk functioneren van een onroerende hoofd- en 

een roerende bijzaak (supra, nr. 182). De wijze waarop dit gebeurt, is een voorbeeld van de 

zogenaamde ‘beschikkingsaccessoriteit’. Deze toepassing van het adagium ‘bijzaak volgt 

hoofdzaak’ houdt in dat beschikkingshandelingen die met betrekking tot de hoofdzaak worden 

gesteld, zich van rechtswege uitstrekken tot de bijzaken (infra, nr. 226 e.v.).
753

 Hiervoor is 

uiteraard vereist dat de persoon die de rechtshandeling stelt, hiertoe bevoegd is zowel met 

betrekking tot de hoofdzaak als met betrekking tot de bijzaak. Deze bevoegdheid wordt 

principieel enkel aan de eigenaar toegekend, die volgens deze redenering eigenaar van beide 

goederen dient te zijn.
754

 Bovendien zou onroerendmaking door bestemming door een niet-

eigenaar weinig zinvol zijn aangezien de bijzaken in dat geval bijvoorbeeld niet zouden 

                                                 
750 Zie onder meer: Cass. fr. 18 februari 1957, D. 1957, 249; Cass. fr. 5 maart 1980, Bull.civ. III, n° 51, D. 1980, IR 477, noot 

A. ROBERT; Cass. 12 februari 1997, nr. 95-70.114, geraadpleegd op www.dalloz.fr; Reims 1 december 1975, JCP 1977, IV, 

42 (indien onduidelijk wie de verbinding tot stand bracht, kan onroerendmaking door bestemming niet worden aangenomen); 

Colmar 25 november 2011, nr. 11/04989, geraadpleegd op www.dalloz.fr; Montpellier 10 januari 2012, nr. 10/07909, 

geraadpleegd op www.dalloz.fr. Contra: V. MARCADÉ, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 

1859, 340, nr. 353 waarin de auteur aanneemt dat bepaalde goederen steeds onroerend door bestemming worden, ook zonder 

optreden van de grondeigenaar.  
751 Art. 563 oud NBW; S.C.J.J. KORTMANN, "Hulpzaak exit?", WPNR 1988, (710) 712; J.J. VAN HEES, "Het einde van de 

hulpzaak. Het probleem van de hypotheekhouder" in W.C.L. VAN DER GRINTEN, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, et 

al. (eds.), Onderneming en nieuw Burgerlijk Recht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991, (209) 210; H.A.G. FIKKERS, 

Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 14. 
752 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 144, nr. 62; A. KLUYSKENS, 

Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 21; G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, 

Parijs, LGDJ, 1997, 304, nr. 322; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 16, 

nr. 35; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 38-39, nr. 140; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 

2009, (1) 38, nr. 206; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 15, nr. 

16; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 764, nr. 415; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", 

JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 18; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, 

Larcier, 2012, 60, nr. 30. 
753 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 319-322, nrs. 312-314. 
754 Soms wordt deze vereiste anders geformuleerd. Zo spreekt HANSENNE over de bevoegdheid om de aard van een goed te 

veranderen. (J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 84, 

nr. 69.) Correcter lijkt het ons om te spreken van de bevoegdheid om rechtshandelingen te stellen die zowel betrekking 

hebben op de onroerende hoofdzaak als op de uit de aard roerende bijzaak. 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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behoren tot het onderpand van de schuldeisers van de grondeigenaar.
755

 Een bijkomend 

argument is ten slotte dat de eigenaar de best geplaatste persoon zou zijn om op lange termijn 

te beslissen in het belang van de exploitatie van zijn onroerend goed.
756

  

Een bijkomende verklaring die in het kader van dit onderzoek kan worden gegeven, is dat de 

kwalificatie van een objectief roerend goed tegen zijn aard in als een onroerend goed is 

gebaseerd op de bestemming die door de eigenaar aan dat goed wordt gegeven. Net zoals bij 

de vervroegde roerendmaking (infra, nr. 319) en de conventionele verbruikbaarheid (infra, nr. 

435 en 486-487) is het dus principieel de eigenaar die over de subjectieve kwalificatie van het 

goed beslist (zie evenwel voor een uitzondering infra, nr. 190).  

Hierin verschillen de Franse, Belgische en oud-Nederlandse onroerende goederen door 

bestemming van de Zuid-Afrikaanse auxiliaries. Deze goederen die onroerend worden door 

bestemming, hoeven niet dezelfde eigenaar te hebben als de onroerende hoofdzaak. Door de 

onroerendmaking verkrijgt de eigenaar van de hoofdzaak bovendien geen eigendomsrecht op 

de bijzaak, waardoor de auxiliaries verschillen van bestanddelen (supra, nr. 133).
757

 

De vereiste eenheid van vermogen in het Franse, Belgische en oud-Nederlandse recht 

impliceert dat degene die een roerend goed tot een onroerend goed bestemt, zowel eigenaar 

moet zijn van het onroerend goed uit de aard als van het roerend goed uit de aard. Beide 

elementen verdienen afzonderlijk nog enige toelichting. 

1. Eigenaar van het onroerend goed uit de aard 

190. VERTEGENWOORDIGER – Het is naar Frans of Belgisch recht niet vereist voor de 

totstandkoming van de onroerendmaking door bestemming dat de eigenaar van zowel 

onroerend als roerend goed uit de aard zelf optreedt. Aangezien het onroerend maken door 

bestemming van roerende goederen een daad van beheer is die tot doel heeft het vermogen te 

laten renderen, kan ook een wettelijke of conventionele vertegenwoordiger hiertoe 

optreden.
758

 De loutere toestemming om een werk uit te voeren gegeven door de eigenaar aan 

de titularis van een persoonlijk gebruiksrecht op zijn onroerend goed, bv. de huurder, maakt 

van deze laatste evenwel geen vertegenwoordiger.
759

 

                                                 
755 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 84-85, nr. 69; 

Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 61, nr. 35; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 38-39, 

nr. 140. 
756 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 541, nr. 434; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 

CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 57; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 

Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 616; V. SAGAERT, "Het eigendomsvereiste bij onroerende 

goederen door bestemming" (noot onder Cass. 12 april 2010), RW 2011, (177) 178, nr. 2. 
757 C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 32, nr. 39. 
758 Cass. fr. 13 november 1878, D. 1879, I, 447 (waar een huurder goederen blijvend met een onroerend goed had verbonden 

voor rekening van de verhuurder en waarbij het huurcontract bepaalde dat deze goederen aan het einde van de huur eigendom 

van de verhuurder zouden worden); G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, 

VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 57; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de 

Droit de Liège, 1996, 85, nr. 70.  
759 A. ROBERT, "Une véranda construite par un locataire sur un bien loué est un meuble que le locataire peut enlever avant son 

départ sans dédommager le bailleur" (noot onder Rb. Pau 3 oktober 1996), Recueil Dalloz 1998, (55) 55. 



 

 

212 

 

De mogelijkheid voor een vertegenwoordiger om een goed onroerend door bestemming te 

maken, lijkt een uitzondering op het principe dat de eigenaar van het goed door zijn 

wilsbeslissing de kwalificatie kan wijzigen (supra, nr. 189). Ook bij roerendmaking door 

anticipatie bestaat een uitzondering op dit principe aangezien vervroegde roerendmaking 

mogelijk is op grond van een beslag dat door een schuldeiser is gelegd (infra, nr. 319). 

Evenwel bestaat voor die regel een wettelijke grondslag, wat niet het geval is voor de 

vertegenwoordiger van de eigenaar die een goed onroerend door bestemming maakt. 

Niettemin kan deze bevoegdheid bij onroerendmaking door bestemming worden verklaard 

vanuit de idee dat de vertegenwoordiger voor rekening van de eigenaar handelt.  

191. MEDE-EIGENAAR – Over de vraag of een mede-eigenaar van een onroerend goed een 

roerend goed waarvan hij de exclusieve eigenaar is, onroerend door bestemming kan maken, 

bestaat discussie.  

Volgens een aantal, voornamelijk oudere, bronnen is dergelijke onroerendmaking door één 

mede-eigenaar van de grond mogelijk indien de andere mede-eigenaars van de grond 

instemmen, hoewel die andere geen mede-eigenaars zijn van de roerende goederen.
760

  

Hierbij worden de gevolgen beperkt tot het aandeel van de mede-eigenaar die exclusief 

eigenaar is van de onroerende goederen door bestemming. De instemming van de andere 

mede-eigenaars van de grond, met de onroerendmaking door bestemming van zijn eigen 

roerende goederen door één mede-eigenaar van de grond die exclusieve eigenaar is van 

die roerende goederen, zou niet tot gevolg hebben dat de onroerende goederen door 

bestemming tot het vermogen van alle mede-eigenaars zouden gaan behoren. Enkel 

wanneer het onverdeeld aandeel in het onroerende goed uit de aard van de mede-

eigenaar/eigenaar van de uit hun aard roerende goederen wordt overgedragen, zouden de 

onroerende goederen door bestemming in de rechtshandeling zijn inbegrepen. Dit zou 

niet het geval zijn bij overdracht door de overige mede-eigenaar van hun aandeel.
761

 Een 

variant op deze visie is dat een mede-eigenaar bevoegd is tot onroerendmaking door 

bestemming van een roerend goed waarvan hij exclusief eigenaar is, maar deze 

onroerendmaking slechts voorwaardelijk is zolang de onverdeeldheid bestaat. Het behoud 

of de beëindiging van de onroerendmaking hangt hierbij af van de verdeling, waarbij het 

goed respectievelijk in of buiten het deel van die mede-eigenaar in kwestie zou vallen.
762

  

                                                 
760 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 82, nr. 80; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 

1975, 617, nr. 661; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 17, nr. 36 (waar 

niet wordt toegevoegd dat de overige mede-eigenaars moeten instemmen aangezien onroerendmaking als een daad van 

beheer wordt beschouwd). 
761 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 617, nr. 661. 
762 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 58; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 158, nr. 67. In beide werken 

verwijzen de auteurs naar een arrest van het Franse Hof van Cassatie als bron, nl. Cass. fr. 15 juli 1867, D. 1868, I, 269. In 

deze beslissing oordeelde het Hof echter over goederen die in een gebouw waren geplaatst door één van de mede-eigenaars 

van zowel het roerende als het onroerende goed. Er was daarbij geen schending van de vereiste van eenheid van vermogen 

aangezien het roerende en onroerende goed beide tot dezelfde onverdeeldheid behoorden. 
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Een deel van de moderne doctrine was daarentegen van oordeel dat een mede-eigenaar geen 

roerend goed onroerend kon maken door bestemming wegens het niet vervuld zijn van de 

vereiste eenheid van vermogen.
763

 De Belgische rechtspraak volgde deze zienswijze, zij het 

niet ondubbelzinnig.  

Zo oordeelde het hof van beroep te Bergen in 2006 in duidelijke bewoordingen dat een 

mede-eigenaar van een onroerend goed geen goederen waarvan hij exclusief eigenaar was 

door bestemming onroerend kon maken. Niettemin voegde het bij de concrete 

beoordeling toe dat er op geen enkele wijze bewezen was dat de overige mede-eigenaars 

hadden ingestemd met de onroerendmaking.
764

 Of deze toevoeging betekent dat het hof 

van mening is dat onroerendmaking wel mogelijk is in geval van toestemming van alle 

mede-eigenaars, is niet duidelijk.  

Verschillende auteurs verdedigen terecht dat de toestemming van de overige mede-eigenaars 

van het onroerend goed uit de aard niet relevant is. Immers, de toestemming van de mede-

eigenaars heeft geen invloed op het voorhanden zijn van verschillende patrimonia.
765

 

192. TITULARIS BEPERKT ZAKELIJK RECHT - Ook ten aanzien van de vruchtgebruiker en de 

erfpachter wordt soms aangevoerd dat ze de bevoegdheid hebben om op het onroerend goed 

dat voorwerp is van hun recht, goederen te plaatsen voor de dienst en exploitatie van dat 

onroerend goed. Deze goederen zouden zijn onderworpen aan onroerendmaking door 

bestemming, zij het tijdelijk, omdat beiden, de erfpachter nog meer dan de vruchtgebruiker, 

binnen de grenzen van hun recht de eigenaar vertegenwoordigen.
766

  

Op deze visie kwam evenwel veel kritiek.
767

 Een belangrijk argument volgt uit de aard van de 

rechtsfiguur van de onroerendmaking door bestemming. Deze is een juridische fictie en als 

basisregel geldt dat ficties restrictief moeten worden geïnterpreteerd en niet mogen worden 

gebruikt buiten het geval waarvoor ze werden gecreëerd.
768

 Ook het Belgische Hof van 

Cassatie verzette zich tegen onroerendmaking door bestemming door een titularis van een 

                                                 
763 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 85-86, nr. 70; 

B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, 

die Keure, 2005, (3) 8, nr. 13 (waarin de auteur voornamelijk het exclusieve eigendomsrecht over het roerende goed 

benadrukt); V. SAGAERT, "Het eigendomsvereiste bij onroerende goederen door bestemming" (noot onder Cass. 12 april 

2010), RW 2011, (177) 178, nr. 3; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2014, 98, nr. 111. 
764 Bergen 31 januari 2006, JLMB 2007, 1454. 
765 A. SALVÉ, "Immeubles par destination: copropriété et saisie" (noot onder Bergen 31 januari 2006), JLMB 2007, vol. 35, 

(1456) 1458; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 98, nr. 111. 
766 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 

1841, 263, nr. 870; A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 21. 
767 V. MARCADÉ, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 340, nr. 352; E. ARNTZ, Cours 

de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 414, nr. 853; F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, 

Bruylant, 1878, 543, nr. 437; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 705, nr. 1353; R. 

DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 103; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 

1996, 84, nr. 69; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 20; C. ATIAS, 

Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 35-36, nr. 49. 
768 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 30, nr. 

114, voetnoot 2. 
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beperkt zakelijk recht op het onroerend goed uit de aard. Het Hof besliste in 2010 in algemene 

bewoordingen dat goederen die een erfpachter op het door hem uitgebate erf heeft geplaatst, 

niet onroerend door bestemming kunnen zijn omdat de erfpachter geen eigenaar is van het 

erf.
769

 

Hierbij moet evenwel de volgende nuance worden gemaakt. Het obstakel voor 

onroerendmaking door bestemming in het geval van exploitatie van een onroerend goed door 

een beperkt zakelijk gerechtigde is dat deze geen eigenaar van het uitgebate onroerend goed is 

terwijl artikel 524 BW spreekt over onroerendmaking door “de eigenaar”. Terecht wordt door 

bepaalde rechtspraak
770

 en door de commentatoren bij het arrest van 12 april 2010 opgemerkt 

dat een beperkt zakelijk gerechtigde zoals een erfpachter die bevoegd is om gebouwen op te 

richten, via een accessoir opstalrecht eigenaar is van dat gebouw.
771

 Er bestaat in dergelijk 

geval wel een eenheid van vermogen, zij het tussen gebouw en roerende accessoria en niet 

tussen grond en accessoria. Het cassatiearrest van 12 april 2010 impliceert dat enkel grond 

kan dienen als erf in de zin van artikel 524 BW. Deze opvatting lijkt een miskenning van de 

economische werkelijkheid, waarin het eigendomsrecht op grond en gebouwen steeds vaker 

wordt gescheiden en waarin vastgoed voor de exploitatie vaak centraler staat dan de grond.
772

 

Bovendien lijkt de vereiste dat de eigenaar van de accessoria ook de eigenaar van de grond is, 

waardoor een “erf” ook enkel een grond kan zijn, haaks te staan op de doorgaans ruime 

interpretatie van het begrip “erf”.
773

  

Deze beperkte visie op het begrip “erf” en bijgevolg op de eenheid van vermogen, vinden we 

niet terug in Frankrijk. In de Franse doctrine werd in het verleden al aangenomen dat wie een 

bouwrecht en daarbij horend tijdelijk eigendomsrecht heeft, goederen onroerend door 

bestemming kan maken.
774

 Het gebouw is dan de onroerende hoofdzaak. Ook de Franse Cour 

de Cassation aanvaardde in navolging van lagere rechtspraak
775

 expliciet dat de titularis van 

een bail à construction roerende goederen waarvan hij eigenaar was, onroerend door 

bestemming kon maken. Dergelijke bailleur verkrijgt een recht om op een gronderf waarvan 

hij geen eigenaar is, een constructie op te richten en van dit door hem opgerichte gebouw 

wordt hij eigenaar, zoals de titularis van een zelfstandig of accessoir opstalrecht naar Belgisch 

                                                 
769 Cass. 12 april 2010, www.cass.be (5 mei 2010), concl. J. GENICOT, Pas. 2010, afl. 4, 1112, concl. J. GENICOT, RW 2011-

12, afl. 3, 177, noot V. SAGAERT, TBO 2011, afl. 2, 85, concl. J. GENICOT. 
770 Gent 13 oktober 2009, TFR 2010, 290, noot D.E. PHILIPPE. Het hof expliciteert dat een concessiehouder eigenaar is van 

een gebouw door hem opgericht waardoor vorkliften gebruikt voor de exploitatie van het magazijn onroerend door 

bestemming zijn.  
771 V. SAGAERT, "Het eigendomsvereiste bij onroerende goederen door bestemming" (noot onder Cass. 12 april 2010), RW 
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2011, (177) 179, nrs. 4-6. 
773 Supra, nr. 188. Gent 13 oktober 2009, TFR 2010, 290, noot D.E. PHILIPPE; M. DESMEDT, "Ontgoocheling bij de 

onroerende konijntjes - Kritische bedenkingen bij een arrest van het Hof van Cassatie van 12 april 2010" (noot onder Cass. 

12 april 2010), Nieuwsbrief Notariaat 2012, (1) 4; K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2014, 445-447, nrs. 435-436. 
774 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 155-156, nr. 66. 
775 Zie bijvoorbeeld reeds in 1892: Parijs 8 februari 1892, DP 1892, 409, noot M. PLANIOL. 
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recht. Dit eigendomsrecht volstaat volgens de Franse Cour de cassation voor 

onroerendmaking in de zin van artikel 524 Cc.
776

 Deze onroerendmaking is volgens auteurs 

voorwaardelijk omdat ze bij het verstrijken van het tijdelijk eigendomsrecht van de oprichter 

afhangt van de beslissing van de grondeigenaar. Indien deze de accessoria mee overneemt, 

blijft de onroerendmaking bestaan.
777

 Hierbij zou de grondeigenaar overeenkomstig artikel 

555, 3
e
 lid Cc de waarde van de materialen en het arbeidsloon moeten vergoeden. De bouwer 

kan immers niet als te goeder trouw worden beschouwd. Indien de grondeigenaar de 

accessoria niet wenst te behouden, houdt de onroerendmaking op.
778

 

193. BLOTE EIGENAAR – Ook een blote eigenaar die via een persoonlijk recht, bijvoorbeeld 

als huurder, een gebruiksrecht op een onroerend goed heeft, kan goederen die hij in dat goed 

plaatst voor de exploitatie ervan, niet onroerend door bestemming maken. Als blote eigenaar 

heeft hij geen recht op exploitatie van het goed, zodat hij de bijzondere band tussen het 

roerend goed en het onroerend goed niet zelf tot stand kan brengen. Als huurder kan hij dan 

wel een gebruiksrecht op het goed terugkrijgen maar in die hoedanigheid ontbreekt voor hem 

de eenheid van vermogen die is vereist voor onroerendmaking door bestemming.
779

 De 

toestemming van de vruchtgebruiker om meubelen en materieel in het onroerende goed te 

plaatsen, wijzigt dit niet.
780

 

194. BEZITTER - De vraag rijst wat de positie is van de bezitter van het onroerende goed.  

Stel dat X bezitter is van het onroerend goed van Y. X plaats goederen waarvan hij zelf 

eigenaar is op het onroerend goed om ze ten dienste te stellen van de exploitatie van dat 

onroerend goed. Kunnen deze roerende goederen onroerend door bestemming worden? 

De doctrine maakt hier een onderscheid. In de verhouding met de werkelijke eigenaar, Y uit 

het voorbeeld, wordt terecht verdedigd dat de bezitter, X, geen goederen onroerend door 

bestemming kan maken. De werkelijke eigenaar Y verkrijgt dan ook geen rechten ten aanzien 

van die roerende goederen. Zo kan hij enkel zijn onroerend goed revindiceren, niet de 

goederen die de bezitter X eraan verbond aangezien het die laatste is die er eigenaar van is. 

Ten aanzien van derden zou het volgens auteurs evenwel mogelijk zijn dat goederen worden 

beschouwd als onroerend door bestemming wanneer de bezitter van een onroerend goed uit de 

                                                 
776 Cass. fr. 31 maart 2009, n° 08-14.180, RTDciv 2010, 139, noot T. REVET, JCP E 2009, 1899, noot F. PLANCKEEL. 
777 De auteur maakt het volgende onderscheid. Indien de goederen door blijvende verbinding onroerend zijn door 

bestemming, blijft de onroerendmaking voortbestaan omdat de goederen van rechtswege mee overgaan naar de 
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à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 23.  
778 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 156, nr. 66. 
779 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 20. 
780 Gent 22 oktober 1958, T.Not. 1959, 88, RW 1959-60, 1951. 
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aard ze met dat goed verbindt.
781

 De redenering is dat de bezitter optreedt “loco domini”.
782

 

De onroerendmaking door bestemming zou in deze opvatting duren zolang het bezit 

voortduurt.
783

 Indien het onroerende goed uit de aard door de bezitter wordt verkregen door 

verkrijgende verjaring, zouden de gevolgen van de onroerendmaking door bestemming 

retroactief worden bevestigd.
784

 

Deze redenering in de verhouding met derden kan moeilijk worden gevolgd. Derden worden 

geenszins beschermd op grond van het vaststelbaar bezit dat de bezitter X heeft van het 

onroerend goed. Enkel ten aanzien van roerende goederen geldt bezit als titel op grond van 

artikel 2279 BW. Het eigendomsrecht van onroerende goederen daarentegen blijkt ten aanzien 

van derden in principe uit de hypothecaire registers (zie ook infra, nr. 360).
785

 Heeft de 

bezitter van een onroerend goed, X, geen titel (of geen publiciteit verleend aan zijn titel), dan 

blijkt het eigendomsrecht van de ware eigenaar, Y, uit de hypothecaire registers. Derden 

kunnen geenszins vertrouwen op het voor hen zichtbare bezit door X om aan te nemen dat hij 

eigenaar zou zijn. Heeft de bezitter X wel hypothecaire publiciteit verleend aan zijn titel, dan 

nog kunnen derden er niet rechtmatig op vertrouwen dat X de eigenaar van het onroerend 

goed is. De hypothecaire publiciteit heeft immers negatieve werking: de registers bevatten 

geen ‘waarheidswaarborg’. De overschrijving of inschrijving van een zakelijk recht verleent 

geen waarborg voor de geldigheid van het over- of ingeschreven recht. Dit wordt naar 

Belgisch recht streng ingevuld: derden die van een niet-eigenaar verkrijgen worden niet 

beschermd door een rechtmatig vertrouwen dat was gebaseerd op een foutieve hypothecaire 

staat.
786

 Bijgevolg kunnen roerende goederen die de bezitter van een onroerend goed met dat 

onroerend goed verbindt, door derden niet als onroerende goederen door bestemming worden 

beschouwd. Naar Frans recht wordt het rechtmatig vertrouwen van derden die gehandeld 

hebben op grond van de vaststellingen uit de registers, wel gehonoreerd.
787

 In de hypothese 

dat de bezitter in de registers als eigenaar vermeld staat, zouden derden naar Frans recht aldus 

de door de bezitter aan het onroerend goed verbonden goederen als onroerend door 

bestemming mogen beschouwen. 
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782 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 83. 
783 C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 16, nr. 164. 
784 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 21. 
785 Art. 1 Hyp.W. 
786 Cass. 6 maart 2009, Arr.Cass. 2009, 729, RW 2009-10, noot R. JANSEN, TBH 2009 (weergave I. VAN MIEROP), afl. 9, 980 
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DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 938, nr. 1055; E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 106, nr. 125; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 728-730, nrs. 948-950. 
787 Cass. fr. 3 april 1963, D. 1964, Jur. 306, noot J. CALAIS-AULOY, JCP 1964, II, nr. 13.502, noot J. MAZEAUD; Cass. fr. 12 

januari 1988, Bull.civ. 1988, I, 6, nr. 7.  
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Wordt de bezitter door verkrijgende verjaring eigenaar, dan kan hij vanaf dan roerende 

goederen waarvan hij de eigenaar is, onroerend door bestemming maken. Dit werkt niet 

retroactief omdat de verkrijgende verjaring zelf niet retroactief werkt. 

2. Eigenaar van het roerend goed uit de aard 

195. REEDS EIGENAAR VOOR TENDIENSTESTELLING – De eigenaar van het onroerende goed 

uit de aard moet eveneens eigenaar zijn van het roerend goed uit de aard dat ten dienste wordt 

gesteld van het onroerend goed of er blijvend aan wordt verbonden opdat dit roerend goed 

onroerend door bestemming zou worden. Bij onroerendmaking door bestemming treedt er 

geen eigendomsverkrijging (of –uitbreiding) op zoals dat bij onroerendmaking door 

incorporatie het geval is (supra, nr. 133). Door de loutere affectatie van een roerend goed dat 

ten dienste wordt gesteld van de uitbating van een onroerend goed of er blijvend mee wordt 

verbonden, wordt de eigenaar van het onroerend goed uit de aard dus geen eigenaar van het 

roerend goed uit de aard.
788

 Dit impliceert ook dat een goed dat werd verkocht onder 

eigendomsvoorbehoud, niet door bestemming onroerend kan worden zolang de koopprijs niet 

volledig is betaald en het eigendomsrecht niet is overgegaan op de koper.  

Stel dat X van Y een roerend goed koopt onder eigendomsvoorbehoud ten voordele van 

Y. X is eigenaar van een onroerend goed uit de aard en stelt het gekochte roerend goed 

ten dienste van zijn onroerend goed. Zolang de volledige koopprijs niet is betaald, blijft Y 

eigenaar van het roerend goed en kan dit goed niet onroerend door bestemming worden 

omdat het zich niet in hetzelfde vermogen bevindt als het onroerend goed uit de aard. 

3. Kritiek op vereiste eenheid van vermogen  

196. EENHEID VAN VERMOGEN WORDT BEKRITISEERD – Hoewel het principe van eenheid 

van vermogen duidelijk blijkt uit de wettekst en door de meerderheid van de rechtsleer wordt 

onderschreven, klinkt ook kritiek. Voor bepaalde goederen die als onroerend door 

bestemming worden gekwalificeerd, is het volgens de tegenstanders vreemd om een 

onderscheid te maken tussen de goederen door de eigenaar geplaatst en de andere.  

Zo zouden duiven in een duiventil moeilijk onderscheiden kunnen worden op basis van 

wie hun eigenaar is.
789

  

Dit is eerder een praktisch obstakel. Een fundamenteler probleem is dat de onroerendmaking 

door bestemming omwille van deze vereiste een “faveur sélective” is waar niet elke exploitant 

van een onroerend goed van kan genieten.
790

 De wetgever had bij het opnemen van de 

onroerendmaking door bestemming een zeer specifieke vorm van exploitatie van een 

onroerend goed voor ogen. Enkel de exploitant die ook eigenaar is, kan roerende goederen 

door tendienstestelling onroerend maken om het productiegeheel samen te houden.  

                                                 
788 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 24. 
789 V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 334, nr. 349. 
790 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 126. 
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Dit valt historisch te verklaren. Bij de Franse Revolutie werd de exclusieve 

grondeigendom bijzonder gepromoot en beschermd als reactie op de leenheerlijke 

situaties uit het Ancien Régime (supra, nrs. 47 en 50). Het ideaal was dat elke landbouwer 

zijn eigen stuk grond in eigendom zou hebben. De bescherming die aan de 

grondeigendom werd geboden via de onroerendmaking door bestemming, was om die 

reden enkel voor de grondeigenaar weggelegd.  

Evenwel strookt die visie niet met de noodwendigheden van de economie zoals die zich 

nadien verder ontwikkelde.  

Zo werden ook na 1804 vele erven bewerkt en geëxploiteerd door landbouwers die 

slechts een zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht hadden, zoals de vruchtgebruiker of de 

pachter.
791

 Bovendien is de vereiste van eenheid van vermogen in commerciële en 

industriële exploitaties nog veel vaker dan bij agrarische exploitaties afwezig. 

Commerciële en industriële activiteiten worden immers vaak uitgeoefend in gehuurde 

onroerende goederen (infra, nrs. 203 en 277). 

B. Band tussen het onroerend goed uit de aard en het onroerend goed door bestemming 

197. MEERDERHEIDSVISIE: COMBINATIE VAN BESTEMMING DOOR DE EIGENAAR EN 

OBJECTIEVE ELEMENTEN – Er is voor onroerendmaking door bestemming volgens de 

meerderheidsopvatting een wilsbeslissing nodig van degene die de roerende zaak voor de 

dienst en exploitatie van het onroerende goed bestemt. De eigenaar moet de intentie hebben 

om het roerende goed aan het onroerende goed uit de aard te verbinden. Dit is de zogenaamde 

animus-vereiste. Op grond van dit subjectieve element wordt onroerendmaking door 

bestemming in dit onderzoek beschouwd als een subjectieve kwalificatie (supra, nr. 25). Deze 

wilsbeschikking is voor onroerendmaking door bestemming noodzakelijk maar niet 

voldoende. Zo oordeelde de Franse Cour de cassation: 

“la qualité d’immeuble par destination dépend des conditions fixées par la loi et la seule 

volonté du propriétaire, impuissante à créer arbitrairement des immeubles par 

destination (…)”.
792 

De categorie van de onroerende goederen door bestemming is dus niet op een louter subjectief 

criterium gebaseerd. Naast een intentie tot onroerendmaking dienen ook objectieve elementen 

die op onroerendmaking door bestemming wijzen, aanwezig te zijn. Dit is de corpus-

vereiste.
793

  

                                                 
791 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 262-268. 
792 Cass. fr. 27 juni 1944, JCP 1945, II, 2782, noot G. TOUJAS. Deze visie werd later herhaald in Cass. fr. 7 april 1988, 

Bull.civ. 1998, I, nr. 143, JCP 1998, I, 1801, nr. 171, noot H. PERINET-MARQUET, D. 1998, 344, noot A. ROBERT. 
793 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 25, nr. 

103, voetnoot 3; F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 537, nr. 433; C. AUBRY en G. RAU, Cours 

de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 15, voetnoot 31bis; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 

CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 61; P. GULPHE, L'immobilisation 

par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 133; R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et 

la jurisprudence récente, onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 66; F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle 
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De objectieve elementen verlenen een zekere publiciteit aan de onroerendmaking ten aanzien 

van de crediteurs, hetgeen van belang is omdat de onroerendmaking door bestemming een 

negatieve impact heeft op het algemene onderpand van de chirografaire schuldeisers indien er 

een zekerheid (voorrechten, hypotheken) bestaat op de onroerende hoofdzaak (infra, nrs. 208 

en 231).
794

  

Omwille van de publiciteitsvereiste is bijvoorbeeld een overeenkomst tussen de eigenaar van 

een onroerend goed en één van zijn schuldeisers onvoldoende om goederen die niet de 

vereiste band met het onroerende goed vertonen, onroerend door bestemming te maken.
795

  

Zijn enkel de objectieve elementen voorhanden, dan is er in principe geen onroerendmaking 

door bestemming. In dergelijk geval zal evenwel moeilijk te bewijzen zijn dat de 

wilsbeslissing ontbreekt (zie infra, nrs. 220 en 222).
796

  

198. MINDERHEIDSVISIE: NADRUK OP OBJECTIEVE VOORBESTEMDHEID VAN GOEDEREN – 

Naast de meerderheidsvisie die een intentioneel element vereist, gekoppeld aan objectieve 

elementen die de kenbaarheid ten aanzien van derden waarborgen, lijkt er ook een tweede 

                                                                                                                                                         
sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 73, nr. 72; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie 
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Brussel, Bruylant, 1975, 621, nr. 667; M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et 

immeubles", Revue de la Recherche Juridique 1995, (809) 815; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection 

Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 86, nr. 71; A. ROBERT, "L'acquéreur ne peut se prévaloir de l'article 2279 

du code civil dès lors que le matériel litigieux ne figure pas sur la liste mentionnée dans l'acte de vente", Recueil Dalloz 1998, 

(344) 344; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 9, nrs. 15-16; J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par 

destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 115, nr. 143; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, 

PUF, 2006, 58, nr. 31; R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, Defrénois, 2008, 96, nr. 142; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, 

M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 15, nr. 16; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 

522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 33; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 57, nr. 159; 

V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 99, nr. 112. Zie ook onder 

meer: Cass. fr. 17 januari 1859, D.P. 1859, I, 68; Cass. fr. 5 februari 1878, S. 1878, I, 353, D. 1878, I, 156; Cass. fr. 3 juli 

1968, JCP 1968.II.15685, noot G. GOUBEAUX; Parijs 27 maart 1963, D. 1964, JP, 27; Rb. Hoei 9 januari 2014, Rev.not.b. 

2014, afl. 3087, 605. Voor het oude Nederlandse recht: J. EGGENS, "Het einde der bestemming van zaken onroerend door 

bestemming", WPNR 1927, (843) 844. 
794 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 539, nr. 433; P. GULPHE, L'immobilisation par 

destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 133; R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la 

jurisprudence récente, onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 158; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire 

de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 614, nr. 653; S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, 

Parijs, LGDJ, 1976, 68, nr. 78; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit 

de Liège, 1996, 86, nr. 71; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 17, nr. 37; 

A. CUYPERS en J. BONCQUET, "Art. 45, 2°, 2e lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) 11-12, nr. 7; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 101-102, nr. 113. Contra: J. SECHIER-

DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 

2005, 42-43, nrs. 49-51.  
795 Cass. fr. 31 juli 1879, D. 1880, I, 273, S. 1880, I, 409, noot LYON-CAEN; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de 

droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 83, nr. 82. 
796 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 75; R. DERINE, F. VAN NESTE 

en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 104-105; S. 

GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, Parijs, LGDJ, 1976, 70, nr. 80; B. TILLEMAN, "De notie roerend 

en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 9, nr. 15; 
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zienswijze te bestaan die voornamelijk wordt verdedigd door GULPHE. Deze visie legt de 

nadruk op de objectieve elementen waarbij de rol voor de eigenaar van het onroerend goed 

sterk wordt gereduceerd:  

“(…) l’affectation doit obligatoirement présenter certains caractères de durée, de 

nécessité, etc… Ces caractères (…) doivent exister réellement et sont appréciés en toute 

objectivité. Ce sont les seuls éléments d’appréciation dont tiennent compte les tribunaux 

pour se prononcer sur l’immobilisation des objets litigieux. (…) Partis d’une conception, 

en quelque sorte subjective, de l’immobilisation par destination, nos tribunaux ont donc 

abouti à une réglementation essentiellement objective”.
797

  

Opdat een goed onroerend door bestemming zou zijn (waarbij enkel de vorm gebaseerd op 

economische tendienstestelling wordt erkend, zie infra, nr. 284), moet er volgens deze visie 

sprake zijn van een dubbele bestemming of voorbestemdheid: enerzijds de voorbestemdheid 

van het onroerend goed voor welbepaalde exploitatie en anderzijds de voorbestemdheid van 

goederen om een rol te spelen in die exploitatie.
798

 Een zienswijze die verwant is aan deze 

minderheidsvisie, is terug te vinden in het oude Nederlandse recht. Daar werd voor de 

kwalificatie van een goed als hulpzaak van een onroerende hoofdzaak geen rekening 

gehouden met de wil van de eigenaar. De zaak moest objectief gezien zodanig dienst doen aan 

een onroerend goed dat dit beter aan zijn bestemming voldeed. Dit werd beoordeeld op grond 

van de verkeersopvatting.
799

  

Deze minderheidsvisie kan niet overtuigen om twee redenen. Ten eerste kunnen goederen op 

verschillende manieren worden gebruikt zodat een werkelijke, objectieve bestemming of 

voorbestemdheid weinig aannemelijk is.  

Zo is een paard niet intrinsiek bestemd het veld te bewerken, dit is slechts één mogelijk 

gebruik. Evenmin kunnen borden uit een hotel of vrachtwagens die bij een industriële 

exploitatie de geproduceerde goederen vervoeren, als intrinsiek voor dat gebruik bestemd 

worden beschouwd. De borden kunnen ook buiten een commerciële exploitatie dienen en 

de vrachtwagens buiten een industriële exploitatie. 

Ten tweede kan niet worden verdedigd dat de exploitatie van een onroerend goed steeds is 

voorbestemd. Een gebouw kan vanuit zijn aard doorgaans op vele manieren worden uitgebaat. 

Hetzelfde geldt voor percelen grond. Een beperking van de rol van de eigenaar om redenen 

van publiciteit en derdenbescherming is acceptabel en komt ook in de meerderheidsvisie voor 

(supra, nr. 197). De wilsbeschikking van de eigenaar volledig uitschakelen miskent de 

                                                 
797 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 255-256. Ook in die zin: J.P. 

STORCK, Recherches sur le rôle de la destination des biens en droit positif français, onuitg., Université des sciences 

juridiques, politiques, sociales et de technologie de Strasbourg, 1979, 127, nr. 137; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, 

LGDJ, 2012, 766, nr. 416. 
798 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 259. 
799 H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 12; C. 

ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en D. HAAN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3-1 

Algemeen Goederenrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 56, nr. 67. 
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realiteit, nl. dat hij zelf beslist hoe hij zijn onroerend goed aanwendt en welke hulpmiddelen 

hierbij worden aangewend. Het is bij deze categorie dus niet mogelijk om het subjectieve 

element volledig weg te denken. In wat volgt, gaan we daarom uit van de 

meerderheidsopvatting dat voor onroerendmaking door bestemming een wilselement van de 

eigenaar aanwezig moet zijn. De vraag rijst dan nog hoe de objectieve elementen die naast dit 

wilselement moeten bestaan, eruit zien. 

199. TWEE VORMEN VAN OBJECTIEVE ELEMENTEN: TENDIENSTESTELLING EN BLIJVENDE 

VERBINDING – Uit de artikelen 524-525 BW valt af te leiden dat er twee vormen bestaan van 

een band tussen onroerende goederen uit hun aard en accessoria die onroerend door 

bestemming zijn.  

Volgens bepaalde auteurs werd hiermee door de wetgever een onderscheid in stand 

gehouden dat voor de invoering van de Code civil bestond.
800

 Uit de historische inleiding 

bleek evenwel dat de goederen die nu onroerende goederen door bestemming zijn, vóór 

de invoering van de Code civil niet systematisch als een afzonderlijke categorie werden 

beschouwd en niet op erg coherente wijze werden behandeld, zodat deze opvatting dat de 

Code civil een onderscheid in stand hield dat reeds bestond, moeilijk kan worden gevolgd 

(supra, nr. 179). 

Beide vormen van onroerendmaking door bestemming zijn verschillend. Ze beantwoorden 

aan verschillende criteria en zijn gestoeld op een andere redenering. De eerste vorm 

veronderstelt een productiviteitsverband, de tweede een materiële verbinding.
801

 HANSENNE 

spreekt over deze twee vormen als “immobilisation par destination économique” (onroerend 

door economische bestemming) en “immobilisation par destination voluptuaire” (onroerend 

door luxe- of weeldebestemming).
802

 Het meest courant zijn echter de termen “affectation au 

service ou à l’exploitation d’un fonds/tendienstestelling” en “attache à perpétuelle 

demeure/blijvende verbinding”. Ondanks de verschillen worden beide door de wetgever, 

rechtspraak en doctrine als twee verschijningsvormen van eenzelfde figuur gezien.
803

 Dit 

blijkt uit het feit dat ze dezelfde benaming krijgen, aan een aantal gemeenschappelijke 

voorwaarden moeten voldoen en dezelfde gevolgen teweegbrengen. Het voorhanden zijn van 

één vorm volstaat dan ook, het gaat niet om cumulatieve voorwaarden. Een tendienstestelling 

dient dus niet blijvend te zijn en een blijvende verbinding moet geen economisch doel 

hebben.
804

 

                                                 
800 Zie voor een bespreking: J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université 
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Deze tweedeling bestaat niet bij de Zuid-Afrikaanse auxiliaries. Zij vertonen alleen 

verwantschap met de eerste vorm van onroerendmaking door bestemming naar Frans en 

Belgisch recht, deze gebaseerd op een tendienstestelling. Een fysieke band zoals bij de tweede 

vorm van onroerendmaking door bestemming leidt naar Zuid-Afrikaans recht eerder tot een 

kwalificatie als accessory, wat zoals eerder toegelicht meer op bestanddeelvorming lijkt 

(supra, nr. 128).
805

  

1. Roerend goed ten dienste van de exploitatie van het onroerende goed  

200. EERSTE VORM VAN ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING – Een eerste vorm van 

onroerendmaking door bestemming is gebaseerd op een functionele band tussen hoofd- en 

bijzaak, waarbij de bijzaak ten dienste van de exploitatie van een onroerende hoofdzaak wordt 

gesteld. Drie elementen zijn hierbij van belang: (i) de exploitatie van een onroerende 

hoofdzaak, (ii) de tendienstestelling van de roerende bijzaak aan deze exploitatie en (iii) de 

vereiste aanpassing van de onroerende hoofdzaak aan de exploitatie. Elk van deze drie 

elementen wordt hier verder toegelicht waarbij ook de rol voor de wil van de eigenaar wordt 

besproken, in het bijzonder bij het tweede element, nl. de tendienstestelling van de bijzaak aan 

de exploitatie. 

a. Exploitatie onroerend goed uit de aard 

201. VERSCHILLENDE MOGELIJKE VORMEN VAN EXPLOITATIE - De eerste vorm van 

onroerendmaking door bestemming is die waarbij het uit de aard roerende goed ten dienste 

wordt gesteld van de uitbating van een onroerend goed. Zowel artikel 524 van het Burgerlijk 

Wetboek als de negentiende-eeuwse auteurs legden sterk de nadruk op de 

landbouwexploitatie als voorbeeld van een uitbating ten dienste waarvan goederen onroerend 

werden door bestemming.
806

 Door de beperkte aanwezigheid en het geringe belang van 

industriële activiteit in het Frankrijk van het begin van de negentiende eeuw, krijgen 

industriële exploitaties weinig aandacht.
807

 Dit blijkt duidelijk uit het feit dat de opsomming 

van onroerende goederen door bestemming die betrekking heeft op landbouwexploitaties veel 

langer is dan die met de overige goederen. Toch zijn deze bepalingen ruim geformuleerd 

zodat algemeen wordt aangenomen dat naast bij een agrarische, niet alleen bij een industriële, 

maar ook bij een commerciële of burgerlijke uitbating van een onroerend goed uit de aard 

onroerendmaking door bestemming mogelijk is.
808

 Het volstaat dat de eigenaar roerende 

                                                                                                                                                         
(1113) 1131. Zie ook: Chambéry 19 januari 1904, D.P. 1907, II, 361; Nîmes 1 juni 2010, nr. 08/00727, geraadpleegd op 

www.lexisnexis.com.  
805 W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 134, nr. 228. 
806 G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 764, nr. 2174. 
807 A. SAUVALLE, De la distinction entre les immeubles par nature et les immeubles par destination et spécialement de 

l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902, 113; R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la 

jurisprudence récente, onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 112; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, 

Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 390, nr. 653; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957 
808 Cass. fr. 29 oktober 1984, Bull.civ. 1984, III, 138, nr. 177, Defrénois 1985, 755, noot H. SOULEAU, RTDciv 1985, 739, 

noot C. GIVERDON en P. SALVAGE-GEREST; Gent 19 maart 1887, D. 1889, II, 118; Chambéry 19 januari 1904, D.P. 1907, II, 

361; Luik 26 januari 1907, Pas. 1907, II, 190; Brussel 24 december 1986, RW 1986-87, Rec.gén.enr.not. 1987, 415; F. 

http://www.lexisnexis.com/
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goederen op zijn onroerend goed plaatst voor de dienst en exploitatie van dat laatste, ongeacht 

de wijze waarop het erf wordt geëxploiteerd. In die zin zou men kunnen zeggen dat de 

onroerende goederen door bestemming niet zozeer geplaatst zijn voor de dienst en uitbating 

van een onroerend goed maar eerder ten dienste worden gesteld van een onroerend goed dat 

wordt uitgebaat.
809

  

Eenzelfde ruime invulling van de onroerende hoofdzaak vinden we terug in het Zuid-

Afrikaanse recht waar boerderijen, fabrieken maar ook woonhuizen als voorbeelden van 

hoofdzaken worden gegeven voor onroerendmaking door bestemming van auxiliaries.
810

 

Hoewel er eensgezindheid bestaat over het principe dat de begrippen “exploitatie” en “dienst” 

ruim dienen te worden geïnterpreteerd, is er in het Franse en Belgische recht minder 

eensgezindheid over de concrete invulling. Vooral met betrekking tot de burgerlijke en 

commerciële uitbating van een onroerend goed bestaat discussie. Deze worden daarom verder 

toegelicht. 

202. BURGERLIJKE EXPLOITATIE – Verschillende vormen van burgerlijke exploitatie worden 

aanvaard als grond voor onroerendmaking.  

Zo kunnen in een school, schouwburg of museum goederen onroerend worden door 

bestemming omdat ze tot de uitrusting van het gebouw horen.
811

 Burgerlijke exploitatie 

van een onroerend goed als kerk is bovendien expliciet door de Franse Cour de cassation 

als grond voor onroerendmaking door bestemming aanvaard.
812  

                                                                                                                                                         
LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 567, nr. 463; A. SAUVALLE, De la distinction entre les 

immeubles par nature et les immeubles par destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902 

G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 

76 (over de ruime interpretatie van « usines»); P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 

1943, 100, 104-105; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence, 1952, 84; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 762, nr. 

2173; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, 

Antwerpen, Standaard, 1974, 108-110, nr. 52; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, "Overzicht van rechtspraak. 

Zakenrecht (1989-1994)", TPR 1995, (503) 523-524; Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de 

Poitiers, 2000, 187; J. CARBONNIER, Droit civil. Tome 3. Les Biens, Parijs, PUF, 2000, 110-111, nr. 61; B. TILLEMAN, "De 

notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, 

(3) 11, nr. 19; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 38, nr. 138; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, 

"Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 5; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et 

propriété, Brussel, Larcier, 2012, 63, nr. 32; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 57, nr. 160; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 99, nr. 112; C. ATIAS, Droit 

civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 34-35, nr. 48. 
809 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 87-88, nr. 76. 
810 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 258; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South 

Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 135, nr. 228. 
811 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 114-115, nr. 54; F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 

1990, 123-124, nr. 58; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE 

(eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 11, nr. 19. 
812 Cass. fr. 4 mei 1926, D. 1927, Jur. 125, noot C. BLAEVOET; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 41, nr. 225. 
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De burgerlijke exploitatie die in aanmerking komt, dient dus ruim te worden ingevuld. Het 

kan gaan om culturele, sociale, educatieve of artistieke activiteiten.
813

  

Verschillende auteurs zien ook het gebruik voor residentiële doeleinden als mogelijke vorm 

van exploitatie die tot onroerendmaking kan leiden. Ze kwalificeren goederen als onroerend 

door bestemming op grond van de tendienstestelling aan de exploitatie van een woonhuis 

indien ze dienen tot “meerder gemak en veiligheid van de bewoners en er onafscheidbaar aan 

verbonden zijn.”
814

  

Een punt van discussie is het al dan niet bestaan van de vereiste dat de exploitatie voor 

economische en meer bepaald lucratieve doeleinden moet dienen. Volgens een eerste 

zienswijze moet er een economisch en meer bepaald winstgevend opzet bestaan.
815

 

Zo oordeelde de rechtbank van koophandel te Namen in 1992: “Attendu que ce 

mécanisme juridique suppose (…) un immeuble par nature qui soit exploité, c’est-à-dire 

utilisé à des fins économiques (…)”
816

 

Burgerlijke exploitatie kan in deze visie slechts als grond voor onroerendmaking dienen 

wanneer ze winstgevend is, bijvoorbeeld door de verhuring van een woonhuis.
817

 Roerende 

goederen die dienen voor de bewoning van een onroerend goed door de eigenaar zelf, kunnen 

enkel onroerend worden als ze als onroerend uit de aard kunnen worden beschouwd of 

wanneer ze onroerend door bestemming door blijvende verbinding zijn.
818

  

Een tweede zienswijze is dat ook de eenvoudige bewoning van een onroerend goed kan 

volstaan om roerende goederen ten dienste ervan gesteld, als onroerend door bestemming te 

kwalificeren. Artikel 524 BW spreekt over voorwerpen die de eigenaar van een erf voor de 

dienst en de exploitatie van dat erf daarop geplaatst heeft. De goederen die bijdragen tot het 

                                                 
813 Zie bijvoorbeeld: Brussel 7 maart 1924, Rev.prat.not.b. 1926, 213. 
814 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 44, nr. 

139; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil. Tome I, Parijs, LGDJ, 1928, 729, nr. 2223; A. KLUYSKENS, 

Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 26; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 707, 

nr. 1354bis; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 765, nr. 2177; R. DERINE, F. 

VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 

124-125, nr. 58; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 108-109, nrs. 46-47; C. 

ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 35, nr. 48. 
815 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 120-121; J. HANSENNE, 

"Considérations sur l'immobilisation par destination économique en général et sur l'immobilisation des moyens de transport 

en particulier" (noot onder Cass. 11 september 1980), RCJB 1981, (176) 180, nr. 8; A. SALVE, "Immeubles par destination: 

copropriété et saisie" (noot onder Bergen 31 januari 2006), JLMB 2007, vol. 35, (1456) 1457. 
816 Kh. Namen 22 oktober 1992 , RRD 1993, 37. 
817 Een burgerlijke exploitatie aanvaard door het hof van beroep te Antwerpen is het verhuren van gemeubelde 

studentenkamers in een gebouw (Antwerpen 21 december 1987, Turn.Rechtsl. 1988/71). De rechtbank te Brugge aanvaardde 

verhuur van een woonhuis ook als burgerlijke exploitatie (Rb. Brugge 12 november 1913, Pas. 1914, III, 270). 
818 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 87-88, nr. 76. 

Minder expliciet: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 626-627; 

R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 19, nr. 40. GULPHE maakt een 

uitzondering voor sleutels bij bewoning en goederen ten dienste van een religieus gebouw: P. GULPHE, L'immobilisation par 

destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 110 en 111-113. Voor een bespreking, zie ook: M.-C. DE LAMBERTYE-

AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 78. 
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gemak, comfort of de veiligheid van de bewoners, zijn geplaatst voor de dienst van het 

onroerende goed en zijn daardoor onroerend door bestemming.
819

  

De tweede zienswijze lijkt de juiste gelet op de tekst van de wet. Bovendien kan ook van een 

school of een kerk moeilijk worden aangenomen dat dit activiteiten met een winstgevend 

opzet zijn. Niettemin zal de groep van goederen die op grond van een tendienstestelling aan 

een particulier, residentiëel gebruik van een onroerend goed onroerend door bestemming 

worden, beperkt zijn, rekening houdend met de voorwaarde dat de tendienstestelling in rem 

moet zijn (zie infra, nr. 204).  

Bij de goederen ten dienste van een burgerlijke exploitatie valt ten slotte op dat het om een 

evolutieve categorie gaat. De standaard van “meerder gemak en veiligheid” van een 

onroerend goed wijzigt steeds, in het bijzonder bij de verhuring of zelfs het gewone gebruik 

door de eigenaars voor residentiële doeleinden. In een evoluerende maatschappij evolueert de 

standaard voor wat ‘nodig’ of zelfs ‘werkelijk nuttig’ is, mee.
820

 Door dit evolutief karakter 

van de categorie kan het moeilijk zijn om af te bakenen wat nodig of nuttig is voor 

residentiële doeleinden en wat eerder als luxe-uitrusting moet worden beschouwd. 

203. COMMERCIËLE EXPLOITATIE – De onroerendmaking door bestemming bij een 

commerciële uitbating van een onroerend goed wordt principieel aanvaard. Toch bestaat voor 

deze categorie een zekere terughoudendheid.
821

 Dat de categorie niet in het Burgerlijk 

Wetboek is opgenomen, lijkt niet echt een verklaring. Zoals eerder werd uiteengezet, wordt 

algemeen aanvaard dat het begrip ‘exploitatie’ ruim moet worden geïnterpreteerd en niet kan 

worden beperkt tot de agrarische en industriële exploitaties die in artikel 524 BW worden 

genoemd (supra, nr. 201). 

Zo schrijft LAURENT uitdrukkelijk: “Le code ne dit pas quel est le service ; donc tout 

service immobilise. Ce sera d’ordinaire un service agricole ou industriel, mais l’industrie 

et l’agriculture ne sont pas les seules causes de l’immobilisation. Le commerce peut 

                                                 
819 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 84; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 762-763, nr. 2173; 

R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 125, voetnoot 196; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. 

VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 17, nr. 33. In die zin, hoewel minder expliciet: Douai 19 februari 

2009, nr. 07/01443, geraadpleegd op www.dalloz.fr; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 

1932, 707, nr. 1354bis; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 393, nr. 656; P. 

MALAURIE en L. AYNÈS, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 38, nr. 138. DROSS meent dat bij loutere bewoning enkel de 

tweede vorm van onroerendmaking door bestemming mogelijk is, nl. door blijvende verbinding, hoewel hij dit zelf betreurt: 

W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 768, nr. 417. 
820 Zie bijvoorbeeld: Antwerpen 21 december 1987, Turn.Rechtsl. 1988/71 waarin het hof gasradiatoren in een gebouw 

waarin gemeubelde studentenkamers werden verhuurd, als onroerend door bestemming kwalificeerde. Ook in die zin: Vred. 

Schaarbeek 8 februari 1956, RW 1956-57, 9 waarin een badkamer als onroerend door bestemming werd beschouwd 

aangezien deze dooor een eigenaar als bestemd voor de dienst van het huis moet worden beschouwd. R. DERINE, F. VAN 

NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 125, 

voetnoot 196. 
821 Voor een beschrijving van de evolutie in rechtspraak: Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université 

de Poitiers, 2000, 169-172. 
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également immobiliser, c’est un intérêt social aussi bien que l’agriculture et 

l’industrie.”
822

 

Vanwaar komt dan de terughoudendheid ten aanzien van onroerendmaking door bestemming 

bij commerciële exploitaties?
823

 Deze kan worden verklaard door de spanning die bestaat 

tussen de basisprincipes van de onroerendmaking door bestemming enerzijds en de praktische 

werking van commerciële activiteiten anderzijds. Omwille van de vereiste dat hoofd- en 

bijzaak zich in hetzelfde vermogen bevinden, moet het de eigenaar van het onroerende goed 

zijn die dat goed uitbaat en niet bijvoorbeeld een huurder van het gebouw (supra, nrs. 189-

190, 194). Dit is bij een commerciële exploitatie, meer dan bij een agrarische of industriële 

exploitatie, niet altijd vanzelfsprekend.
824

 Bovendien is bij een commerciële exploitatie het 

gebouw waar de uitbating plaatsvindt vaak (maar niet altijd) irrelevant (zie ook infra, nr. 

277): de activiteit kan vaak ook elders plaatsvinden terwijl het gebouw op zijn beurt ook voor 

andere doeleinden kan worden gebruikt.
825

 Om te vermijden dat in zulke situaties, waar de 

roerende goederen ten dienste staan van de exploitatie as such en niet van het onroerende 

goed, onroerendmaking door bestemming plaats heeft, hanteren vele auteurs de voorwaarde 

dat het onroerend goed duidelijk is aangepast aan of afgestemd op de exploitatie (infra, nrs. 

214-217).  

Hier kan de vergelijking worden gemaakt met het Nederlandse recht. Nederland kent de 

bestanddeelvorming, waarbij een goed omwille van een voldoende innige band onderdeel 

wordt van een ander goed en in diens goederenrechtelijke status deelt (supra, nrs. 143-

145). Aangezien het roerend goed hierdoor ophoudt een zelfstandig 

vermogensbestanddeel te zijn, is bestanddeelvorming duidelijk te onderscheiden van 

onroerendmaking door bestemming. Niettemin is ook de bestanddeelvorming een figuur 

gericht op de bescherming van de uit onderdelen samengestelde zaak. Welnu, naar 

Nederlands recht wordt in principe geen bijzondere waarde toegekend aan de band tussen 

een fabrieksgebouw en een machine geplaatst in dat gebouw. De reden is hier dat een 

modern fabrieksgebouw multifunctioneel is en verschillende activiteiten kan huisvesten 

waardoor niet kan worden aangenomen dat de machine nodig is om het gebouw als 

zodanig compleet te maken.
826

 Dit vertoont een gelijkenis met de visie van auteurs dat 

onroerendmaking door bestemming bij een commerciële exploitatie vaak zal worden 

afgewezen omdat er voornamelijk een band bestaat tussen het roerend goed en de 

                                                 
822 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 567, nr. 463. 
823 Zie bijvoorbeeld ook: P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 39, nr. 140; R. LIBCHABER, "Biens", 

Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 40, nr. 221; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 765-766, nr. 416. Volgens deze 

auteurs komt onroerendmaking door bestemming niet vaak voor bij commerciële exploitaties. 
824 J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 17, nr. 18; W. DROSS, 

"L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. 

Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 40, nr. 41; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", 

JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 71. 
825 Zo werd reeds in 1897 aangegeven dat ateliers waar smeedwerk of timmerwerk werd vervaardigd, geen fabrieken zijn 

omdat ze eender waar kunnen worden gehuisvest. De accessoria van dergelijke activiteit werden als roerende goederen 

gekwalificeerd. C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 21, nr. 164. 
826 H.W. HEYMAN, "Wanneer is een gebouw of werk 'duurzaam met de grond verenigd'?" in S.E. BARTELS en M.J. MILO 

(eds.), Open normen in het goederenrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, (91) 102-103. 
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exploitatie, niet zozeer tussen het roerend goed en het onroerend goed waar de exploitatie 

plaatsvindt. 

Voorbeelden van commerciële exploitaties die de grond kunnen vormen voor 

onroerendmaking door bestemming, zijn terug te vinden in de rechtspraak en rechtsleer. 

Zo werden hotels, casino’s en badhuizen reeds aanvaard als een commerciële exploitatie 

waarbij de goederen die voor de uitbating ervan worden gebruikt, onroerende goederen 

door bestemming waren.
827

  

In verschillende gevallen werd een commerciële activiteit echter niet als exploitatie van een 

onroerend goed in de zin van artikel 524 BW beschouwd. 

Zo is een bedrijf dat afbraakwerken van gebouwen en industriële werken uitvoerde, geen 

exploitatie in de zin van artikel 524 BW. Hier is het centrum van de activiteit gelegen op 

de verschillende bouwwerven en niet in het gebouw waar de maatschappelijke zetel zich 

bevindt. Vrachtwagens die worden ingeschakeld voor het vervoer van materieel staan dan 

ook eerder ten dienste van de exploitatie van een handelszaak dan van de uitbating van 

een gebouw en kunnen daardoor niet als onroerend door bestemming worden 

gekwalificeerd.
828

 Evenmin kan een transportbedrijf als exploitatie van een onroerend 

goed worden beschouwd. Hier maakt het transport immers zelf de commerciële activiteit 

uit en vormt een garage niet de onroerende hoofdzaak maar slechts een accessorium van 

de handelszaak.
829

 Ook andere beslissingen wezen een onroerende kwalificatie af omdat 

het goed ten dienste van een beroep of handelsactiviteit stond en niet ten dienste van de 

uitbating van een onroerend goed.
830 

b. Goed ten dienste van de exploitatie van een onroerend goed 

204. OBJECTIEVE EN DUURZAME BAND MET DE EXPLOITATIE – Dat er een exploitatie van een 

onroerend goed uit de aard bestaat, is op zichzelf nog niet voldoende voor onroerendmaking 

door bestemming door tendienstestelling. Daarvoor is, zoals de naam weerspiegelt, ook 

vereist dat de roerende goederen uit hun aard ten dienste worden gesteld van deze exploitatie.  

                                                 
827 Grenoble 3 december 1903, Rev. prat. not 1904, 636; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, 

LGDJ, 1957, 765, nr. 2176; M. DESMEDT, "Ontgoocheling bij de onroerende konijntjes - Kritische bedenkingen bij een arrest 

van het Hof van Cassatie van 12 april 2010" (noot onder Cass. 12 april 2010), Nieuwsbrief Notariaat 2012, (1) 5. Er moet 

daarbij wel aan de overige voorwaarden voldaan zijn. Zo oordeelde het Belgische Hof van Cassatie in 2010 dat een 

erfpachter de meubelen en accommodatie van een hotel niet onroerend door bestemming kon maken bij gebrek aan een 

eenheid van vermogen tussen hoofd- en bijzaak: “Aangezien het recht van erfpacht geen eigendomsrecht op het erf toekent, 

kunnen de voorwerpen die de pachter daarop plaatst niet onroerend door bestemming zijn. Het arrest, dat vaststelt dat de 

eiseres het genot had van het erf waarop zij het litigieuze hotel had gebouwd in het kader van een erfpachtovereenkomst, 

verantwoordt niet naar recht zijn beslissing waarin het voor recht zegt “dat het meubilair en de accommodatie van (dat) 

hotel onroerend zijn geworden door bestemming en op de datum van beëindiging (van de voormelde erfpacht) in het bezit 

van de (verweerster) zijn gekomen, zonder dat zij verplicht is de waarde ervan te betalen”.” (Cass. 12 april 2010, 

www.cass.be (5 mei 2010), concl. J. GENICOT, Pas. 2010, afl. 4, 1112, concl. J. GENICOT, RW 2011-12, afl. 3, 177, noot V. 

SAGAERT, TBO 2011, afl. 2, 85, concl. J. GENICOT. ) Zie ook supra, nr. 192. 
828 Luik 24 maart 1989, JLMB 1989, 878.  
829 Beslagr. Charleroi 17 april 1989, RRD 1990, 72; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, "Examen de 

jurisprudence (1989 à 1998). Les biens", RCJB 2000, (59) 76, nr. 8. 
830 Brussel 15 april 1985, Pas. 1985, II, 116; Namen 26 mei 1997, Rev.not.b. 1997, 477. 

http://www.cass.be/
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Hoe ziet een tendienstestelling op grond waarvan een roerend goed onroerend door 

bestemming wordt, er uit? Deze dient in de eerste plaats objectief te zijn: een roerend goed uit 

de aard kan maar onroerend door bestemming worden wanneer het op een onroerend goed is 

geplaatst ten voordele van de uitbating waarvan dat onroerend goed de zetel is. De 

tendienstestelling dient immers om een meerwaarde te creëren door de productiviteit van het 

onroerende goed te verhogen. Er moet aldus een bestemming in rem bestaan, niet in 

personam.
831

 Wanneer goederen een louter persoonlijk voordeel voor de eigenaar opleveren 

en niet voor de uitbating van het erf, kunnen ze niet onroerend door bestemming zijn.  

Dit is bijvoorbeeld het geval bij weeldepaarden van een landbouwer of de wagen 

waarmee de leider van een nijverheidsbedrijf zich verplaatst.
832

 Zij behouden hun 

roerende kwalificatie.  

De band met de exploitatie dient niet enkel objectief te zijn. Er wordt ook verwacht dat deze 

band een zekere duurzaamheid vertoont. Deze voorwaarde wordt opgelegd in het belang van 

de schuldeisers. Zonder deze vereiste zouden constante fluctueringen in het patrimonium van 

de grondeigenaar mogelijk zijn, hetgeen nadelig zou zijn voor de rechtszekerheid in 

commerciële en juridische verhoudingen.
833

 Bovendien zouden dergelijke fluctueringen niet 

enkel nadelig zijn voor de schuldeisers, maar ook voor de schuldenaar. De schuldeiser kan 

immers vorderen dat de schuldenaar zijn schuld onmiddellijk terugbetaalt indien het 

onderpand van de hypotheek in waarde wordt verminderd zodat het ontoereikend wordt voor 

de zekerheid van de schuld (art. 79 Hyp.W. en art. 1188 BW). 

205. NIET-LIMITATIEVE OPLIJSTING VAN VOORBEELDEN IN HET BURGERLIJK WETBOEK – Het 

Burgerlijk Wetboek geeft een aantal voorbeelden van goederen die omwille van hun 

tendienstestelling aan de uitbating van een onroerend goed, zelf onroerend worden door 

bestemming. In artikel 524 BW worden de volgende goederen genoemd: de aan het 

landbouwbedrijf verbonden dieren, het landbouwgereedschap, de aan de pachters of 

deelpachters gegeven zaden, de duiven van de duiventillen, de konijnen van de 

konijnenwaranden, de bijenkorven, de vissen van de vijvers, de persen, ketels, 

                                                 
831 Beslagr. Luik 23 november 2005, Rev.Dr.Ulg. 2006, afl. 3, 453, noot E. LEROY; M. PROUDHON, Traité du Domaine de 

Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 33, nr. 115; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil 

Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 706, nr. 1354bis; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, 

LGDJ, 1957, 763, nr. 2174; S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, Parijs, LGDJ, 1976, 68-69, nr. 79; 

J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 90, nr. 78; J. 

SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté 

de Droit, 2005, 7-8; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 62, nr. 37; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., 

Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 16, nr. 18; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", 

JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 41; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, 

Larcier, 2012, 64, nr. 32. Minder expliciet maar ook in die zin: F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 

1878, 562, nr. 537 (m.b.t. zaden). 
832 Kh. Kortrijk 26 september 1996, RW 1996-97, nr. 39, 1345; A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 23; 

R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 108. 
833 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 162-163, nr. 69; J. FALLY, 

"Réflexions sur l'immobilisation par destination industrielle ou commerciale" (noot onder Kh. Antwerpen 6 april 1960), 

RCJB 1961, (199) 203. 
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distilleerkolven, kuipen en tonnen, het gereedschap dat nodig is voor de exploitatie van 

smederijen, papierfabrieken en andere fabrieken en stro en mest. Het is algemeen aanvaard 

dat de opsomming niet limitatief is.
834

 Deze opvatting is mede gebaseerd op de redenering van 

de wetgever zelf:  

“Les autres objets indiqués par le même article sont rapportés, non seulement pour les 

déclarer immeubles par destination, mais encore comme exemples qui doivent servir au 

juge de direction et de point de comparaison dans tous les cas non prévus (…)”
 835 

206. VERMOEDEN VAN ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING VOOR DE GOEDEREN DIE ZIJN 

VERMELD IN ART. 524 BW? – Of artikel 524 BW een vermoeden creëert dat de opgesomde 

goederen onroerend door bestemming zijn, wordt in de doctrine niet geëxpliciteerd. Niettemin 

kunnen we uit de bewoordingen vaak afleiden dat er een vermoeden van onroerendmaking 

door bestemming bestaat voor de opgesomde goederen. Rekening houdend met het principe 

dat het wilselement onontbeerlijk is voor onroerendmaking door bestemming (supra, nr. 197), 

zou het om een weerlegbaar vermoeden moeten gaan. De vereiste van het wilselement lijkt 

immers onverenigbaar met een onweerlegbaar vermoeden. Een dergelijk onweerlegbaar 

vermoeden wordt vreemd genoeg aanvaard bij onroerendmaking door bestemming op grond 

van een blijvende verbinding (zie infra, nr. 220) terwijl het hoogstens om een weerlegbaar 

vermoeden zou mogen gaan. Het leveren van het tegenbewijs zal evenwel moeilijk zijn indien 

aan alle objectieve voorwaarden is voldaan.  

207. TWEE OPVATTINGEN OVER DE INVULLING VAN DE TENDIENSTESTELLING – De vraag rijst 

wanneer we kunnen spreken van een werkelijke tendienstestelling. Op dit vlak zijn er twee 

verschillende visies. De eerste vereist dat een onroerend goed door bestemming noodzakelijk 

is voor uitbating van een onroerend goed. Dit wordt in wat volgt de objectivistische opvatting 

genoemd omdat de nadruk ligt op de noodzakelijkheid van het accessorium voor de 

hoofdzaak (infra, nrs. 208-210). De tweede is minder streng en aanvaardt onroerendmaking 

door bestemming wanneer er een daadwerkelijk en objectief nut is voor het uit de aard 

roerende goed bij uitbating van het onroerende goed. In deze tweede visie lijkt de rol die is 

weggelegd voor de wil van de eigenaar, groter. Daarom noemen we deze tweede visie in wat 

volgt de subjectivistische opvatting (infra, nr. 211). 

                                                 
834 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 28, nr. 

110, die evenwel opmerkt dat de goederen die als voorbeelden werden omschreven, niet ruim mogen worden geïnterpreteerd; 

E. ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 414, nr. 853; F. LAURENT, Principes de droit 

civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 548, nr. 442; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 

1880, 696, nr. 1373; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 17, 

voetnoot 37; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et 

Forcel, 1905, 62; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 706, nr. 1354; F. DUMON, "Les 

animaux immeubles par destination" (noot onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 121; G. RIPERT en J. BOULANGER, 

Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 762, nr. 2173; J.F. ROMAIN, "La distinction entre les biens", JT 2004, 

(277) 278, nr. 6; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 61, nr. 36; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité 

de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 16, nr. 18; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur 

Civil Code 2012, (1) nr. 47; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 35, nr. 48. 
835 Rapport van de tribuun COUPIL-PREFELN, weergegeven in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code 

civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 1827, 44. 



 

 

230 

 

i. Objectivistische opvatting van tendienstestelling 

208. BIJZAAK MOET NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE EXPLOITATIE – Volgens een eerste 

zienswijze kunnen enkel roerende goederen die noodzakelijk of onontbeerlijk zijn voor de 

exploitatie van een erf, onroerend door bestemming worden.
836

 Dit is ook de visie die de 

Franse Cour de cassation volgt.
837

  

Een eerste argument dat de aanhangers aanhalen om deze restrictieve visie te verdedigen, is 

een tekstargument. Artikel 524 Cc/BW spreekt over “het gereedschap dat nodig is voor de 

voor de exploitatie van smederijen,..”.
838

 Een tweede argument wordt gevonden in het feit dat 

de onroerendmaking door bestemming zoals reeds vermeld een juridische fictie is (supra, nr. 

181) en juridische ficties moeten restrictief worden geïnterpreteerd (supra, nr. 192). Een 

restrictieve interpretatie van deze juridische fictie zou bovendien vereist zijn om de belangen 

van de schuldeisers niet al te zeer in het gedrang te brengen.
839

 De onroerendmaking door 

bestemming van een goed onttrekt dit goed immers aan het onderpand van de chirografaire 

schuldeisers indien er een zekerheidsrecht op de onroerende hoofdzaak bestaat (infra, nrs. 

230-231). 

De noodzakelijkheid van een accessorium voor de exploitatie van een onroerend goed is een 

beoordeling die de rechter in concreto dient te maken. In het begin van de negentiende eeuw 

leken sommige rechterlijke uitspraken te vereisen dat er een fysieke vastmaking voorhanden 

was om van een werkelijke, objectieve bestemming ten dienste van een onroerend goed te 

spreken.
840

 Op deze manier werden de twee vormen van onroerendmaking door bestemming 

met elkaar verward. Deze stelling werd dan ook snel verlaten.
841

 Verschillende maatstaven, 

los van degene uit artikel 525 BW, werden in rechtspraak en doctrine gehanteerd om een 

noodzakelijk verband tussen hoofd- en bijzaak vast te stellen. Een eerste maatstaf is dat het 

onroerend goed uit de aard onvolledig, bijna onbruikbaar lijkt zonder het uit de aard roerende 

                                                 
836 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 545, nr. 439; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 

CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 65; P. GULPHE, L'immobilisation 

par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 175-178, nr. 74; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit 

civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 85, nr. 84; S. GUINCHARD, L'affectation 

des biens en droit privé français, Parijs, LGDJ, 1976, 69, nr. 79; 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, (643) 651; P. MALAURIE en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2013, 41, nr. 140; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les 

biens, Parijs, Sirey, 2013, 57, nr. 161. 
837 Cass. fr. 18 november 1845, DP 1846, I, 36; Cass. fr. 31 juli 1879, D. 1880, I, 273, S. 1880, I, 409, noot C. LYON-CAEN; 

Cass. fr. 9 december 1885, D. 1886, I, 125, S. 1886, I, 201, noot; Cass. fr. 2 augustus 1886, D.P. 1887, I, 293, S. 1886, I, 417; 

Cass. fr. 26 maart 1926, DP 1928, I, 22, RTDciv 1926, 780, noot H. SOLUS; Cass. fr. 19 oktober 1938, DH 1938, 613, 

Rev.trim. 1939, 189, noot. Minder expliciet: Cass. fr. 1 december 1976, Bull.civ. 1976, I, nr. 382, JCP 1977, II, 18735, noot 

P. GULPHE, RTDciv 1978, 158, obs. Cl. GIVERDON. 
838 P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 39, nr. 140; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, 

LexisNexis, 2014, 34, nr. 48. Contra: J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, 

Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 48, nr. 60 waar de auteur in twijfel trekt dat de zinsnede kan 

worden gezien als bewijs dat alle onroerende goederen door bestemming door tendienstestelling noodzakelijk moeten zijn 

voor de exploitatie van een gronderf. 
839 J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 17, nr. 18.  
840 Brussel 11 januari 1812, S. 1913, II, 226; Lyon 8 december 1826, S. 1827, II, 205, D. 1827, 35. Minder expliciet: C. 

DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 133, nr. 256. 
841 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 188. 
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accessorium.
842

 Dit is het geval wanneer de waarde van het onroerende goed vermindert bij 

wegneming van het onroerende goed door bestemming.
843

 Een tweede maatstaf is dat de 

tendienstestelling direct, bijzonder en duurzaam is.
844

  

Een voorbeeld van de directe band vinden we terug in de beslissingen van de Franse Cour 

de cassation over goederen ten dienste van de uitbating van thermale bronnen. Bij deze 

commerciële exploitatie van thermale bronnen werden de goederen die ten dienste 

stonden van de later toegevoegde hotel- en restaurantactiviteiten, niet als onroerend door 

bestemming beschouwd. Deze hotel- en restaurantexploitatie vormde immers niet de 

oorspronkelijke kern van de uitbating van het onroerende goed. Enkel goederen ten 

dienste van de uitbating van de bronnen zelf, konden als onroerend door bestemming 

worden gekwalificeerd.
845

  

209. TOEPASSINGEN VAN HET NOODZAKELIJKE KARAKTER VAN DE BIJZAAK – Bij de 

bespreking van de vereiste exploitatie van de onroerende hoofdzaak, gaven we aan dat 

verschillende vormen van exploitatie in aanmerking komen (supra, nrs. 201). Bij deze 

verschillende exploitaties horen uiteenlopende soorten accessoria die door de 

tendienstestelling onroerende goederen door bestemming worden. Hier worden per vorm van 

exploitatie enkele voorbeelden gegeven van goederen die onroerend door bestemming kunnen 

worden binnen de objectivistische opvatting. 

De eerste vorm van exploitatie die kan leiden tot onroerendmaking door bestemming, is de 

landbouwexploitatie. In de opsomming in artikel 524 BW zijn verschillende onroerende 

goederen door bestemming bij landbouwexploitaties vermeld (zie ook supra, nr. 205).  

In de eerste plaats vermeldt artikel 524 BW de aan het landbouwbedrijf verbonden dieren 

en het landbouwgereedschap.
846

 Over het statuut van dieren die op een domein worden 

geplaatst om er te worden vetgemest en nadien verkocht, bestond onder auteurs 

discussie.
847

 In 1996 oordeelde de Franse Cour de cassation evenwel dat dieren bestemd 

voor reproductie en vetweiderij niet onroerend door bestemming zijn omdat ze niet 

noodzakelijk zijn voor de exploitatie: “Mais attendu qu’on ne peut étendre les 

dispositions de l’article 524 du Code civil à d’autres animaux que ceux qui ont été placés 

sur le fonds par son propriétaire à titre d’accessoires nécessaires à l’exploitation de ce 

                                                 
842 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 175-178, nr. 74; C. ATIAS, Droit 

civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 34-35, nr. 48 . Zie bijvoorbeeld: Brussel 9 juli 1951, JT 1952, 70. 
843 R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 39, nr. 211. 
844 J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - 

Faculté de Droit, 2005, 54, nr. 66. Zie onder meer: Cass. fr. 26 maart 1926, DP 1928, I, 22, RTDciv 1926, 780, noot H. SOLUS 

(vereiste van directe band). 
845 Cass. fr. 18 november 1845, DP 1846, I, 36; Cass. fr. 9 december 1885, D. 1886, I, 125, S. 1886, I, 201, noot.  
846 Zie voor criteria voor de beoordeling van onroerendmaking door bestemming van dieren bij een agrarische exploitatie: F. 

DUMON, "Les animaux immeubles par destination" (noot onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 122-129. 
847 Contra onroerendmaking door bestemming: A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, 

Société Belge de Librairie Hauman et C°, 1841, 561, nr. 867; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, 

Parijs, Marchal et Billard, 1897, 17, nr. 164; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 

1943, 75, nr. 20. Pro onroerendmaking: F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 694, 

nr. 1367; F. DUMON, "Les animaux immeubles par destination" (noot onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 126-127. 
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fonds; qu’ayant relevé que les animaux litigieux étaient destinés à la reproduction et à 

l’embouche, le Tribunal a pu statuer comme il a fait.” 
848

  

Naast dieren wordt in artikel 524 BW ook landbouwgereedschap genoemd. Deze 

categorie heeft fel aan belang gewonnen sinds 1804 omdat machines zoals tractors steeds 

vaker worden ingezet voor de bewerking van het land in landbouwexploitaties.
849

 Bij het 

landbouwgereedschap horen ook persen, ketels, distilleerkolven, kuipen en tonnen, voor 

zover ze zijn bestemd ter plaatse te blijven. Het is ook mogelijk dat goederen zoals vaten 

en ketels niet op basis van de tendienstestelling als onroerend door bestemming worden 

gekwalificeerd maar op basis van een fysieke verbinding, voor zover ze aan de overige 

voorwaarden voldoen.
850

  

Goederen die bij de levering van producten van een landbouwbedrijf dienen als 

verpakking, zoals wijnvaten die mee worden verkocht, staan niet ten dienste van de 

exploitatie van het onroerende goed en blijven aldus roerend.
851

 Ook de producten van 

een exploitatie zoals cognac bij een wijnbouwexploitatie zijn roerend.
852

  

Daarnaast worden zaden vermeld, die onroerend zijn door bestemming op voorwaarde dat 

ze niet ingewerkt zijn in de grond.
853

  

Ook stro en mest zijn onroerend door bestemming voor zover ze voor de exploitatie 

worden gebruikt en niet bestemd zijn om te worden verkocht.  

Ten slotte vermeldt artikel 524 BW ook dieren die een zekere band met het onroerend 

goed vertonen zonder werkelijk in de exploitatie te worden ingeschakeld, zoals duiven in 

duiventillen en konijnen in waranden. Deze opsomming in artikel 524 BW wordt als niet-

limitatief beschouwd (supra, nr. 205) zodat ook andere zaken zoals de stokken in een 

wijngaard als onroerend door bestemming kunnen worden gekwalificeerd op grond van 

hun tendienstestelling aan de agrarische exploitatie van een gronderf.
854  

De tweede vorm van exploitatie die kan leiden tot onroerendmaking door bestemming, is de 

industriële exploitatie (supra, nr. 201). Ook hier zijn er diverse onroerende goederen door 

bestemming mogelijk.  

Artikel 524 BW maakt enkel gewag van “het gereedschap dat nodig is voor de exploitatie 

van smederijen, papierfabrieken en andere fabrieken” als onroerende goederen die ten 

                                                 
848 Cass. fr. 12 november 1996, D. 1996, 263.  
849 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 58. 
850 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 40-41, 

nrs. 129-130. Bij een voldoende sterke fysieke verbinding kunnen ze ook als onroerend uit de aard worden gekwalificeerd. 

Hier blijkt opnieuw de onduidelijke afbakening tussen onroerende goederen door bestemming op grond van blijvende 

verbinding enerzijds en onroerendmaking uit de aard door incorporatie, anderzijds (zie infra, nr. 280). 
851 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 41, nrs. 

131-132; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 391-392, nr. 654. 
852 Cass. fr. 1 december 1976, Bull.civ. 1976, I, nr. 382, JCP 1977, II, 18735, noot P. GULPHE, RTDciv 1978, 158, obs. Cl. 

GIVERDON. 
853 In het laatste geval worden ze onroerend uit de aard: P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit 

de Paris, 1943, 82, nr. 26. Zie ook supra, nrs. 64 e.v.. 
854 A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 392, nr. 654. 
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dienste van de industriële uitbating van een onroerend goed staan. Niet alleen de grote 

toestellen en machines maar alle gereedschap van een werkplaats, atelier of fabriek, hoe 

verplaatsbaar ook, komen in aanmerking om als onroerend te worden gekwalificeerd 

indien de exploitant ook eigenaar van het onroerende goed zelf is.
855

 Voor de grote 

toestellen en machines geldt dat ze maar onroerend door bestemming kunnen zijn indien 

ze niet onroerend zijn uit de aard op grond van het incorporatiecriterium sensu lato. Hoe 

ruimer dit criterium wordt ingevuld, hoe beperkter de groep wordt van roerende goederen 

uit de aard die op grond van hun tendienstestelling aan de exploitatie van een onroerend 

goed zelf onroerende goederen door bestemming kunnen worden (zie ook supra, nr. 124).  

Naast de hulpmiddelen gebruikt om de industriële producten te vervaardigen, komen ook 

de transportmiddelen die een verbinding met de rest van de economie verzekeren, in 

aanmerking voor onroerendmaking door bestemming.
856

  

De derde vorm van exploitatie die tot onroerendmaking door bestemming van de accessoria 

kan leiden, is de commerciële exploitatie (supra, nr. 203). Voorbeelden uit de rechtspraak van 

onroerende goederen door bestemming bij een commerciële exploitatie zijn onder meer de 

volgende: 

De tapkast in een herberg, de decoratie in een theaterzaal en het meubilair in een hotel.
857

  

Ten slotte zijn er nog de onroerende goederen door bestemming ten dienste van de burgerlijke 

exploitatie van een onroerend goed. Zoals eerder besproken is er ondanks discussie terecht 

een duidelijke stroming in rechtspraak en rechtsleer die de bewoning van een onroerend goed 

ziet als een vorm van exploitatie die de basis kan zijn voor onroerendmaking door 

bestemming (supra, nr. 202). In deze visie zijn de volgende goederen onroerend door 

bestemming omdat ze onmisbaar zijn bij het gebruik van een woonhuis: 

Een bad, sleutels, losse vensterluiken, poetsmateriaal en verlichting zijn onroerend door 

bestemming omdat ze onmisbaar zijn.
858

 Ook zaken zoals radiatoren geplaatst in een pand 

waarin gemeubelde studentenkamers worden verhuurd, werden reeds als onroerend door 

bestemming gekwalificeerd op basis van hun “strikt noodzakelijk” karakter voor de 

                                                 
855 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 95-97, nrs. 33-38; A. COLIN en H. 

CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 393, nr. 655; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit 

Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 764, nr. 2175. 
856 Zie bijvoorbeeld: Cass. fr. 24 januari 1912, DP 1913, I, 337; S. 1914, I, 401; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, 

Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 98, nr. 39; Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de 

Poitiers, 2000, 192.  
857 Cass. fr. 2 augustus 1886, S. 1886, I, 417; Besançon 13 april 1892, D.P. 1892, II, 551; Grenoble 3 december 1903, Rev. 

prat. not 1904, 636. Dit was anders in het oud-Nederlandse recht waar bedden van een hotel niet als onroerende goederen 

door bestemming werden beschouwd: L.A.J. VAN MEEUWEN, Beschouwingen over de artikelen 562-564 B.W., Leiden, S.C. 

Van Doesburgh, 1867, 74. 
858 Douai 19 februari 2009, nr. 07/01443, geraadpleegd op www.dalloz.fr; Beslagr. Brugge 5 februari 1985, Rec.gén.enr.not. 

1988, 16, T.Not. 1987, 131; Beslagr. Brugge 28 mei 1985, Rec.gén.enr.not. 1987, 325; M. PROUDHON, Traité du Domaine de 

Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 44, nr. 139; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité 

élémentaire de droit civil. Tome I, Parijs, LGDJ, 1928, 729, nr. 2223; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, 

Recueil Sirey, 1932, 707, nr. 1354bis; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 765, 

nr. 2177; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 108-109, nrs. 46-47; C. ATIAS, 

Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 35, nr. 48. 
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uitbating van het pand.
859

 Hier blijkt de dunne grens met de onroerende goederen uit de 

aard aangezien zaken zoals een bad of radiatoren ook onroerend uit hun aard op grond 

van incorporatie of op grond van het volledigheidscriterium kunnen zijn (supra, nrs. 100-

105 en 126). Deze overlapping is een illustratie van de theoretische inconsistentie van de 

wetgeving en vooral interpretatie daarvan op het vlak van de kwalificatie van goederen 

als onroerend uit de aard dan wel onroerend door bestemming (zie infra, nr. 280).  

Los meubilair dat niet onmisbaar is voor een louter residentieel gebruik van een 

onroerend goed, lijkt in deze visie niet als onroerend door bestemming te kunnen worden 

gekwalificeerd (zie ook infra, nr. 213). 

210. GEVOLGEN VAN DE OBJECTIVISTISCHE OPVATTING EN EVOLUTIE – Deze strenge visie 

heeft tot gevolg dat het toepassingsgebied van de onroerendmaking door bestemming beperkt 

blijft. Bovendien – en belangrijk voor dit onderzoek – wordt de rol die is weggelegd voor de 

wil van de eigenaar, eveneens sterk beperkt.
860

 Op deze objectivistische visie werd in het 

proefschrift van SECHIER-DECHEVRENS uitgebreide kritiek geleverd.
861

 De auteur pleit voor 

het gebruik van de maatstaf van bijdrage van de roerende zaak aan de productiviteit. Dit komt 

ruwweg overeen met de maatstaf gebruikt in de tweede, voornamelijk in België gehanteerde 

opvatting (infra, nr. 211).  

Een zekere versoepeling lijkt ook merkbaar in de Franse rechtspraak.
862

  

Zo werd bij een industriële exploitatie materiaal als onroerend door bestemming 

gekwalificeerd zonder dat dit als onmisbaar werd beschouwd.
863

 Ook wagentjes gebruikt 

om residu van wijnbereiding te vervoeren in een wijnbouwexploitatie werden als 

onroerend door bestemming beschouwd waarbij het hof van beroep te Nîmes oordeelde 

dat het nodig is aan te tonen “que le bien affecté participe à la fonction de production de 

l’immeuble” zonder dat het melding maakte van het onmisbaar karakter.
864

  

In het voorstel voor hervorming van het goederenrecht in Frankrijk, de Proposition de 

l’Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens, is evenwel opnieuw de 

noodzakelijkheid als element voor onroerendmaking door bestemming door tendienstestelling 

opgenomen: “Est présumé affecté à un immeuble, sauf preuve contraire, tout meuble 

nécessaire à son exploitation”.
865

 

                                                 
859 Antwerpen 21 december 1987, Turn. Rechtsl. 1988, 71. 
860 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 256. 
861 J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - 

Faculté de Droit, 2005, 314 p. Zie ook: F. ZENATI, "Immeubles par destination: quid des machines industrielles installées 

dans une usine?" (noot onder Agen 1 december 1988), RTD civ 1990, (107) 107-109. 
862 J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - 

Faculté de Droit, 2005, 113, nr. 140. 
863 Agen 1 december 1988, Defrénois 1989, 34602, p. 1213, noot A. VIALARD, RTDciv 1990, 107, noot F. ZÉNATI. 
864 Nîmes 1 juni 2010, nr. 08/00727, geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
865 Art. 528 Avant-projet de réforme du droit des biens, http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-

projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20droit%20des%20biens%20(version%20finale).pdf. 

http://www.dalloz.fr/
http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20droit%20des%20biens%20(version%20finale).pdf
http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20droit%20des%20biens%20(version%20finale).pdf
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Op de strikte invulling van de band van tendienstestelling als een noodzakelijke band in 

dit voorstel, werd door de doctrine niet as such kritiek geleverd. Dit impliceert evenwel 

geen goedkeuring: op het opnemen van de onroerende goederen door bestemming in het 

voorstel werd in het algemeen de kritiek geleverd dat de figuur in ruimere zin overbodig 

en voorbijgestreefd is (zie ook infra, nr. 277).
866

  

Ook naar Zuid-Afrikaans recht lijkt de band die is vereist voor onroerendmaking door 

bestemming van auxiliaries er één van noodzaak, waardoor het aansluiting vindt bij het 

Franse recht. Hoewel zulks niet in algemene termen in het Zuid-Afrikaanse recht terug te 

vinden is, blijkt dit uit de beoordeling in concreto in de Zuid-Afrikaanse rechtspraak. 

Zo werden barstoelen die qua materiaal en hout waren afgestemd op een ingebouwde bar 

in een onroerend goed, als onroerend gekwalificeerd.
867

 De rechter overwoog: “'n 

hulpsaak sal, vir doeleindes van 'n koopkontrak van onroerende goed, as deel van die 

verkoopte saak beskou word, indien dit bestem is om die onroerende saak van 

permanente diens te wees en noodsaaklik is vir die doeltreffende gebruik of benutting van 

die onroerende saak.”
868

 Overige voorbeelden van Zuid-Afrikaanse onroerendmaking 

door bestemming zijn machines, diesel en uitrustingsmateriaal van een fabriek en dieren 

en gereedschap in een boerderij.
 869

 

ii. Subjectivistische invulling van tendienstestelling 

211. BIJZAAK MOET NUTTIG ZIJN VOOR EXPLOITATIE – De tweede opvatting is duidelijk 

ruimer dan de eerste wanneer ze stelt dat roerende voorwerpen niet absoluut onontbeerlijk 

hoeven te zijn voor de dienst of exploitatie, maar dat een reëel nut volstaat.
870

 Hierbij – en dat 

is van belang voor dit onderzoek – is de rol voor de wil van de eigenaar groter dan in de 

objectivistische opvatting. Dit is de zienswijze die het Belgische Hof van Cassatie volgt: 

Zo besliste het Hof in 1980: “Attendu que relevant ainsi, d’une part, l’aménagement 

visible pour les tiers du fonds aux fins de son exploitation et, d’autre part, l’affectation 

                                                 
866 W. DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et 

droit privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 40-41, nr. 41; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 

522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 8. 
867 Senekal v. Roodt 1983 (2) SA 602 (T), voor wat betreft de visie van rechter Ackermann. 
868 Idem, p. 609 F. 
869 W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, Durban, Butterworths, 2002, 135, nr. 228; H. 

MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South Africa, Cape Town, Oxford 

University Press, 2010, 36: de auteurs spreken van “necessary for the effective use of the house”. 
870 Zie onder meer: Gent 19 maart 1887, D. 1889, II, 118; Gent 12 december 2011, TGR-TWVR 2012, afl. 2, 98; Rb. 

Dendermonde 26 maart 1932, Pas. 1932, III, 149; Rb. Bergen 3 februari 1934, Pas. 1936, II, 105; Rb. Dinant 14 januari 

1959, Jur.Liège 1958-59, 213; Kh. Antwerpen 6 april 1960, RW 1960-61, 196; Kh. Hasselt 2 december 1982, Limb. Rechtls. 

1983, afl. 1, 31; Kh. Namen 22 oktober 1992, RRD 1993, 37; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht. Zakenrecht, 

Antwerpen, Standaard, 1953, 25; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 

1975, 623; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, 

Antwerpen, Standaard, 1974, 108; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de 

Droit de Liège, 1996, 92-93, nr. 79; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. 

VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 10, nr. 18; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens 

et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 65-66, nr. 32; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 99, nr. 112. 
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par la société faillie des camions de distribution au service de l’exploitation, l’arrêt qui, 

par ailleurs, ne verse pas dans la contradiction alleguée en considérant que ces camions 

étaient des accessoires tellement utiles à l’exploitation qu’ils en étaient économiquement 

inséparables, décide légalement que lesdits véhicules étaients immeubles par destination 

(…)”
871

  

Het tekstargument uit artikel 524 BW wordt in deze opvatting niet aanvaard omdat de zin 

waarnaar de restrictieve visie verwijst, deel uitmaakt van een opsomming die niet limitatief is. 

Ook het argument dat onroerendmaking door bestemming een fictie is die bijgevolg restrictief 

moet worden geïnterpreteerd, wordt in deze opvatting verworpen omdat in vraag wordt 

gesteld of er wel sprake is van een werkelijke fictie.
872

  

Dit tweede argument kan niet worden gevolgd. De onroerendmaking door bestemming is 

een juridische fictie (supra, nr. 181) omdat ze een kwalificatie toekent aan een goed die 

niet strookt met de aard van het goed, terwijl die aard in principe doorslaggevend is voor 

het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen (supra, nr. 50). 

Er wordt ten slotte benadrukt dat de figuur van de onroerendmaking door bestemming 

ontworpen is in het belang van de exploitatie van onroerende goederen, waarbij de eigenaar in 

eerste instantie dient te beoordelen wat nuttig is voor die uitbating en wat niet. Bij het 

hanteren van de noodzakelijkheidsmaatstaf zou van de rechter te zeer worden verwacht dat hij 

een economische analyse kan maken van de noodwendigheden bij de exploitatie van een 

onroerend goed. Hiervoor is een rechter evenwel slecht geplaatst. Een ruimere maatstaf zou in 

deze zienswijze meer autonomie bieden aan de eigenaar/uitbater van een onroerend goed, die 

het meest geschikt wordt geacht te oordelen in het belang van zijn exploitatie. Op deze manier 

zou de economische samenhang die door de wetgever werd beschermd, beter worden 

gehonoreerd.
873

  

212. IN CONCRETO-BEOORDELING VAN HET NUT VOOR DE EXPLOITATIE – Het objectieve nut 

moet in concreto worden beoordeeld. Bij deze beoordeling dienen het belang van de 

onroerende hoofdzaak en een redelijke exploitatie ervan in acht te worden genomen.
874

 Soms 

wordt de minderwaarde die het onroerende goed zou lijden indien het van een roerend 

accessorium verstoken zou blijven, als bewijs van een werkelijk nut gebruikt.
875

 

                                                 
871 Cass. 11 september 1980, Arr.Cass. 1980-81, 32, noot, Bull. 1981, 36, JT 1981, 221, Pas. 1981, I, 36, noot, RCJB 1981, 

173, noot J. HANSENNE, RW 1980-81, 1663, Rec.gén.enr.not. 1981, 365, noot. 
872 J. HANSENNE, "Considérations sur l'immobilisation par destination économique en général et sur l'immobilisation des 

moyens de transport en particulier" (noot onder Cass. 11 september 1980), RCJB 1981, (176) 182, nr. 9. 
873 J. FALLY, "Réflexions sur l'immobilisation par destination industrielle ou commerciale" (noot onder Kh. Antwerpen 6 april 

1960), RCJB 1961, (199) 201-202; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 

1975, 623, nr. 672; J. HANSENNE, "Considérations sur l'immobilisation par destination économique en général et sur 

l'immobilisation des moyens de transport en particulier" (noot onder Cass. 11 september 1980), RCJB 1981, (176) 183, nr. 

10. De auteur verwijst naar een Frans cassatiearrest waarin werd beslist dat slechts zestig van de tachtig dieren in een 

boerderij noodzakelijk waren en de overige twintig bijgevolg geen onroerende goederen door bestemming konden zijn. 

(Cass. fr. 19 oktober 1938, DH 1938, 613, Rev.trim. 1939, 189, noot). 
874 B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, 

Brugge, die Keure, 2005, (3) 10, nr. 18. 
875 Brussel 24 december 1986, RW 1986-87, 2156, Rec.gén.enr.not. 1987, 415. 
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213. TOEPASSINGEN VAN HET NUTTIGE KARAKTER VAN DE BIJZAAK – De goederen die onder 

de strenge visie als onroerend door bestemming worden beschouwd, zullen ook onder de 

ruimere visie van deze kwalificatie genieten. Wat noodzakelijk is, is noodzakelijkerwijze ook 

nuttig.  

Zo zijn bij industriële exploitaties de machines, kranen, liften, enz. die tot de exploitatie 

zijn geaffecteerd onroerend door bestemming.
876

 Net zoals in de restrictievere opvatting 

kan soms ook hier van transportmiddelen worden aangenomen dat ze ten dienste van de 

exploitatie van het onroerend goed staan. Dit zal het geval zijn indien de activiteit van het 

bedrijf naast productie ook distributie omvat. Een dergelijke combinatie is vandaag, meer 

dan in 1804, perfect denkbaar.
877 Een voorbeeld is te vinden bij een metaalbedrijf dat niet 

enkel metalen constructies produceerde maar ook montagediensten leverde. Deze 

diensten werden als nauw verbonden aan de industriële activiteit gezien en de wagens 

gebruikt voor het vervoer van de arbeiders-monteurs als onroerend door bestemming.
878

  

Daarnaast zijn er ook goederen die in de ruime visie als onroerend worden gekwalificeerd 

omdat ze nuttig zijn voor de exploitatie, maar onder de strenge visie mogelijk als roerend 

omdat ze niet onontbeerlijk zijn.  

Voorbeelden van dergelijke goederen in een landbouwexploitatie zijn dieren die tot de 

voortbrengselen of het resultaat van de productie behoren, op voorwaarde dat ze worden 

gevoederd met producten gegenereerd door de landbouwexploitatie. Deze dieren, 

gekweekt met het oog op de verkoop, zijn anders dan in het Franse recht (supra, nr. 209) 

onroerend door bestemming.
879

  

Een voorbeeld uit een industriële exploitatie is het rollend materieel dat door de eigenaar 

was bestemd voor de exploitatie van een vleesverwerkingsbedrijf en dat als onroerend 

door bestemming werd gekwalificeerd ook al was het niet onmisbaar nu de mogelijkheid 

bestond op andere vervoerders beroep te doen voor het transporteren van het vlees.
880

 Een 

tweede voorbeeld is de bureelinrichting van de directie en het administratief personeel bij 

een industrieel bedrijf. Volgens de rechtbank van Dendermonde was dit niet noodzakelijk 

maar wel nuttig voor de industriële exploitatie zodat het als onroerend door bestemming 

werd gekwalificeerd.
881

 In dezelfde zin oordeelde de rechtbank van koophandel te 

Antwerpen, die de bureelinrichting wel maar de stocks, het afval van de industriële 

                                                 
876 Brussel 22 februari 1989, JLMB 1989, 737; Kh. Hasselt 2 december 1982, Limb. Rechtls. 1983, afl. 1, 31.  
877 J. HANSENNE, "Considérations sur l'immobilisation par destination économique en général et sur l'immobilisation des 

moyens de transport en particulier" (noot onder Cass. 11 september 1980), RCJB 1981, (176) 186-187, nr. 16. 
878 Kh. Namen 22 oktober 1992, RRD 1993, 37. In dezelfde zin werden wagens die werden gebruikt door vertegenwoordigers 

met het oog op verkoop van op het erf vervaardigde goederen en verzekering van dienst na verkoop, als onroerend door 

bestemming gekwalificeerd: Brussel 24 december 1986, RW 1986-87, Rec.gén.enr.not. 1987, 415. 
879 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1990, 116, nr. 55; B. TILLEMAN, 

"De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 

2005, (3) 12, nr. 20. 
880 Gent 12 december 2011, TGR-TWVR 2012, afl. 2, 98. 
881 Rb. Dendermonde 26 maart 1932, Pas. 1932, III, 149. Contra: Brussel 24 februari 1928, Pas. 1928, II, 82 waar het 

bureaumateriaal niet als onroerend door bestemming werd aanvaard. 



 

 

238 

 

exploitatie en de machines die buiten gebruik zijn, niet als onroerend door bestemming 

kwalificeerde.
882

 

Ook goederen die nuttig maar niet noodzakelijk zijn voor een burgerlijke exploitatie, 

kunnen onroerend door bestemming worden in deze visie. Hierbij is wel van belang dat 

de goederen ten dienste van de uitbating en niet louter van de eigenaar staan, dit is de 

zogenaamde in rem-voorwaarde (supra, nr. 204). Meubilair dat wordt gebruikt in een 

winstgevende exploitatie zoals het verhuren van studentenkamers moeten volgens onze 

analyse als onroerend door bestemming worden gekwalificeerd (voor zover ook de andere 

voorwaarden zijn vervuld) omdat zij zoniet nodig dan toch tenminste nuttig zijn voor de 

exploitatie. Zoals in het begin van dit randnummer werd aangegeven, is ook in de 

subjectivistische opvatting alles wat nodig is voor de exploitatie, onroerend door 

bestemming. Hetzelfde geldt voor een verhuurd gemeubeld residentieel goed: de 

exploitatie vereist dat de meubels aanwezig zijn. De meubels staan dus ten dienste van de 

exploitatie, niet louter ten voordele van de eigenaar. Anders is het bij een loutere 

bewoning van het eigen onroerend goed. In dat geval lijken de meubels bij gebrek aan 

economische exploitatie enkel ten voordele van de bewoners te gelden zodat niet aan de 

in rem-voorwaarde is voldaan. Hier zouden de meubels dan niet als onroerend door 

bestemming kunnen worden beschouwd. Slechts wanneer goederen werkelijk ten dienste 

van het gebouw staan en niet louter ten voordele van de eigenaar, kunnen ze ook bij een 

louter particuliere, residentiële aanwending onroerend door bestemming worden. 

c. Aanpassing van het onroerend goed aan de exploitatie 

214. VOORWAARDE DIE BLIJKT UIT DE RATIO LEGIS – Naast de exploitatie van de onroerende 

hoofdzaak en de tendienstestelling van de roerende bijzaak aan die exploitatie, wordt zowel 

naar Frans als naar Belgisch recht traditioneel nog een derde objectieve voorwaarde gesteld 

voor de subcategorie van onroerendmaking door bestemming die is gebaseerd op een 

tendienstestelling. Deze voorwaarde is de bijzondere aanpassing van de onroerende hoofdzaak 

aan de exploitatie. Hoewel zulks niet als dusdanig uit artikel 524 BW naar voren komt, blijkt 

volgens auteurs uit de geest van het artikel dat een dergelijke bijzondere aanpassing van het 

onroerende goed vereist is.
883

  

Het gaat om de aanpassing van het onroerend goed aan de exploitatie, niet van het 

roerend goed dat door tendienstestelling onroerend door bestemming wordt. Op dit punt 

bestaat soms verwarring.
884

 

                                                 
882 Kh. Antwerpen 6 april 1960, RW 1960-61, 196.  
883 C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 20-22, nr. 164; P. GULPHE, 

L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 181-185, nr. 76; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité 

de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 764, nr. 2175.  
884 Het hof van beroep van Gent vermeldt in zijn arrest van 12 december 2011 dat “het rollend materieel was aangepast aan 

de dienst en de exploitatie van het bedrijf (…)” (Gent 12 december 2011, TGR-TWVR 2012, afl. 2, 98). Indien het hof 

hiermee doelt op de publiciteitsvereiste bij onroerendmaking door tendienstestelling, lijkt dit ons een verkeerde toepassing 

van deze vereiste. Niet het roerende goed dient te zijn aangepast aan de exploitatie maar wel het gebouw of het erf. Van het 

roerende goed dat door bestemming onroerend kan worden, wordt louter verwacht dat het ten dienste staat van de exploitatie, 

hetgeen op zich niet steeds een aanpassing vergt. Ook andere rechtspraak stelt expliciet dat voor de roerende goederen geen 

bijzondere aanpassing is vereist (Brussel 24 december 1986, RW 1986-87, Rec.gén.enr.not. 1987, 415; Kh. Namen 22 
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In het bijzonder wordt er verwezen naar de volgende passage uit de voorbereidende werken 

van de Code civil:  

“M. MIOT demande que la disposition soit étendue aux machines qui, comme par exemple 

la pompe de M. Perrier, font partie d’un bâtiment. Si elles en étaient séparées, le 

bâtiment lui-même ne serait plus rien, puisqu’il ne pourrait servir à l’exploitation pour 

laquelle il a été construit. M. DEFERMON dit que ces sortes de machines sont comprises 

sous la dénomination générale d’usines; et qu’ainsi l’article 518
885

 les déclare 

immeubles. M. TREILHARD dit qu’en effet l’intention de la section a été de les comprendre 

dans cet article.”
886

 

215. PUBLICITEITSVEREISTE – De eerste functie van de aanpassing van het onroerend goed 

aan de exploitatie is het verlenen van publiciteit. Dit vereiste kan ruimer worden gekaderd in 

de transparantie-eis van het goederenrecht (zie ook supra, nr. 197 en uitgebreider infra, nr. 

586). Door deze aanpassing zouden derden en in het bijzonder de chirografaire schuldeisers 

kunnen waarnemen dat goederen die ten dienste worden gesteld van deze exploitatie, een 

andere kwalificatie krijgen. Aan de gewijzigde kwalificatie zou aldus een zekere publiciteit 

worden verleend.
887

 Deze voorwaarde wordt voornamelijk gesteld ten aanzien van onroerende 

goederen waar een industriële of commerciële uitbating plaats heeft. Een agrarische 

exploitatie zou uit de aard steeds een aanpassing van het betrokken gronderf impliceren, 

waardoor er steeds publiciteit zou bestaan.
888

  

216. WAARBORGEN IMMOBILISATIE DOOR HET VERZEKEREN VAN EEN OBJECTIEVE 

TENDIENSTESTELLING – Een tweede functie van de vereiste aanpassing van het onroerende 

                                                                                                                                                         
oktober 1992, RRD 1993, 37), net zoals bepaalde auteurs (J. HANSENNE, "Considérations sur l'immobilisation par destination 

économique en général et sur l'immobilisation des moyens de transport en particulier" (noot onder Cass. 11 september 1980), 

RCJB 1981, (176) 187-188, nr. 17). In het Nederlandse recht geldend voor de invoering van het NBW in 1992, kon de band 

zowel blijken uit de aanpassing van het gebouw als uit de aanpassing van de machines aan het fabrieksgebouw. (HR 18 mei 

1951, NJ 1951, 1070, nr. 548. Zie: R.P. ABELING, Hulpzaken bestanddelen van ons cultureel erfgoed?, onuitg., Universiteit 

van Amsterdam, 1998, 30). 
885 Hiermee werd gedoeld op het huidige artikel 524 BW. 
886 Weergegeven in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de 

Marchand du Breuil, 1827, 10. 
887 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 565, nr. 460; A. SAUVALLE, De la distinction entre les 

immeubles par nature et les immeubles par destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 

1902, 119; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 707, nr. 1355; P. GULPHE, 

L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 257; R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation 

par destination et la jurisprudence récente, onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 132 (over commerciële 

exploitaties); M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit 

et de Jurisprudence, 1952, 88-89; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 393-394, nr. 

657; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 625; J. HANSENNE, Les 

Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 89, nr. 77; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 101, nr. 114. 
888 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 565, nr. 460; A. SAUVALLE, De la distinction entre les 

immeubles par nature et les immeubles par destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 

1902, 119; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 707, nr. 1355; P. GULPHE, 

L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 257; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de 

droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 88-89; A. COLIN en H. CAPITANT, 

Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 393-394, nr. 657; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de 

droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 625; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la 

Faculté de Droit de Liège, 1996, 89, nr. 77. 
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goed aan de exploitatie is dat dergelijke aanpassing de zekerheid biedt dat de roerende 

goederen uit de aard effectief ten dienste zullen worden gesteld van het onroerende goed uit 

de aard.
889

 Een industriële en vooral commerciële uitbating kan – zoals werd aangehaald 

(supra, nr. 203) – vaak plaatsvinden op verschillende locaties zonder dat er noodzakelijk een 

band met het gebouw bestaat. Bij dergelijke activiteiten is er wel een exploitatie aanwezig 

maar deze vertoont geen uitdrukkelijke band met het onroerend goed, terwijl vereist is dat het 

onroerend goed wordt uitgebaat opdat er van onroerendmaking door bestemming sprake kan 

zijn.
890

 De goederen die worden ingeschakeld in een exploitatie die geen uitdrukkelijke band 

vertoont met een onroerend goed uit de aard, kunnen als accessoria van die economische 

activiteit worden beschouwd, eerder dan als accessoria van het onroerende goed. In dergelijk 

geval is de bestemming van de goederen niet objectief maar in personam, ten voordele van de 

activiteit in plaats van het onroerende goed. Het louter uitoefenen van een winstgevende 

activiteit in een onroerend goed, is dan ook niet noodzakelijk gelijk te stellen met een 

werkelijke uitbating van dit goed.
891

  

Deze redenering dient in verband te worden gebracht met de kritiek die het concept van de 

onroerendmaking door bestemming zelf affecteert, nl. dat in de huidige economische 

omstandigheden de winstgevende activiteit as such van groter belang is dan het onroerende 

goed waar deze plaatsvindt. Deze kritiek wordt verder diepgaand besproken (infra, nr. 277). 

217. WELKE AANPASSING IS VEREIST? – De vereiste van aanpassing van het onroerend goed 

uit de aard wordt soepel ingevuld. De aanpassing hoeft niet van dien aard te zijn dat het 

gebouw eeuwig en enkel voor een bepaalde bestemming kan dienen. Noch is het vereist dat 

het gebouw ab initio met die specifieke uitbating als bestemming in het achterhoofd is 

gebouwd. Zodra een gebouw slechts op een andere wijze kan worden uitgebaat na belangrijke 

wijzigingen of waardevermindering, wordt aangenomen dat het aangepast is aan de 

exploitatie.
892

 Het hof van beroep te Antwerpen formuleerde de vereiste als volgt: het 

onroerende goed moet aangepast zijn aan de “noodwendigheden van een industriële 

uitbating”.
893

  

Voorbeelden van gebouwen waar aan de vereiste van aanpassing aan de exploitatie is 

voldaan, zijn een magazijn opgericht en ingericht voor de opslag van goederen die het 

                                                 
889 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 89-90, nr. 77. 
890 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 72. 
891 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 74; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 91, nr. 

78. 
892 Cass. fr. 2 augustus 1886, D.P. 1887, I, 293, S. 1886, I, 417; Besançon 13 april 1892, D.P. 1892, II, 551; Parijs 28 

november 1935, D.P. 1936, II, 30, noot H. LALOU, Gaz.Pal. 1936, I, 187; Kh. Antwerpen 6 april 1960, RW 1960-61, 196; G. 

BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 74; 

P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 182, nr. 76; J. HANSENNE, Les Biens. 

Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 92, nr. 78; B. TILLEMAN, "De notie 

roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 14, 

nr. 25. 
893 Antwerpen 6 april 1960, RCJB 1960, 190-193. In dezelfde zin: Kh. Hasselt 2 december 1982, Limb. Rechtls. 1983, afl. 1, 

31. 
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voorwerp vormen van de exploitatie van een haventerminal.
894

 Aan deze voorwaarde was 

daarentegen niet voldaan in een geschil waar een vrachtwagen in dienst stond van de 

koop- en verkoop van vlas, omdat “het erf (…) niet diende noch dienstig was voor dien 

handel”.
895

  

2. Roerend goed blijvend verbonden met onroerend 

218. TWEEDE VORM VAN ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING – Naast de 

onroerendmaking door bestemming die is gebaseerd op een tendienstestelling van een roerend 

goed aan een onroerend goed uit de aard, bestaat ook een tweede manier om de 

onroerendmaking door bestemming te veruitwendigen. Bij deze vorm is aan de animus van de 

eigenaar om een roerende bijzaak aan een onroerende hoofdzaak te verbinden (supra, nr. 

197), via een fysieke verbinding of materiële band vorm gegeven. 

Bij de invulling van deze categorie is van belang dat ze overlapt met de categorie van de 

onroerende goederen uit de aard, zowel op grond van het criterium van de fysieke 

verbondenheid (supra, nrs. 65 e.v.) als op grond van het criterium van de vervollediging 

(supra, nrs. 125-126). Dit blijkt ook uit de Franse benaming voor deze categorie van 

onroerende goederen door bestemming, nl. “immeubles par attache par perpétuelle 

demeure”. Deze overlap wordt waar relevant aangeduid om vervolgens in het evaluatieve 

deel te worden besproken (infra, nrs. 280-283). 

a. Materiële band met aanhechting tussen hoofd- en bijzaak 

219. DEFINITIE EN VOORBEELDEN IN BURGERLIJK WETBOEK, VERDERE INVULLING IN 

RECHTSPRAAK – Artikel 524 BW in fine vermeldt dat roerende goederen die de eigenaar 

blijvend aan het erf heeft verbonden, onroerend door bestemming zijn. Anders dan bij de 

eerste categorie is hier geen tendienstestelling vereist maar een fysieke band, die bovendien 

blijvend moet zijn terwijl de economische tendienstestelling tijdelijk kan zijn.
896

 Vervolgens 

geeft artikel 525 BW een definitie en enkele voorbeelden van blijvende verbinding.  

Wanneer goederen met gips, kalk of cement zijn bevestigd of wanneer ze niet kunnen 

worden losgemaakt zonder dat ze zelf of het gedeelte van het erf waaraan ze zijn 

verbonden, breken of worden beschadigd, is er blijvende verbinding en dus 

onroerendmaking door bestemming. Als voorbeelden geeft artikel 525 BW spiegels, 

                                                 
894 Gent 13 oktober 2009, TFR 2010, 290, noot D.E. PHILIPPE waarbij de vorkliften ingeschakeld voor de aan- en afvoer van 

de goederen als onroerend door bestemming werden gekwalificeerd. Zie ook: Brussel 7 maart 1924, Rev.prat.not.b. 1926, 

213. 
895 Kh. Kortrijk 21 april 1934, J.C.Fl. 1934, 107, nr. 5418. In casu was er een weverij in een gebouw gevestigd. Deze kon 

dienen voor onroerendmaking door bestemming. De vrachtwagen stond echter niet ten dienste van de weverij maar van de 

vlasverkoop. Deze was geen exploitatie waaraan het onroerend goed was aangepast zodat de vrachtwagen niet als onroerend 

door bestemming kon worden gekwalificeerd. 
896 F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 696-697, nr. 1374; G. BAUDRY-

LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 59-60; A. 

KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 27, nr. 17; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome 

II, Parijs, LGDJ, 1957, 766, nr. 2180; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 110, nr. 53. 
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schilderijen en andere sieraden waarvan het houtwerk waaraan zij verbonden zijn, deel 

uitmaken van het beschot. 

Goederen die met gips, kalk of cement zijn bevestigd of die niet kunnen worden 

losgemaakt zonder breekwerk of schade, vallen naar huidig Belgisch en Frans recht ook 

onder de onroerende goederen uit de aard (zie supra, nrs. 85 en 88 met betrekking tot het 

Franse recht en 103 voor het Belgische recht). Hier bestaat dus een duidelijke overlapping 

van de categorieën van de onroerende goederen uit de aard en de onroerende goederen 

door bestemming. 

Al snel na de invoering van het Burgerlijk Wetboek werd aangegeven dat deze voorbeelden 

soepel moesten worden geïnterpreteerd omdat op dat ogenblik de gewoonte om wanden met 

een beschot te bekleden zeldzamer geworden was. Eender welke verbindingswijze waaruit de 

wil van de eigenaar blijkt om de spiegel blijvend met het erf te verbinden, kon volstaan. De 

onroerendmaking door bestemming is hierdoor in concreto door de rechter te beoordelen, 

zonder dat hij strikt aan de woorden van artikel 525 BW is gebonden.
897

 Aldus gaat het, net 

zoals bij de onroerende goederen door bestemming op grond van tendienstestelling (supra, nr. 

205), ook in artikel 525 BW om een niet-limitatieve opsomming.  

Verschillende categorieën van goederen werden op die manier reeds als onroerend door 

bestemming beschouwd.
898

 Zo zijn er de goederen die eerder een decoratieve functie hebben.  

In 1850 werd de intentie tot onroerendmaking door de Franse Cour de cassation aanvaard 

in het geval van een wandtapijt dat was aangepast aan de afmetingen van de ruimte 

waarin het zou worden geplaatst, waarbij de kader aan de muur werd vastgemetseld zodat 

een verwijdering tot waardevermindering van het geheel zou leiden.
899

 Recenter werden 

schilderijen die waren afgestemd op de plaats waar ze hingen, als onroerend door 

bestemming gekwalificeerd. Zo was er een schilderij op doek waarvan de kader (op 

delicate wijze) kon worden losgemaakt van het houten beschot maar de afbeelding op het 

schilderij wat vorm en stijl betreft een aanvulling vormde op het houtenwerk. Dit werd als 

onroerend door bestemming gekwalificeerd omdat bij dergelijke afstemming van 

                                                 
897 Cass. fr. 8 mei 1850, D.P. 1850, I, 269; Cass. fr. 17 januari 1859, D.P. 1859, I, 68; Cass. fr. 3 juli 1968, D. 1969, Jur. 161, 

JCP 1968, II, nr. 15685, noot GOUBEAUX, RTDciv 1969, 147, noot J.D. BREDIN; Parijs 27 maart 1963, D. 1964, JP, 27; Parijs 

16 april 1996, Recueil Dalloz 1997, 18, noot A. ROBERT; Rb. Brussel 8 december 1959, JT 1960, 172 (minder expliciet); 

Vred. St-Joost-ten-Node 17 januari 1969, T.Vred. 1970-219; M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la 

Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 45, nr. 144, voetnoot 2; F. LAURENT, Principes de droit civil, V, 

Brussel, Bruylant, 1878, 574, nr. 469 (evenwel enkel m.b.t. de eerste regel van art. 525 BW); C. AUBRY en G. RAU, Cours de 

droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 24, nr. 164; A. SAUVALLE, De la distinction entre les immeubles 

par nature et les immeubles par destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902, 129-130; 

G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 

81-82; A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 27-28; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 

Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 111; M. PLANIOL en G. RIPERT, 

Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 93. Contra: 

Brussel 22 februari 2006, Res.jur.imm. 2006, 285 waarin het hof lijkt te oordelen dat enkel verbinding op de wijzen 

beschreven in art. 525, 1e alinea BW tot onroerendmaking kan leiden en Montpellier 5 juni 2012, nr. 11/04463, geraadpleegd 

op www.dalloz.fr, waar de mogelijkheid tot losmaking zonder schade als teken van een roerend karakter wordt gezien.  
898 Voor bijkomende voorbeelden, zie: M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, 

(1) nrs. 88-89. 
899 Cass. fr. 18 oktober 1850, D. 1950, 773, Gaz. Pal. 1950, II, 241. 

http://www.dalloz.fr/
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schilderij en beschot op elkaar de aanwezigheid van een intentie tot blijvende verbinding 

kon worden aanvaard.
900

  

Een tweede voorbeeldcategorie is die van de verwarmingsinstallaties en leidingen. Ook 

hierbij neemt de Franse Cour de cassation soms aan dat deze onroerend door bestemming 

zijn.
901

  

Verwarmingsinstallaties worden zowel naar Frans als naar Belgisch recht ook onder 

artikel 523 BW geplaatst waardoor ze als onroerende goederen uit de aard worden 

gekwalificeerd op grond van het volledigheidscriterium (supra, nr. 126). Hier blijkt 

opnieuw de moeilijke afbakening tussen de onroerende goederen uit de aard en de 

onroerende goederen door bestemming (zie ook infra, nrs. 280-283). 

Daarnaast zijn ook andere vormen denkbaar.
902

  

Zo werd een bar die een imposant en volumineus geheel vormde, verbonden was aan de 

grond en het plafond en voorzien van elektriciteit en leidingbuizen, als onroerend door 

bestemming gekwalificeerd. Het feit dat het meubel niet zonder grote middelen kon 

worden verplaatst, werd hierbij als belangrijk element beschouwd.
903

  

Doordat de vereiste van verbinding wordt versoepeld ten aanzien van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek, ontstaat ook hier een verbinding die eerder intellectueel dan materieel is. 

Op die manier verglijdt het toepassingsgebied van de onroerendmaking door bestemming op 

grond van een blijvende verbinding uit artikel 525 BW in de richting van dat van de 

onroerendmaking door bestemming op grond van tendienstestelling uit artikel 524 BW.
904

  

220. MATERIËLE BAND ONVOLDOENDE VOOR ONROERENDMAKING? – Belangrijk is dat niet 

elke materiële band noodzakelijk de wil aantoont om een roerend goed onroerend door 

bestemming te maken.  

                                                 
900 Luik 4 februari 1992, JLMB 1993, 374. Een gelijkaardig geval deed zich voor in 2013 voor het hof van beroep te Luik: 

Luik 22 januari 2013, JLMB 2014, 1234. Het hof sprak van verschillende elementen als een “ensemble décoratif dont 

l’aménagement démontre la volonté du propriétaire de l’immeuble, de l’attache à perpétuelle démeure (…)” Ook het hof van 

beroep te Reims oordeelde in dezelfde zin over een schilderij speciaal gemaakt om op een bepaalde plaats in een restaurant te 

hangen. Losmaking was mogelijk zonder schade maar uit de grootte van het doek, de specifieke opdracht gegeven door de 

restauranteigenaar en de geavanceerde technische middelen nodig voor losmaking, leidde het hof af “… sans ambiguïté que 

le commanditaire des tableaux avait la volonté d’attacher ceux-ci de façon permanente au lieu où il exploitait son 

commerce.” (Reims 19 februari 2013, nr. 12/03150, geraadpleegd op www.dalloz.fr.) Met betrekking tot spiegels en 

schilderijen: P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 114-118, nrs. 50-51.  
901 Zie bijvoorbeeld: Cass. fr. 19 maart 1957, Bull.civ. 1957, I 120, nr. 145; Cass. fr. 30 april 1958, Bull.civ. 1958, I, 178, nr. 

227. 
902 Zie voor een beschrijving: Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 233-238. 
903 Toulouse 24 maart 2013, nr. 13/00329, geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
904 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, (643) 651; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 

526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 85. 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/


 

 

244 

 

Zo werd het loutere feit dat een spiegel reeds lange tijd op dezelfde plaats hangt en dat 

een appartement niet volledig is zonder spiegels, onvoldoende geacht voor 

onroerendmaking door bestemming.
905

 

De intentie is aldus een noodzakelijke vereiste.
906

  

De intentie is zoals reeds werd besproken geen voldoende voorwaarde (supra, nr. 197). 

Ze moet steeds worden veruitwendigd in de materiële band. 

Aan dit principe dat de intentie noodzakelijk is, lijkt evenwel afbreuk te worden gedaan door 

de gevolgen gekoppeld aan de wijzen van vastmaking die zijn beschreven in artikel 525 BW. 

Een verbinding door gips, kalk of cement of op zodanige wijze dat losmaking niet mogelijk is 

zonder breekwerk of beschadiging, zou steeds een intentie tot onroerendmaking door 

bestemming impliceren en aldus een onweerlegbaar vermoeden van blijvende verbinding 

opleveren. 

Zo is in de Voorbereidende werken van de Code Napoléon in het rapport van de tribuun 

COUPIL-PREFELN te lezen: “La destination ne sera jamais douteuse (…) lorsqu’il sera 

uni au fonds, et qu’il sera scellé en plâtre, ou à chaux et à ciment, ou s’il ne peut être 

enlevé sans être désassemblé ou détérioré, ou sans briser ou détériorer le fonds auquel il 

sera attaché.”
907

 

Hoewel ook rechtspraak en rechtsleer in die zin gaan en een onweerlegbaar vermoeden van 

onroerendmaking door bestemming afleiden uit deze verbindingswijzen,
908

 lijkt dit moeilijk 

                                                 
905 Cass. fr. 17 januari 1859, D.P. 1859, I, 68. Zie ook: Cass. fr. 5 februari 1878, S. 1878, I, 353, D. 1878, I, 156 (schilderijen 

onroerend door bestemming beschouwen op basis van de redenering dat de eigenaar ze niet zou hebben verzameld om ze in 

vreemde handen te zien overgaan als er geen duurzame verbinding is vastgesteld, schendt art. 524-525 BW); J. HANSENNE, 

Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 108, nr. 87. 
906 D. STERCKX, "Propos sur l'attache à perpétuelle demeure. L'hypothèse des oeuvres d'art" in D. STERCKX en J.-L. LEDOUX 

(eds.), Mélanges offerts à Roland De Valkeneer à l'occasion du 125e anniversaire de la Revue du notariat belge, Brussel, 

Bruylant, 2000, (419) 434, nr. 14. 
907 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 

1827, 44. (Eigen nadruk) 
908 In die zin lijkt te gaan: Cass. fr. 3 juli 1968, JCP 1968.II.15685, noot G. GOUBEAUX; Cass. fr. 9 april 2013, nr. 11-22.132, 

geraadpleegd op www.dalloz.fr; Cass. fr. 26 februari 2013, n° 11-27307, geraadpleegd op www.dalloz.fr (trapleuning en 

keukenelementen onroerend door bestemming omdat ze niet konden worden verwijderd zonder beschadiging); Dijon 31 

oktober 2013, nr. 12/00889, geraadpleegd op www.dalloz.fr (keuken is onroerend door bestemming omdat verwijdering het 

doorzagen van een massief houten werkblad vereiste); Aix-en-Provence 21 november 2013, nr. 2013/00503, geraadpleegd op 

www.dalloz.fr (een keuken is onroerend door bestemming omdat verwijdering ernstige schade toebrengt aan de muur 

waaraan ze was bevestigd); R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 111, nr. 53B; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 

belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 628; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté 

de Droit de Liège, 1996, 106, nr. 85; D. STERCKX, "Propos sur l'attache à perpétuelle demeure. L'hypothèse des oeuvres d'art" 

in D. STERCKX en J.-L. LEDOUX (eds.), Mélanges offerts à Roland De Valkeneer à l'occasion du 125e anniversaire de la 

Revue du notariat belge, Brussel, Bruylant, 2000, (419) 433-434, nr. 13; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. 

MOSTIN, "Examen de jurisprudence (1989 à 1998). Les biens", RCJB 2000, (59) 80, nr. 12; B. TILLEMAN, "De notie roerend 

en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 18, nr. 35; 

Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 64, nr. 38; B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-MAUPIN, "Droit des biens (Juillet 

2012 - Juillet 2013)", Recueil Dalloz 2013, vol. 31, (2123) 2124; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 100, nr. 113. Soms worden evenwel ook andere elementen toegevoegd om tot een 

onroerende kwalificatie door bestemming te besluiten, zie bijvoorbeeld: Cass. fr. 3 april 1991, nr. 90-12.782, geraadpleegd 

op www.dalloz.fr (spiegel is onroerend door bestemming omdat losmaking schade zou veroorzaken en omdat hij samen met 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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verenigbaar met de zonet besproken opvatting dat de intentie een noodzakelijke voorwaarde 

voor onroerendmaking door bestemming is. Hier lijkt dus een uitzondering te bestaan op het 

noodzakelijk karakter van de intentie (zie ook infra, nr. 264). 

b. Materiële band zonder aanhechting tussen hoofd- en bijzaak 

221. MATERIËLE BAND ZONDER AANHECHTING – Naast de schilderijen en spiegels worden in 

het Franse en Belgische Burgerlijk Wetboek ook beelden als voorbeeld van onroerende 

goederen door bestemming gegeven indien ze geplaatst zijn in een opzettelijk daarvoor 

gemaakte nis, ook al kunnen ze worden weggenomen zonder breken of beschadiging.  

Dit was anders in het oude Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Daar waren in artikel 563 in 

de lijst van onroerende goederen door bestemming geen dergelijke beelden opgenomen 

(zie ook supra, nr. 184 en vn. 725). 

Over de verhouding tussen de verschillende voorbeelden in artikel 525 BW lijken twee visies 

te bestaan.  

In een eerste visie vormt het voorbeeld van de beelden een uitzondering op de regel dat 

onroerendmaking door bestemming door blijvende verbinding een materiële aanhechting 

vereist.
909

 Aangezien uitzonderingen restrictief moeten worden geïnterpreteerd, zou het 

voorbeeld dan ook niet naar analogie kunnen worden toegepast op andere gevallen.
910

 

In een tweede visie, die ook de meerderheidsstrekking lijkt, wordt verdedigd dat hoewel bij 

deze vorm van onroerendmaking door bestemming geen economische maar een materiële 

band is vereist, die niet noodzakelijk in een vorm van aanhechting moet bestaan.
911

 Als 

algemene regel geldt dan dat de voorwerpen die de eigenaar op blijvende wijze met zijn erf 

verbonden wil zien, onroerend worden door bestemming, ongeacht de wijze van vereniging 

met het erf.
912

 De intentie vormt in deze zienswijze het essentiële element van de 

onroerendmaking door bestemming. Deze opvatting loopt parallel aan de ruime invulling van 

                                                                                                                                                         
de omkadering een decoratief geheel vormde); Dijon 16 juli 2013, nr. 12/02183, geraadpleegd op www.dalloz.fr (stenen 

kolommen die dienden als decoratie in een park zijn onroerend door bestemming omdat ze op een voetstuk waren gemetseld 

dat in de grond was ingewerkt en reeds lange tijd ter plaatse stonden en een grote omvang en gewicht hadden). 
909 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 47-48, 

nrs. 154-155; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 697, nr. 1376; A. KLUYSKENS, 

Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 28. 
910 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 83; G. GALOPIN en M. WILLE, Les biens, la propriété et les servitudes in Cours de droit civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 

1932, 42, nr. 30. 
911 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 111; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 65, nr. 39; A. SALVÉ, "Immeubles par destination: 

copropriété et saisie" (noot onder Bergen 31 januari 2006), JLMB 2007, vol. 35, (1456) 1457.  
912 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 112; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 629; J. 

SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté 

de Droit, 2005, 77, nr. 87. In die zin maar minder expliciet: A. ROBERT, "Les présomptions d'attache à perpétuelle demeure 

de l'art. 525 c. civ. n'ont pas un caractère exhaustif ou limitatif et l'intention du propriétaire d'affecter définitivement à 

l'immeuble tel ou tel meuble peut être démontrée par d'autres éléments" (noot onder Parijs 16 april 1996), Recueil Dalloz, 

(18) 18. 
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de materiële band uit de eerste drie alinea’s van artikel 525 BW. Hoewel de intentie van de 

eigenaar om het goed blijvend aan het onroerend goed te verbinden, het essentiële element 

vormt, moet ze niettemin ook in deze zienswijze kenbaar moet zijn, d.w.z. tot uiting moet 

komen via een uiterlijk teken.
913

  

Doordat er geen vereiste van een materiële band wordt gesteld, rijst de vraag welke uiterlijke 

tekenen dan kunnen volstaan.
914

 Dit lijkt volledig aan de in concreto-beoordeling van de 

rechter te worden overgelaten. In België zijn de rechterlijke beslissingen waarbij een 

onroerendmaking door bestemming door blijvende verbinding wordt vastgesteld zonder 

duidelijke materiële verbinding, vooralsnog vrij zeldzaam en niet steeds consistent.
915

  

Het hof van beroep te Brussel oordeelde bijvoorbeeld dat een ijskast geen onroerend goed 

door bestemming was omdat ze niet bestemd is ter plaatse te blijven. Een ijskast heeft 

steeds een beperkte duurtijd en in dit geval werd ze door slechts enkele vijzen op haar 

plaats gehouden. De aanwezigheid van een inbouwpaneel dat de ijskast uiterlijk een deel 

maakte van de keuken en de plaatsing van het toestel in een daarvoor voorziene nis, 

werden door het hof niet als voldoende elementen voor een werkelijke bestemming ter 

plaatse te blijven beschouwd.
916

 Ook een brandkast geplaatst in een op maat gemaakte nis 

waarin tevens de nodige elektrische aansluiting was voorzien, werd niet als onroerend 

door bestemming beschouwd.
917

 Het hof van beroep te Bergen aanvaardde daarentegen 

wel dat keukentoestellen die op maat werden gemaakt of werden geplaatst in op maat 

gemaakte kasten, onroerend door bestemming konden zijn.
918

 HANSENNE verdedigt met 

betrekking tot keukentoestellen dat ook toestellen die niet sterk zijn vastgemaakt aan het 

gebouw, onroerend door bestemming kunnen zijn wanneer blijkt dat de keuken als geheel 

door de eigenaar is ontworpen en bedoeld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het 

keukenmeubilair is ontworpen rekening houdend met de dimensies van de toestellen, alle 

toestellen door dezelfde fabrikant zijn geleverd, de toestellen in eenzelfde stijl zijn 

gemaakt en op hetzelfde ogenblik werden aangekocht. Toestellen die daarentegen door de 

jaren heen geaccumuleerd werden, van verschillende leveranciers komen en niet in 

                                                 
913 A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 395, nr. 659; R. DERINE, F. VAN NESTE en 

H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 111; J. 

HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 110, nr. 88. 
914 Een beslissing van het hof van beroep te Parijs aanvaardde het onroerende karakter door bestemming van goederen als 

dusdanig opgenomen in een verkoopakte waarbij het niet als tegenargument aanvaardde dat de goederen waren losgemaakt. 

Daarnaast weigerde het hof het onroerende karakter door bestemming van goederen die niet waren vastgemetseld noch 

blijvend verbonden noch vermeld in de verkoopakte. Uit deze laatste regel leidde een commentator af dat de loutere 

wilsuitdrukking in een verkoopakte zou kunnen volstaan voor een onroerendmaking door bestemming, los van enige fysieke 

band. (A. ROBERT, "Des boiseries sont immeubles par destination, étant mentionnées comme tels dans l'acte de vente" (noot 

onder Parijs 8 april 1994), Recueil Dalloz 1995, (191) 191.) Niettemin lijkt deze analyse ons iets te veel nadruk te leggen op 

de loutere wilsuitdrukking los van de fysieke kenmerken. De goederen opgenomen in de akte en door het hof aanvaard als 

onroerend door bestemming, in het bijzonder decoratief houtwerk, vertoonden immers een zekere band met het onroerende 

goed uit de aard op het moment dat de akte werd opgemaakt. Hun latere losmaking had volgens het hof, terecht, geen invloed 

op de bestemming door de eigenaar gegeven op het moment van verkoop. 
915 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 111.  
916 Brussel 22 februari 2006, Rev.jur.imm. 2006, 285. In diezelfde zin: Beslagr. Luik 27 mei 1981, Bull.bel. 1984, 731. 
917 Namen 26 mei 1997, Rev.not.b. 1997, 477. 
918 Bergen 16 juni 1986, JLMB 1987, 1175. A contrario was het niet op maat gemaakt zijn van keukenmeubels voor het hof 

van beroep te Rennes een argument om de meubels niet als onroerend door bestemming te kwalificeren (Rennes 6 december 

2012, nr. 09/07406, geraadpleegd op www.dalloz.fr). 
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specifiek daarvoor ontworpen ruimtes passen, zullen roerende goederen blijven bij gebrek 

aan waarneembare intentie ze blijvend met het onroerende goed uit de aard te 

verbinden.
919

  

De Franse rechtspraak aanvaardt reeds lange tijd dat wanneer een goed op maat werd 

ontworpen en gemaakt, het onroerend door blijvende verbinding is.
920

 Deze opvatting werd 

ook overgenomen in de Proposition de l’Association Henri Capitant pour une réforme du 

droit des biens, waar in de bepaling over onroerende goederen door bestemming het tweede 

lid luidt als volgt: “Est présumé attaché à un immeuble, sauf preuve contraire, tout meuble 

qui ne peut en être détaché sans détérioration ou qui a été conçu ou adapté pour y être 

intégré”.
921

 

222. DRIETRAPSREDENERING VOOR BEOORDELING ONROERENDMAKING DOOR BLIJVENDE 

VERBINDING – Er lijkt hier een drietrapsredenering te kunnen worden ontwaard ter bepaling 

van de onroerendmaking door bestemming op grond van een blijvende verbinding. 

In eerste instantie zijn goederen onroerend door bestemming door blijvende verbinding 

wanneer de verbinding gemaakt wordt door gips, kalk of cement of wanneer het onroerende 

goed door bestemming niet kan worden losgemaakt zonder breekwerk of schade. Er geldt in 

dergelijk geval een onweerlegbaar vermoeden van onroerendmaking door bestemming. De 

intentie van de eigenaar om het goed onroerend door bestemming te maken, zo leiden we af, 

wordt ook onweerlegbaar vermoed aanwezig te zijn.  

Hierbij is opnieuw van belang dat de afbakening met de onroerende goederen uit de aard 

moeilijk is. De tekst van artikel 525 BW noemt de goederen die niet kunnen worden 

losgemaakt zonder breekwerk of schade uitdrukkelijk als onroerende goederen door 

bestemming maar ze vallen tevens onder het huidige Franse criterium voor 

onroerendmaking uit de aard (supra, nrs. 85 en 88) en a fortiori onder het Belgische 

criterium, dat ruimer is (supra, nr. 103). 

In tweede instantie is een vastmaking op een andere wijze mogelijk. Hierbij moet de intentie 

om het goed onroerend door bestemming te maken wel worden bewezen, al zal dit bewijs 

eenvoudiger zijn wanneer een sterke vastmaking voorhanden is.  

Ten slotte is in derde instantie onroerendmaking mogelijk wanneer een materiële band blijkt 

zonder dat er een vastmaking voorhanden is, op voorwaarde dat de intentie tot 

onroerendmaking van de eigenaar wordt aangetoond. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

beelden die in een speciaal ontworpen nis worden geplaatst zonder fysieke aanhechting. De 

                                                 
919 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 113, nr. 88. 
920 Cass. fr. 18 oktober 1950, Bull.civ. 1950, I, n° 94, D. 1950, 773; Cass. fr. 5 maart 1991, Bull.civ. 1991, I, n° 81, Defrénois 

1991, 735, noot H. SOULEAU.  
921 Art. 528 Avant-projet de réforme du droit des biens, http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-

projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20droit%20des%20biens%20(version%20finale).pdf Zie ook: W. DROSS, 

"L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. 

Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 24. 

http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20droit%20des%20biens%20(version%20finale).pdf
http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20droit%20des%20biens%20(version%20finale).pdf
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noodzaak aan bewijs van intentie en de graad van fysieke vastmaking zijn aldus omgekeerd 

evenredig: hoe sterker de band, hoe minder zwaar de bewijslast en vice versa.  

Nu de toepassingsvoorwaarden voor onroerendmaking door bestemming van uit de aard 

roerende goederen zijn uiteengezet, rijst de vraag naar de gevolgen van deze subjectieve 

kwalificatie.  

§4. Gevolgen van de onroerendmaking door bestemming  

A. Een onroerend regime op grond van accessoriteit als uitgangspunt maar met 

uitzonderingen 

223. BIJZAAK VOLGT HOOFDZAAK: ONROEREND REGIME – Het Burgerlijk Wetboek vermeldt 

in artikel 518, 522, 524 en 525 de onroerende goederen door bestemming zonder expliciet een 

regime voor deze goederen te bespreken. De rechtsgevolgen van deze kwalificatie zijn 

daarom grotendeels praetoriaans van aard en werden uitgewerkt in het licht van de ratio legis. 

De ratio legis van de onroerendmaking door bestemming is om een geheel aan goederen, dat 

bestaat uit een onroerend goed uit de aard en haar accessoria, samen te behandelen om de 

meerwaarde ervan te vrijwaren (supra, nr. 182). Om die meerwaarde te behouden, worden de 

onroerende goederen door bestemming, die van nature roerend zijn, dus onderworpen aan 

hetzelfde regime als de hoofdzaak.
922

 Aangezien de hoofdzaak onroerend is, volgen de 

accessoria ook een onroerend regime: accessorium sequitur principale.
923

 Dit komt 

bijvoorbeeld duidelijk tot uiting in gevallen waarin het onroerende geheel in zijn totaliteit het 

voorwerp is van een rechtshandeling zoals een hypotheekvestiging of een beslag (infra, nrs. 

231 en 233-234).  

Hier valt een parallel te trekken met het Zuid-Afrikaanse recht. Hoewel de categorie van 

onroerende goederen door bestemming daar eerder een subcategorie van de onroerende 

goederen uit de aard lijkt (supra, nr. 181), valt voor de auxiliaries, die op grond van hun 

bestemming onroerend zijn zonder hun zelfstandig karakter te verliezen, op dat ze op 

gelijkaardige wijze worden behandeld. Ook deze auxiliaries volgen op een aantal vlakken de 

onroerende hoofdzaak, nl. bij koop, vruchtgebruik of hypotheekvestiging (infra, nrs. 226, 230 

en 231). 

224. UITZONDERING: ROEREND REGIME – De onroerende goederen door bestemming worden 

naar Frans en Belgisch recht weliswaar bijzaken, maar geen bestanddelen van de onroerende 

hoofdzaak. Dat heeft tot gevolg dat ze ook een zekere vermogensrechtelijke zelfstandigheid 

                                                 
922 A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 20; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 607; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la 

Faculté de Droit de Liège, 1996, 82, nr. 67; J. CARBONNIER, Droit civil. Tome 3. Les Biens, Parijs, PUF, 2000, 109, nr. 61; 

M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 97. 
923 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 53. 
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behouden.
924

 Dit uit zich onder meer in het feit dat de roerende aard van de goederen op een 

aantal vlakken doorwerkt in het toepasselijke regime. Deze beperking in de doorwerking van 

de fictie kan zijn ingegeven door twee overwegingen, nl. (1) het doel van de fictie en (2) de 

vrijwaring van de belangen van derden.
925

  

In eerste instantie wordt de draagwijdte van de onroerendmaking beperkt tot die gevallen 

waarin het doel van de fictie, nl. het samenhouden en bewaren van een economische eenheid, 

wordt gediend.
926

 Indien deze doelstelling niet kan worden bereikt, wordt de fictie niet in 

stand gehouden. Zo worden de uit hun aard roerende goederen niet met het gronderf mee 

onteigend wegens openbaar belang wanneer de onteigenende macht bewijst dat de roerende 

goederen in een ander bedrijf kunnen worden gebruikt.
927

 Ook bestaan er zakelijke rechten die 

zich vanuit hun aard enkel lenen tot vestiging op een onroerend goed uit de aard. Door 

bestemming onroerende goederen zijn aldus niet vatbaar om te worden belast met een 

erfdienstbaarheid. Bovendien kan een onroerend goed uit de aard niet het voorwerp van 

diefstal uitmaken terwijl een onroerend goed door bestemming wel kan worden gestolen.
928

 

Ook voor de toepasselijkheid van de regels uit artikel 2279 BW wordt de onroerende 

kwalificatie beperkt en werkt de objectieve, roerende aard door.
929

 Wanneer een eigenaar het 

bezit van zijn onroerend goed door bestemming vrijwillig dan wel onvrijwillig verliest, is de 

derde-verkrijger te goeder trouw beschermd, tenzij de werkelijke eigenaar die het goed 

onvrijwillig niet meer in zijn bezit heeft, het binnen de drie jaar revindiceert. Een 

gelijkaardige regel bestaat in het Zuid-Afrikaanse recht waar auxiliaries van onroerende 

goederen volgens hun eigen roerende aard worden behandeld voor de toepassing van de regels 

over verkrijgende verjaring wanneer er bezit van wordt genomen, los van het onroerende 

goed.
930

  

In tweede instantie worden beperkingen aan de fictie gesteld met het oog op de bescherming 

van de belangen van bepaalde schuldeisers.
931

 De onroerendmaking verlamt de roerende 

                                                 
924 Zie uitgebreid: G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1969, 43-44, nr. 23; K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 376-379, 

nrs. 369-372.  
925 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nrs. 108 e.v. 
926 R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, Defrénois, 2008, 388-389, nr. 525; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 

2009, (1) 38, nr. 205. 
927 Rb. Antwerpen 14 januari 1881, Pas. 1882, III, 331; Rb. Luik 24 juni 1893, Pas. 1894, II, 32. 
928 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 212-213, nr. 85; H. DE PAGE en R. 

DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 612; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek 

Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 16, nr. 34; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. 

LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 25, nr. 52; P. MALAURIE en L. 

AYNÈS, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 40, nr. 141; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, 

Brussel, Larcier, 2012, 59-60, nr. 29. De volgende nuance geldt: ook een onroerend goed kan worden gestolen als het 

voorafgaand werd losgemaakt. Bij dergelijke diefstal zijn aldus twee elementen vereist, nl. de losmaking waardoor het 

onroerende goed een roerend goed wordt en vervolgens de wegname, die op dat ogenblik aldus betrekking heeft op een 

roerend goed. (G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 761, nr. 2168). 
929 R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 16, nr. 34; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 101-102, nr. 115. 
930 C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 31, nr. 38. 
931 Over de impact van onroerendmaking door bestemming op de positie van schuldeisers vanuit verschillende perspectieven, 

zie zeer uitgebreid: Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 955 p., in het 
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zekerheden gevestigd op goederen die door bestemming onroerend worden. Aangezien zulks 

niet zonder risico is voor de kredietverlening
932

, heeft de wetgever in bepaalde gevallen de 

doorwerking van de fictie beperkt. In wat volgt, worden deze beperkingen alsook de 

conflicten tussen roerende en onroerende zekerheden uitgebreider toegelicht. Niettemin kan 

hier reeds als voorbeeld worden gegeven dat het voorrecht van de onbetaalde verkoper zowel 

naar Frans als naar Belgisch recht in principe ook na onroerendmaking door bestemming 

(gedeeltelijk) blijft voortbestaan (infra, nrs. 246 e.v.). Daarnaast is het naar Frans (maar niet 

naar Belgisch) recht mogelijk om beslag te leggen op een onroerend goed door bestemming 

los van de onroerende hoofdzaak indien het beslag dient om betaling van de prijs te bekomen 

(infra, nr. 234). 

B. Toepassingen van onroerend regime: beschikkingshandeling over de hoofdzaak strekt 

zich uit tot de bijzaak 

225. BIJZAAK VOLGT HOOFDZAAK BIJ BESCHIKKINGSHANDELING – Wanneer de onroerende 

hoofdzaak wordt overgedragen of bezwaard met zakelijke rechten, omvat deze 

rechtshandeling ook de overdracht of bezwaring van de onroerende goederen door 

bestemming, tenzij anders bepaald.
933

  

1. Koop 

226. FICTIEF ONROERENDE BIJZAAK VOLGT WERKELIJK ONROERENDE HOOFDZAAK, TENZIJ 

ANDERS OVEREENGEKOMEN – Voor koopovereenkomsten is deze regel naar Frans en Belgisch 

recht verankerd in artikel 1615 BW, krachtens welk de leveringsplicht van de verkoper zich 

uitstrekt tot het toebehoren van de hoofdzaak en tot alles wat voor haar blijvend gebruik 

bestemd is. Onroerende goederen door bestemming worden als accessoria in de zin van artikel 

1615 BW beschouwd.
934

 Uit bepaalde rechtspraak mag worden afgeleid dat goederen die niet 

voldoen aan de voorwaarden voor onroerendmaking door bestemming, evenmin accessoria in 

                                                                                                                                                         
bijzonder vanaf p. 438. Ook: G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, Parijs, LGDJ, 

1997, 301-302, nr. 320. 
932 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 108. 
933 Frankrijk en België: P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 191, nr. 78; R. 

DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 127; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 40, nr. 141; W. DROSS, Droit civil. Les 

choses, Parijs, LGDJ, 2012, 763, nr. 414; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, 

(1) nr. 98; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 58, nr. 162. Oud Nederlands recht: L.A.J. VAN 

MEEUWEN, Beschouwingen over de artikelen 562-564 B.W., Leiden, S.C. Van Doesburgh, 1867, 64; J.P. SUIJLING, Inleiding 

tot het Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1940, 68, nr. 62. 
934 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 472, nr. 579; B. TILLEMAN, Overeenkomsten - Deel 2. 

Bijzondere Overeenkomsten - A. Verkoop - Deel 2. Gevolgen van de koop in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2012, 144-163, nrs. 172-207; A. LEMMERLING, "Toebehoren bij de verkoop van vastgoed" in F. 

BUYSSENS en A.-L. VERBEKE (eds.), Notariële actualiteit 2012-2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (73) 77, nr. 10; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 101-102, nr. 115.  

Het omgekeerde is niet steeds waar: accessoria kunnen ook andere goederen dan onroerende goederen door bestemming zijn. 

Zo zijn erfdienstbaarheden accessoria in de zin van art. 1615 BW zonder dat ze onroerend door bestemming zijn: A. 

LEMMERLING, "Toebehoren bij de verkoop van vastgoed" in F. BUYSSENS en A.-L. VERBEKE (eds.), Notariële actualiteit 

2012-2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (73) 78, nr. 12. 
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de zin van artikel 1615 BW zijn.
935

 De bestemming van de goederen moet op het ogenblik van 

de overeenkomst worden beoordeeld, ook indien de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot 

een later moment zoals de verlijding van de notariële akte. Na de verkoop maar voor de 

inbezitneming door de koper mag de verkoper geen onroerende goederen door bestemming 

meer verwijderen.
936

 Ook als de koper nadien de bestemming van de goederen verandert, 

heeft dat geen invloed op hun onroerend karakter op het moment van de koop.
937

  

Kopers die bepaalde onroerende goederen door bestemming niet willen overnemen, 

bijvoorbeeld omwille van hoge onderhoudskosten, dienen in de overeenkomst te stipuleren 

dat deze goederen niet in de koopovereenkomst zijn inbegrepen. Bij gebrek aan bepaling in 

die zin worden zij, ook indien ze dit nadien betreuren, eigenaars van de onroerende goederen 

door bestemming.
938

 

Een gelijkaardige regel geldt voor de Zuid-Afrikaanse auxiliaries: deze onroerende goederen 

door bestemming (supra, nr. 181) volgen in een koopovereenkomst de onroerende hoofdzaak 

tenzij anders is overeengekomen.
 939

 

227. ALTERNATIEF SYSTEEM OP NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING – Ook in het 

Nederlandse recht wordt het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt in een 

koopovereenkomst gehanteerd. Hiervoor is naar Nederlands recht echter niet vereist de 

roerende bijzaken de onroerende kwalificatie van de hoofdzaak volgen (zie infra, nr. 294). 

Volgens artikel 7:9, eerste lid NBW moet het toebehoren van een verkochte zaak mee worden 

geleverd:  

“De verkoper is verplicht de verkochte zaak met toebehoren in eigendom over te dragen 

en af te leveren.”
940

  

Hoe dit ‘toebehoren’ dient te worden ingevuld, kan volgens HIJMA niet uit artikel 7:9, eerste 

lid NBW zelf worden afgeleid maar betreft een zaak van redelijke contractsuitleg. Zo schrijft 

hij:  

                                                 
935 Luik 4 juni 2008, JLMB 2009, afl. 37, 1741. 
936 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 98. Zie bijvoorbeeld: Cass. fr. 

19 maart 1957, Bull. civ. 1957, I, n° 145. 
937 Rb. Brussel 30 juni 1960, Rev.prat.not.b. 1961, 181. 
938 Vred. Roeselare 22 juni 2000, T.Vred. 2002, 226, noot. 
939 Senekal v. Roodt 1983 (2) SA 602 (T) (voor wat betreft de visie van rechter Ackermann); C.G. VAN DER MERWE en M.J. 

DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 31, nr. 38; A.J. KERR, The law of sale and lease, 

Durban, LexisNexis, 2004, 9-10; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in 

South Africa, Cape Town, Oxford University Press, 2010, 36. 
940 Zie ook: R.H.C. JONGENEEL en P. KLIK, Koop en consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2002, 5, 26-27; J. HIJMA, Mr. C. 

Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5-I Bijzondere Overeenkomsten, Deventer, 

Kluwer, 2007, 265-266, nr. 273; B. WESSELS, Koop: algemeen in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2010, 28, nr. 24; 

W.G. HUIJGEN, Koop en verkoop van onroerende zaken in Monografieën Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 41-43, nr. 

17; A.A. VAN VELTEN, Koop van onroerende zaken in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 61-62, nr. 15; M.M. VAN 

ROSSUM, "GS Bijzondere Overeenkomsten, artikel 7:9 BW", Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 

2013, nr. 1. 
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“Naarmate het verband met de verkochte zaak sterker is en/of de verkoper er minder 

belang bij heeft enkel die dienende zaak te behouden, zal eerder kunnen worden 

aangenomen dat zij in de koop is inbegrepen.”
941

  

Dit lijkt een in concreto-beoordeling te zijn. Op twee punten geeft artikel 7:9, eerste lid NBW 

toelichting, nl. met betrekking tot titelbewijzen en bescheiden:  

“Onder toebehoren zijn de aanwezige titelbewijzen en bescheiden begrepen; voor zover 

de verkoper zelf daarbij belang behoudt, is hij slechts verplicht om aan de koper op diens 

verlangen en op diens kosten een afschrift of uittreksel af te geven.”  

De band tussen hoofd- en bijzaak wordt hier dus beschermd op het niveau van de 

rechtsverhouding zonder dat zulks een invloed heeft op de (on)roerende kwalificatie van de 

bijzaak (zie ook infra, nr. 294).  

Ook in het appartementsrecht is in een regel voorzien waarin de hoofdzaak de bijzaak volgt 

zonder dat de kwalificatie van de bijzaak wordt aangepast. Wordt een appartementsrecht 

overgedragen, dan moet het aandeel in het roerende toebehoren van het gebouw niet 

afzonderlijk worden geleverd.
942

  

Voorbeelden van dergelijk toebehoren in het appartementsrecht zijn vloermatten, 

tuingereedschap of een gemeenschappelijke keukeninventaris.
943

 

Een verschil met artikel 7:9, eerste lid NBW is dat het toebehoren bij appartementsrecht niet 

afzonderlijk moet worden geleverd terwijl dit bij een koopovereenkomst wel het geval is, 

maar beide lijken als gezamenlijk kenmerk te hebben dat ze een veruitwendiging vormen van 

het idee dat de bijzaak de hoofdzaak volgt (zie ook infra, nr. 294). 

Deze mogelijkheden tonen aan dat de wijziging van de kwalificatie niet noodzakelijk is 

om een gezamenlijke behandeling van hoofd- en bijzaak te bewerkstelligen. Dit wordt 

later uitgebreider besproken (zie infra, nr. 273). 

2. Schenking of testament 

228. BIJZAAK VOLGT HOOFDZAAK, TENZIJ ANDERS BEPAALD – Ook bij de overdracht om niet 

inter vivos of mortis causa volgen de onroerende goederen door bestemming naar Belgisch en 

Frans recht het onroerend goed waarvan ze de accessoria vormen. Bij testament betekent dit 

dat een algemeen legaat van onroerende goederen ook de onroerende goederen door 

                                                 
941 J. HIJMA, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.7-I* Koop en ruil, Deventer, 

Kluwer, 2013, nr. 273. 
942 Art. 5:122, lid 1 jo. 5:106, lid 1 NBW; R.P. ABELING, Hulpzaken bestanddelen van ons cultureel erfgoed?, onuitg., 

Universiteit van Amsterdam, 1998, 34. 
943 H.D. PLOEGER, Horizontale splitsing van eigendom, Deventer, Kluwer, 1997, 61, nr. 52; R.P. ABELING, Hulpzaken 

bestanddelen van ons cultureel erfgoed?, onuitg., Universiteit van Amsterdam, 1998, 34; R.F.H. MERTENS, “GS Zakelijke 

rechten, art. 5:106 BW”, Groene Serie Zakelijke Rechten, Deventer, Kluwer, 2005, nr. A4.  
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bestemming omvat.
944

 Ook bij schenkingen van onroerende goederen, zijn de onroerende 

goederen door bestemming inbegrepen tenzij anders bepaald.
945

 

229. GEEN UITDRUKKELIJK ALTERNATIEF SYSTEEM NAAR NEDERLANDS RECHT – In de 

Nederlandse bepalingen over schenkingen (Boek 7 NBW) of uiterste wilsbeschikkingen 

(Boek 4 NBW) zijn geen bepalingen opgenomen naar analogie met artikel 7:9, eerste lid 

NBW dat bij koopovereenkomsten de verkoper verplicht het toebehoren te leveren (supra, nr. 

227). Op dit punt lijkt naar Nederlands recht dus geen wettelijk functioneel alternatief voor de 

onroerendmaking door bestemming te bestaan dat is geregeld op het niveau van de 

rechtsverhouding. Niettemin geldt bij alle overeenkomsten, dus ook bij schenkingen, dat ze 

op een redelijke en billijke wijze moeten worden uitgelegd.
946

 In die zin kan worden 

aangenomen dat een schenking ook die goederen omvat waarvan redelijkerwijze uit de 

overeenkomst blijkt dat ze toebehoren zijn.  

3. Beperkt zakelijke rechten 

230. BIJZAAK MEE BEZWAARD – Ook beperkt zakelijke rechten toegestaan op een onroerend 

goed, omvatten in principe de onroerende goederen door bestemming. Zo kan de 

vruchtgebruiker naar Frans, Belgisch en Zuid-Afrikaans recht gebruik maken van de 

onroerende goederen die worden gebruikt bij de uitbating van het bezwaarde onroerend 

goed.
947

  

4. Hypotheek 

231. FICTIEF ONROERENDE BIJZAAK VAN RECHTSWEGE MEE BEZWAARD MET WERKELIJK 

ONROERENDE HOOFDZAAK – Eén van de belangrijkste wettelijke toepassingsgevallen van de 

regel dat de onroerende goederen door bestemming de onroerende hoofdzaak volgen, is in de 

stelsels die onroerendmaking door bestemming kennen, te vinden in het hypotheekrecht. 

Artikel 45 van de Belgische Hypotheekwet en artikel 2397 van de Franse Code civil voorzien 

er uitdrukkelijk in dat een hypotheek op de onroerende hoofdzaak zich uitstrekt tot de uit hun 

aard roerende accessoria.
948

 Hieronder vallen de onroerende goederen door bestemming.
949

 In 

                                                 
944 Luik 4 februari 1992, JLMB 1993, 374; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 

1943, 187, nr. 77; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 22, nr. 43. 
945 Zie bijvoorbeeld: Cass. fr. 1 april 1835, S. 1836, I, 55; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de 

Droit de Paris, 1943, 196, nr. 80.  
946 Art. 6:248 NBW; J. HIJMA, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.7-I* Koop 

en ruil, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 24. 
947 Frankrijk en België: P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 197, nr. 81. 

Zuid-Afrika: H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South Africa, Cape 

Town, Oxford University Press, 2010, 36. 
948 Frankrijk: art. 2397 Cc: “Sont seuls susceptibles d'hypothèques: 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et 

leurs accessoires réputés immeubles; 2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. 

L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble.” België: art. 45 Hyp.W., 3e lid: “De verkregen 

hypotheek strekt zich uit tot het toebehoren dat als onroerend goed beschouwd wordt, en tot de verbeteringen die aan het met 

hypotheek bezwaard onroerend goed worden aangebracht.” 
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het niet-gecodificeerde Zuid-Afrikaanse recht geldt dezelfde regel: de auxiliaries, onroerende 

goederen door bestemming, worden mee bezwaard door een hypotheek op de onroerende 

hoofdzaak.
950

 

De bezwaring van de accessoria vindt plaats van rechtswege.
951

 Het opnemen in de 

vestigingsakte van een lijst met onroerende goederen door bestemming, verhindert 

bijvoorbeeld niet dat de hypotheek zich van rechtswege uitstrekt tot alle accessoria, met 

inbegrip van degenen die niet in de lijst zouden zijn opgenomen.
952

 Bovendien strekt de 

hypotheek zich niet enkel uit tot de onroerende goederen door bestemming die reeds aanwezig 

waren op de onroerende hoofdzaak op moment van vestiging van het hypotheekrecht, maar 

ook tot de uit de aard roerende goederen wiens onroerendmaking maar plaatsvindt na de 

vestiging van dit recht.
953

  

Evenwel is deze regel dat de onroerende goederen door bestemming mee worden bezwaard 

door de hypotheek op de hoofdzaak, niet van openbare orde of dwingend recht. De partijen 

kunnen ervan afwijken door het toebehoren geheel of gedeeltelijk van het hypothecair 

onderpand uit te sluiten.
954

  

                                                                                                                                                         
949 M.J.J.R. CLOES, Commentaire de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques. Tome II, Luik, 

Grandmont-Donders, 1867, 69-70, nr. 1041; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Antwerpen, 

Standaard, 1953, 29-30; C. AUBRY, G. RAU, P. ESMEIN, et al., Droit civil français. Tome III, Parijs, Librairies Techniques, 

1968, 7, 397, nr. 309; W. DELVA, Voorrechten en hypotheken, Gent, Story-Scientia, 1977, 128; F. ZENATI, "Immeubles par 

destination: quid des machines industrielles installées dans une usine?" (noot onder Agen 1 december 1988), RTD civ 1990, 

(107) 107-109; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2006, 453, nr. 645; J. KOKELENBERG, "Voorrechten en hypotheken", Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 

losbl., (1) I.F.2-9; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretes - La publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2009, 360, nr. 

385; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 39, nr. 141; Y. PICOD, Droit des sûretés, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 2010, 370, nr. 301; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, et al., Droit des sûretés, Parijs, 

LexisNexis, 2010, 654, nr. 865. 
950 C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 31, nr. 38; H. 

MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South Africa, Cape Town, Oxford 

University Press, 2010, 36. 
951 M. MARTOU, Des privilèges et hypothèques ou Commentaire de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime 

hypothécaire. Tome II, Brussel, Librairie polytechnique Aug. Decq, 1856, 333, nr. 717; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 446, nr. 517; A. CUYPERS en J. BONCQUET, "Art. 45, 2°, 2e lid 

Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., (1) 3, nr. 1; K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 599, nr. 647 en 

603, nr. 649; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 102, nr. 116. 
952 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 198, nr. 81. 
953 M.J.J.R. CLOES, Commentaire de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques. Tome II, Luik, 

Grandmont-Donders, 1867, 70, nr. 1042; F. LEPINOIS, Traité théorique et pratique de la transcription, des privilèges et des 

hypothèques, III, Luik, Jacques Godenne, 1896, 287-288, nr. 1250; W. DELVA, Voorrechten en hypotheken, Gent, Story-

Scientia, 1977, 128; Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 530-554; A. 

CUYPERS en J. BONCQUET, "Art. 45, 2°, 2e lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) 7, nr. 6. 
954 België: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 443, nr. 516; F. 

T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Brussel, Larcier, 2004, 292, nr. 571; A. CUYPERS 

en J. BONCQUET, "Art. 45, 2°, 2e lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) 3, nr. 1. Zuid-Afrika: C.G. VAN DER MERWE en M.J. 

DE WAAL, The Law of Things and Servitudes, Durban, Butterworths, 1993, 31, nr. 38; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. 

BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South Africa, Cape Town, Oxford University Press, 2010, 36. 
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Enkele mogelijke conflicten met andere schuldeisers die een impact kunnen hebben op de 

doorwerking van de fictieve kwalificatie, komen verderop aan bod (infra, nrs. 236 e.v.) 

232. ALTERNATIEF SYSTEEM OP HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING – Net zoals in het 

Franse, Belgische en Zuid-Afrikaanse recht werd in het oude Nederlands recht aanvaard dat 

een hypotheek gevestigd op de hoofdzaak zich uitstrekt op de door bestemming onroerend 

geworden hulpzaak.
955

 Zoals reeds werd vermeld, werd de categorie van onroerende goederen 

door bestemming bij de invoering van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek in 1992 

afgeschaft (supra, nr. 181). Op het vlak van hypotheekvestiging en zekerheden in ruimere zin 

leven de hulpzaken evenwel in meer beperkte vorm verder, nl. bij goederen die een 

onroerende zaak of een schip duurzaam dienen.  

Overeenkomstig artikel 3:254 NBW kunnen hulpzaken bij de tenuitvoerlegging van een 

hypotheek aan het regime van de onroerende hoofdzaak worden onderworpen. De goederen 

die in aanmerking komen, zijn “roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn 

om een bepaalde onroerende zaak duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te 

herkennen, of op machinerieën of werktuigen die bestemd zijn om daarmede een bedrijf in een 

bepaalde hiertoe ingerichte fabriek of werkplaats uit te oefenen”. Deze goederen vertonen 

grote gelijkenissen met de Frans-Belgische onroerende goederen door bestemming op grond 

van een tendienstestelling (supra, nr. 200). Wordt op deze goederen een pandrecht gevestigd 

voor dezelfde vordering waarvoor ook een hypotheek is gevestigd op de onroerende 

hoofdzaak, dan kan worden bedongen dat de schuldeiser bevoegd is om de verpande en 

gehypothekeerde goederen tezamen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren. 

Deze oplossing werd ingevoerd ter bescherming van de belangen van de hypotheekhouder.
956

 

De figuur van de hulpzaken was onder het oude Nederlandse recht immers voornamelijk van 

belang voor de hypotheekhouder omdat de hulpzaken onder zijn recht vielen. Door de 

mogelijkheid tot gezamenlijke tenuitvoerlegging kan de hypotheekhouder een zo hoog 

mogelijke netto-opbengst bekomen, zo luidde de redenering.
957

  

                                                 
955 HR 14 december 1928, NJ 1929, 372, noot; M. REINSMA, "De hypotheekhouder en de bestanddelen, bijzaken en 

hulpzaken", WPNR 1976, (73) 76; S.C.J.J. KORTMANN, "Hulpzaak exit?", WPNR 1988, (710) 712; M.M. ASBREUK-VAN OS, 

"Hulpzaken, de hypotheekhouder en de fiscus onder het nieuwe BW", NJB 1992, afl. 4, (139) 139; H.A.G. FIKKERS, 

Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 12. 
956 M. REINSMA, "De hypotheekhouder en de bestanddelen, bijzaken en hulpzaken", WPNR 1976, (73) 80; J.J. VAN HEES, 

"Het einde van de hulpzaak. Het probleem van de hypotheekhouder" in W.C.L. VAN DER GRINTEN, S.C.J.J. KORTMANN, 

A.J.M. NUYTINCK, et al. (eds.), Onderneming en nieuw Burgerlijk Recht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991, (209) 212; C. 

ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en D. HAAN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3-1 

Algemeen Goederenrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 57, nr. 67; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. 

Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, 

Kluwer, 2013, nr. 72; P.A. STEIN, "Hulpzaken en hypotheek, de huidige regeling bij: Burgerlijk Wetboek Boek 3, Artikel 

254", GS Vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2015, nr. 8. 
957 J.J. VAN HEES, "Het einde van de hulpzaak. Het probleem van de hypotheekhouder" in W.C.L. VAN DER GRINTEN, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, et al. (eds.), Onderneming en nieuw Burgerlijk Recht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991, 

(209) 212; H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

1994, 16, nr. 12; A.A.M. PUNTE, "De reikwijdte van de executiebevoegdheid van de hypotheekhouder", NTBR 2013, vol. 34, 
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Een tweede wijze waarop bijzaken onder hetzelfde regime als de hoofdzaak vallen op het vlak 

van zekerheidsrechten, is via de figuur van scheepstoebehoren bij schepen.
958

 Artikel 8:1, 

vierde lid NBW definieert scheepstoebehoren als goederen die, zonder bestanddeel van een 

schip uit te maken, “bestemd zijn het schip duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig 

zijn te herkennen, alsmede die navigatie- en communicatiemiddelen, die zodanig met het schip 

zijn verbonden, dat zij daarvan kunnen worden afgescheiden, zonder dat beschadiging van 

betekenis aan hen of aan het schip wordt toegebracht”.
959

 Hoewel het toebehoren geen 

bestanddeel is, rust op het schip en het toebehoren één eigendomsrecht.
960

 Een hypotheek op 

een schip strekt zich uit tot het toebehoren, behoudens afwijkende en uit registers blijkende 

bedingen.
961

 Ook voorrechten op een schip, zoals deze bestaan voor vorderingen ontstaan uit 

arbeidsovereenkomsten van de kapitein of andere leden van de bemanning, strekken zich uit 

tot het toebehoren.
962

 

Deze twee figuren, nl. de hulpzaken uit artikel 3:254 NBW en het scheepstoebehoren uit 

artikel 8:1 NBW, vertonen een functionele gelijkenis met de Frans-Belgische onroerende 

goederen door bestemming. Ook hier zal de bijzaak de hoofdzaak immers volgen. Niettemin 

vallen een aantal elementen op wanneer we deze constructies vergelijken met de onroerende 

goederen door besteming. 

Een eerste vaststelling is dat de hulpzaken ondanks de mogelijkheid tot tenuitvoerlegging 

volgens de regels voor onroerende goederen, zelf niet als onroerende goederen worden 

beschouwd. Ze behouden, anders dan de Belgisch-Franse onroerende goederen door 

bestemming, hun roerend karakter.
963

 De bescherming van hoofd- en bijzaak gebeurt dus op 

het niveau van de rechtsverhouding, niet op het niveau van de kwalificatie.  

Een tweede belangrijke vaststelling is dat de hulpzaken, in tegenstelling tot het oude 

Nederlandse recht en het huidige Belgische, Franse en Zuid-Afrikaanse, niet van rechtswege 

aan het hypotheekrecht zijn onderworpen. Er dient een (stil) pandrecht op de hulpzaak te 

worden gevestigd. Bovendien moet er een clausule zijn opgenomen waarin is bepaald dat 

gezamenlijke executie mogelijk is, een zogenaamd ‘hulpzakenbeding’.
964

 Dit 

                                                 
958 Over de verschillen naar oud Nederlands recht tussen hulpzaken van onroerende goederen enerzijds en scheepstoebhoren 

anderzijds, zie: O.K. BRAHN, "Scheepsbestanddeel en scheepstoebehoren II", WPNR, afl. 5497, (630) 630-631. 
959 Aan het nut van deze voortzetting van de hulpzaken werd getwijfeld: S.C.J.J. KORTMANN, "Hulpzaak exit?", WPNR 1988, 

(710) 711. 
960 S.E. BARTELS en L. TIMMERMAN, "Eén hypotheekrecht op meer registergoederen, kan dat?", NTBR 2006, afl. 3, (94) nr. 

4a. 
961 Art. 8:203 NBW en 8:793 NBW (voor binnenschepen). Zie: S.E. BARTELS en L. TIMMERMAN, "Eén hypotheekrecht op 

meer registergoederen, kan dat?", NTBR 2006, afl. 3, (94) nr. 4a. 
962 Art. 8:211 jo. 8:213 NBW. 
963 H.C.F. SCHOORDIJK, Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het nieuwe B.W. (Ttel 1 t/m 5, titel 11), Deventer 

Kluwer, 1986, 10; S.C.J.J. KORTMANN, "ABN Amro/Ontvanger" (noot onder HR 14 mei 1993), AA 1994, (104) 108. 
964 J.J. VAN HEES, "Het einde van de hulpzaak. Het probleem van de hypotheekhouder" in W.C.L. VAN DER GRINTEN, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, et al. (eds.), Onderneming en nieuw Burgerlijk Recht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991, 

(209) 213; S.C.J.J. KORTMANN, "ABN Amro/Ontvanger" (noot onder HR 14 mei 1993), AA 1994, (104) 108; H.J. SNIJDERS 

en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 450, nr. 518; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, 

Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, 
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hulpzakenbeding kan volgens artikel 3:254, derde lid NBW worden opgenomen in de 

hypothecaire registers. Dit lijkt echter niet verplicht, waardoor er voor derden minder 

publiciteit bestaat. Omdat derden niet gebonden zijn door het hulpzakenbeding, lijkt dit echter 

niet problematisch (zie voor een bespreking infra, 235).  

Dat hulpzaken in het nieuwe Nederlandse recht niet van rechtswege onderworpen zijn aan 

het hypotheekrecht, was een bewuste keuze van de Nederlandse wetgever. Hij oordeelde 

dat het oude Nederlands recht kon leiden tot “grove toevallige bevoordeling of 

benadeling” van de positie van de hypotheekhouder. Indien na de vestiging van de 

hypotheek machines werden aangebracht die als hulpzaken onder de hypotheek vielen, 

werd de hypotheekhouder bevoordeeld. Als daarentegen ten tijde van de 

hypotheekvestiging aanwezige machines nadien aan hun bestemming werden onttrokken, 

betekende dit voor de hypotheekhouder een benadeling.
965 

Dit is anders bij het scheepstoebehoren, dat wel van rechtswege tot het schip wordt gerekend 

en van rechtswege mee bezwaard is door een zekerheidsrecht. Van deze werking van 

rechtswege kan evenwel worden afgeweken, op basis van artikel 8:1, vijfde lid NBW. Zo kan 

een eigendomsvoorbehoud door de verkoper van scheepstoebehoren worden bedongen. Voor 

werking tegen derden dient dit te worden geregistreerd.
966

  

In zekere zin vormt het scheepstoebehoren uit artikel 8:1 NBW hierdoor het spiegelbeeld van 

de hulpzaken uit artikel 3:254 NBW. De eerste worden van rechtswege samen met de 

hoofdzaak behandeld, tenzij anders bepaald. De tweede worden van rechtswege als 

zelfstandige zaken behandeld, tenzij anders bepaald.  

Een derde vaststelling is dat de bepaling van de band tussen hoofd- en bijzaak verschilt. Bij 

een hulpzakenbeding gebeurt deze bepaling op basis van de verkeersopvatting en niet op basis 

van de veruitwendigde intentie van de eigenaar, zoals dat in het Belgisch-Franse systeem het 

geval is (supra, nr. 197). De bepaling van de kwalificatie als ‘scheepstoebehoren’ gebeurt op 

grond van de bestemming om het schip duurzaam te dienen en de vorm van het object, wat 

meer aanleunt bij de Frans-Belgische onroerende goederen door bestemming.
967

  

Net zoals het geval was bij koop (supra, nr. 227), blijkt ook op het vlak van 

zekerheidsrechten dat bijzaken niet noodzakelijk in de kwalificatie van de hoofdzaak 

dienen te delen om de hoofdzaak te volgen. Dit wordt in de conclusie verder besproken 

                                                                                                                                                         
Deventer, Kluwer, 2013, nr. 72; P.A. STEIN, "Hulpzaken en hypotheek, de huidige regeling bij: Burgerlijk Wetboek Boek 3, 

Artikel 254", GS Vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2015, nr. 8. 
965 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, p. 88; H.C.F. SCHOORDIJK, Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het nieuwe B.W. 

(Ttel 1 t/m 5, titel 11), Deventer Kluwer, 1986, 9-10. 
966 H.W. WIERSMA, "Scheepstoebehoren en scheepsbestanddelen volgens boek 8 BW en volgens het overgangsrecht", WPNR 

1992, vol. 6069, (819) 821; H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 1994, 18, nr. 17; J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming, onuitg., Rijksuniversiteit Groningen, 

24 december 2002, 72. 
967 Parl. Geschiedenis Boek 8, 1992, 34; H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 18, nr. 16. 



 

 

258 

 

(infra, nrs. 266-267) en biedt interessante perspectieven de lege ferenda voor het 

Belgische recht (infra, nrs. 291-298). 

5. Beslag 

233. FICTIEF ONROERENDE BIJZAAK DWINGEND ONDER BESLAG OP WERKELIJK ONROERENDE 

HOOFDZAAK – Een beslag op een onroerend goed strekt zich naar Belgisch en Frans recht van 

rechtswege uit tot de onroerende goederen door bestemming. Deze goederen hoeven dus niet 

expliciet in het beslagexploot te worden vermeld.
968

  

Van dit principe zijn afwijkingen mogelijk. Voor de beslaglegger bestaat de mogelijkheid om 

het beslag te beperken tot de onroerende hoofdzaak zonder de onroerende goederen door 

bestemming. Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn indien een uitgebreider beslag niet nodig is 

gezien de verhouding tussen de waarde van de onroerende hoofdzaak en zijn 

schuldvordering.
969

  

Over de mogelijkheid om enkel beslag te leggen op de onroerende goederen door bestemming 

zonder de hoofdzaak, heeft lange tijd discussie bestaan. Een eerste element van dit vraagstuk 

was of een afzonderlijk beslag op de onroerende goederen door bestemming mogelijk was, los 

van de hoofdzaak. Een tweede element, dat slechts aan bod kwam na affirmatieve 

beantwoording van de eerste vraag, was de vraag of een dergelijk afzonderlijk beslag een 

roerend beslag kon zijn.
970

  

Een meerderheid binnen de doctrine was van oordeel dat enkel een onroerend beslag op het 

geheel van hoofd- en bijzaken mogelijk was.
971

 Deze visie werd ook in de rechtspraak 

ondersteund.
972

 Verschillende argumenten werden aangebracht ter staving van deze 

zienswijze.  

Zo is een kwalificatie als onroerend goed door bestemming tegenstelbaar aan allen, 

met inbegrip van de beslagleggende schuldeiser. Deze schuldeiser heeft dan ook niet de 

                                                 
968 Brussel 7 augustus 1852, Pas. 1852, II, 282; Brussel 17 juni 1954, Rev.prat.not.b. 1955, 177; P. CUCHE en J. VINCENT, 

Voies d'exécution et procédures de distribution, Parijs, Dalloz, 1970, 248, nr. 203; D. CHABOT-LEONARD, Saisies 

conservatoires et saisies-exécutions, Brussel, Bruylant, 1979, 320; C. ENGELS, Het uitvoerend beslag op onroerend goed en 

de daarbijhorende rangregeling, Antwerpen, Kluwer, 1981, 75; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 103, nr. 117. 
969 Beslagr. Namen 24 januari 1997, JLMB 1997, 933; V. SAGAERT, "Onroerende goederen door bestemming en beslag" 

(noot onder Cass. 15 februari 2007), RW 2007, vol. 22, (906) 907, nr. 2. 
970 A. SALVE, "Immeubles par destination: copropriété et saisie" (noot onder Bergen 31 januari 2006), JLMB 2007, vol. 35, 

(1456) 1459. 
971 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 48, nr. 

157; P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 189, nr. 77; F. DUMON, "Les 

animaux immeubles par destination" (noot onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 119; A. KLUYSKENS, Beginselen 

van Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1953, 30; C. ENGELS, Het uitvoerend beslag op onroerend goed en 

de daarbijhorende rangregeling, Antwerpen, Kluwer, 1981, 75, nr. 84; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition 

Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 83, nr. 68. 
972 Gent 13 maart 1952, RCJB 1953, 114, noot J. FALLY; Luik 11 december 2003, RRD 2004, afl. 113, 379; Beslagr. Luik 27 

mei 1981, Bull.bel. 1984, 731; Beslagr. Brugge 28 mei 1985, Rec.gén.enr.not. 1987, 325, TBR 1986, 30. 
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mogelijkheid een onroerend goed door bestemming als roerend te beschouwen indien hij daar 

belang bij heeft.
973

  

Daarnaast werd gewezen op artikel 692, 1° van het oude Wetboek van Burgerlijke 

Rechtspleging. Dat bevatte een expliciet verbod op roerend beslag op onroerende goederen 

door bestemming. Het Gerechtelijk Wetboek van 1967 heeft deze bepaling niet herhaald, wat 

volgens tegenstanders van een afzonderlijk roerend beslag niet mocht worden geïnterpreteerd 

als een erkenning van een dergelijke roerende beslagmogelijkheid.
974

  

Een derde argument werd gevonden in de waardevermindering die een roerend beslag 

op de onroerende goederen door bestemming voor het onroerende hoofdgoed zou 

meebrengen.
975

  

Ten slotte zou er voor een afzonderlijk beslag geen geschikte procedure bestaan, nu 

een roerend beslag niet mogelijk is zolang de goederen onroerend door bestemming zijn en 

een onroerend evenmin aangezien de goederen bij scheiding van de hoofdzaak opnieuw 

roerend worden.
976

  

Een minderheid van de rechtspraak
977

 en rechtsleer
978

 is niettemin gewonnen voor de 

mogelijkheid om onroerende goederen door bestemming aan een afzonderlijk, roerend beslag 

te onderwerpen.  

Ook hier wordt het niet herhalen van artikel 692, 1° Wetboek Burgerlijke 

Rechtspleging als argument gebruikt, zij het in tegengestelde zin. Bovendien wordt in de 

plaatsing onder het hoofdstuk “Uitvoerend beslag op roerend goed” van artikel 1509 Ger.W. 

dat spreekt over “dieren, gereedschappen, werktuigen en machines die voor de landbouw, een 

nijverheids- of handelsonderneming dienen”, een tekstargument gevonden dat roerend beslag 

op onroerende goederen door bestemming ondersteunt.
979

 

Daarnaast worden voornamelijk economische argumenten aangehaald. Een 

afzonderlijk roerend beslag is sneller, eenvoudiger en minder duur. Bovendien zou een 

dergelijk beslag, in tegenstelling tot een onroerend beslag over het geheel, de werking van een 

exploitatie minder in het gedrang brengen.
980

 

Tevens wordt het theoretische argument contra een roerend beslag in vraag gesteld. 

Onroerende goederen door bestemming zijn onroerend om de meerwaarde die ze met het 

hoofdgoed opleveren, te beschermen. Niettemin is dit onroerende karakter niet absoluut. De 

                                                 
973 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 83, nr. 68. 
974 Luik 11 december 2003, RRD 2004, afl. 113, 379; Beslagr. Brugge 5 februari 1985, Rec.gén.enr.not. 1988, 16, T.Not. 

1987, 131; Beslagr. Brugge 28 mei 1985, Rec.gén.enr.not. 1987, 325; D. CHABOT-LEONARD, Saisies conservatoires et 

saisies-exécutions, Brussel, Bruylant, 1979, 320-321. 
975 Beslagr. Namen 24 januari 1997, JLMB 1997, 933. 
976 P. CUCHE en J. VINCENT, Voies d'exécution et procédures de distribution, Parijs, Dalloz, 1970, 248-249, nr. 203; D. 

CHABOT-LEONARD, Saisies conservatoires et saisies-exécutions, Brussel, Bruylant, 1979, 321. 
977 Beslagr. Kortrijk 8 december 1986, Rec.gén.enr.not. 1988, 21, T.Not. 1987, 136. 
978 G. DE LEVAL, "Aspects actuels du droit des saisies II", JT 1980, vol. 5144, (645) 649, nr. 71; G. DE LEVAL, "La saisie des 

immeubles par destination économique", Ann.Fac.dr.Liège 1982, (193) 194, nr. 3; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, 

Mechelen, Kluwer, 1992, 280, nr. 521; Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 

464-465. 
979 V. SAGAERT, "Onroerende goederen door bestemming en beslag" (noot onder Cass. 15 februari 2007), RW 2007, vol. 22, 

(906) 907, nr. 3. 
980 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 1992, 280, nr. 521. 
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eigenaar kan immers ten allen tijde een einde maken aan de band tussen hoofd- en bijzaak. 

Het belang dat aan deze precaire situatie wordt gehecht ten nadele van de voordelen die een 

roerend beslag zou opleveren, wordt daarom in vraag gesteld.
981

  

Ook in artikel 7-8 Hyp.W. worden argumenten tegen het verbod op afzonderlijke 

roerende beslaglegging gevonden. Volgens deze bepalingen staat een schuldeiser met zijn 

gehele vermogen in voor de nakoming van zijn verbintenissen en worden alle goederen in zijn 

vermogen naar evenredigheid verdeeld onder zijn schuldeisers, tenzij er wettige redenen van 

voorrang bestaan. De onmogelijkheid voor schuldeisers om afzonderlijk roerend beslag te 

leggen op de onroerende goederen door bestemming ontneemt aan de schuldeiser een 

bevoegdheid die de schuldenaar wel heeft, nl. een einde maken aan de onroerendmaking door 

bestemming. De loutere partijwil van de schuldenaar beperkt aldus zonder wettelijke 

grondslag de verhaalsrechten van de schuldeiser, hetgeen in strijd zou zijn met artikel 7-8 

Hyp.W. Men staaft het verbod op een afzonderlijk roerend beslag soms door te wijzen op het 

nadelige effect voor de hypothecaire schuldeiser.
982

 Hiertegen wordt ingebracht dat een 

afzonderlijk roerend beslag niet noodzakelijk meebrengt dat het goed aan het onderpand van 

de hypotheek zou ontsnappen. Ten slotte wordt het streng vasthouden aan de eenheid tussen 

onroerend goed uit de aard en onroerend goed door bestemming bekritiseerd op grond dat de 

figuur van de onroerendmaking door bestemming bij commerciële en industriële exploitaties 

zou zijn voorbijgestreefd door de leer van de handelszaak. Hierbij wordt verwezen naar het 

voorrecht van de niet-betaalde koper. Bij commerciële exploitaties schrijft artikel 20, 5° 

Hyp.W. voor dat het voorrecht van de niet-betaalde verkoper ophoudt te bestaan na 

onroerendmaking door bestemming, tenzij het voorrecht betrekking heeft op machines, 

toestellen, gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel, gebruikt in nijverheids-, 

handels- of ambachtsondernemingen.
983

 Het voortbestaan van het voorrecht op deze 

onroerende goederen door bestemming zou een bewijs vormen van de vaststelling dat de 

wetgever bij commerciële en industriële exploitaties de voorkeur geeft aan de leer van de 

handelszaak in plaats van aan onroerendmaking door bestemming (zie ook infra, nr. 287).
984

 

De argumenten tegen een verbod op een afzonderlijk beslag van de onroerende goederen door 

bestemming zijn overtuigend. De band tussen hoofd- en bijzaak kan op verschillende wijzen 

worden doorbroken door de eigenaar of de eigenaar en een contractspartij zelf (supra, nrs. 

226, 228, 230 en 231 en infra, nrs. 251-262), waaruit blijkt dat hij niet dwingend is maar wel 

precair. Bovendien zijn de rechtseconomische argumenten voor de mogelijkheid om een 
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982 K. VANBEYLEN, "Beslag op onroerende goederen door bestemming. Kanttekeningen bij recente rechtspraak", T.Not. 1987, 

(122) 124, nr. 2. 
983 V. SAGAERT, "Onroerende goederen door bestemming en beslag" (noot onder Cass. 15 februari 2007), RW 2007, vol. 22, 

(906) 908, nr. 5. 
984 V. SAGAERT, "Onroerende goederen door bestemming en beslag" (noot onder Cass. 15 februari 2007), RW 2007, vol. 22, 

(906) 909, nr. 8.  
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afzonderlijk roerend beslag te leggen, belangrijk. Niettemin oordeelden de Franse wetgever en 

het Belgische Hof van Cassatie daar anders over. 

234. WETTELIJKE EN JURISPRUDENTIËLE KEUZE VOOR MEERDERHEIDSVISIE – Zowel in 

Frankrijk als in België werd de discussie beslecht in het voordeel van de meerderheidsvisie.  

In Frankrijk verankerde de wetgever in 1972 het principe dat onroerende goederen door 

bestemming niet kunnen worden beslagen los van het onroerend goed uit de aard, tenzij voor 

de betaling van het leverancierskrediet: 

In artikel L. 112-3 Code des procédures civiles d’exécution is bepaald: “Les immeubles 

par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement 

de leur prix”.
985

  

Het is hierbij irrelevant of er een hypotheek op de onroerende hoofdzaak is gevestigd. De 

onbeslagbaarheid van de afzonderlijke onroerende goederen door bestemming los van de 

hoofdzaak geldt zonder onderscheid.
986

  

In België maakte het Hof van Cassatie een einde aan deze discussie in een arrest van 15 

februari 2007. Hoewel de procureur-generaal in zijn conclusie de zienswijze verdedigde dat in 

bepaalde gevallen een roerend beslag beter zou beantwoorden aan de noden van de 

gewijzigde economische realiteit, sloot het Hof zich aan bij de traditionele meerderheidsvisie. 

Uit artikel 1560, 1° Ger.W. en artikel 524, eerste lid BW leidde het Hof af:  

“dat de goederen die onroerend zijn door bestemming, enkel vatbaar zijn voor onroerend 

beslag op het gehele erf voor de dienst waarvan zij worden bestemd”.
987

  

Met deze beslissing werden de twee elementen ter discussie beantwoord. Onroerende 

goederen door bestemming kunnen niet aan een roerend beslag worden onderworpen. Een 

afzonderlijk onroerend beslag, los van de onroerende hoofdzaak, is evenmin mogelijk.
988

 De 

subjectieve kwalificatie van de roerende goederen als onroerend door bestemming werkt dus 

dwingend ten aanzien van derden op dit vlak.  

                                                 
985 Een eerste basis was te vinden in oud art. 2204 Cc, overgenomen in art. 2193 Cc sinds Ordonnance n° 2006-461 van 21 

april 2006, JORF 22 april 2006. Nadien werd de regel verder uitgebreid met de invoering van art. 2092-2 Cc, ingevoerd door 

Loi n° 72-626 5 juillet 1972, JORF 9 juillet 1972, later overgenomen in art. 14 Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant 

réforme des procédures civiles d'exécution, JORF 14 juillet 1991. Sinds 2012 staat de regel in art. L. 112-3 Code des 

procédures civiles d’exécution. Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 60, nr. 33; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. 

BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 21, nr. 20; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 

526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 106. 
986 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 460-461. 
987 Cass. 15 februari 2007, Arr.Cass. 2007, afl. 2, 399, www.cass.be (23 maart 2007), concl. A. HENKES, JLMB 2007, afl. 15, 

612, Pas. 2007, afl. 2, 348, concl. A. HENKES, RCJB 2010, afl. 1, 58, noot J. ROMAIN, RW 2007-08 (verkort), afl. 22, 906, 

noot V. SAGAERT, TBBR 2008, afl. 9, 547. 
988 A. SALVE, "Immeubles par destination: copropriété et saisie" (noot onder Bergen 31 januari 2006), JLMB 2007, vol. 35, 

(1456) 1461. 

http://www.cass.be/
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235. HULPZAKENBEDING: AFZONDERLIJK BESLAG EN UITWINNING WEL MOGELIJK – Anders 

dan bij de Belgisch-Franse onroerende goederen door bestemming kunnen de Nederlandse 

hulpzaken uit artikel 3:254 NBW die het voorwerp van een hulzakenbeding zijn, wel 

afzonderlijk worden uitgewonnen, los van de onroerende hoofdzaak. Dit kan door andere 

schuldeisers dan de hypotheekhouder.
989

 Omwille van deze mogelijkheid lijkt het gebrek aan 

verplichte publiciteit van het hulpzakenbeding (supra, nr. 232) minder problematisch. Derden 

kunnen afzonderlijk uitwinnen volgens de regels van roerend beslag, ongeacht of ze weet 

hebben van het beding.  

C. Lakmoesproef voor de erga omnes gevolgen van de kwalificatie als onroerend goed door 

bestemming: conflicten tussen roerende en onroerende gerechtigde 

236. PROBLEEMSTELLING – Een onroerend goed door bestemming is een uit de aard roerend 

goed dat aan een onroerend regime wordt onderworpen. Dit brengt mee dat met betrekking tot 

eenzelfde goed verscheidene rechten kunnen bestaan die zowel een roerend als onroerend 

regime kunnen volgen. Tussen een gerechtigde met een roerend en één met een onroerend 

recht kunnen conflicten ontstaan waarop de normale regels van voorrang moeilijk kunnen 

worden toegepast. Aan de hand van twee mogelijke conflicten wordt de derdenwerking van 

de subjectieve kwalificatie getoetst.  

1. Conflict hypotheek en pand handelszaak 

237. INLEIDING – Een eerste dergelijk conflict dat naar Frans en Belgisch recht kan 

ontstaan
990

, is dat tussen de pandhouder handelszaak en de hypothecaire schuldeiser. 

Goederen die worden gebruikt voor de exploitatie van een handelszaak waarbij de exploitant 

tevens de eigenaar is van het onroerend goed waarin de exploitatie plaatsvindt, kunnen 

principieel immers onder beide zekerheden vallen.
991

 Een probleem rijst dan wanneer de 

zekerheden ook allebei worden toegestaan, d.w.z. wanneer een schuldeiser een pand verkrijgt 

op een handelszaak en een andere schuldeiser een hypotheek op het onroerende goed waarin 

die handelszaak wordt uitgebaat. De onroerende goederen door bestemming vallen dan 

tegelijk onder twee andersoortige zekerheidsrechten. De vraag rijst dan naar het rangconflict 

tussen het pand en de hypotheek. De opvattingen in rechtspraak en rechtsleer lopen uiteen. 

                                                 
989 H.A.G. FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 17, 

nr. 14. 
990 Naar Nederlands en Zuid-Afrikaans recht kan een dergelijk conflict niet ontstaan. Het Nederlandse recht kent noch de 

onroerende goederen door bestemming die van rechtswege onder de hypotheek zouden vallen, noch het pand op de 

handelszaak. Zie: V. TWEEHUYSEN, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht in Onderneming & Recht, Deventer, Wolters 

Kluwer, 2016, 111-112, nr. 79 en 242, nr. 194. Het Zuid-Afrikaanse recht kent wel onroerende goederen door bestemming 

die deel uitmaken van de hypotheek (supra, nr. 231) maar geen pand op de handelszaak. 
991 Frankrijk: Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, JORF 19 maart 1909. Nu in 

hoofdstuk II van Boek I, Titel IV Code de Commerce, art. L 142-1 – L 142-5. België: Wet van 25 oktober 1919 betreffende 

het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de 

rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, BS 21 november 1919. Voor een bespreking, zie: L. DABIN, "Concours du 

créancier gagiste sur fonds de commerce et du créancier hypothécaire en matière de meubles immobilisés par destination", 

Revue de la banque 1955, (649) 649-667. 
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a. Geen conflict: hypotheek en pand handelszaak sluiten elkaar uit 

238. HYPOTHEEK EN PAND HANDELSZAAK SLUITEN ELKAAR UIT - Een eerste visie is dat men 

aan voornoemd rangconflict niet toekomt: onroerende goederen door bestemming zouden in 

deze opvatting nooit het voorwerp kunnen vormen van een pand handelszaak omdat een pand 

enkel op roerende goederen kan worden gevestigd.
992

 Er bestaat geen werkelijk conflict tussen 

de hypotheekhouder en de pandhouder handelszaak omdat goederen hetzij roerend zijn, 

waardoor ze onder het pand handelszaak kunnen vallen, hetzij onroerend waardoor ze onder 

de hypotheek vallen. De kwalificatie van goederen die in de exploitatie worden gebruikt, sluit 

steeds één van beide zekerheden uit. Binnen het kwalificatieproces is de waarde die gehecht 

wordt aan de wil van de eigenaar, bovendien belangrijk om het conflict te beslechten.  

239. OBJECTIEVE BENADERING: TENDIENSTESTELLING VOLSTAAT VOOR VOORRANG 

HYPOTHEEKHOUDER - Een eerste mogelijkheid is om de verhouding tussen de hypotheek en 

het pandrecht op de handelszaak objectief te benaderen. De Franse Cour de Cassation 

oordeelde meermaals dat een goed dat door zijn eigenaar in een onroerend goed dat hem 

tevens toebehoort, is geplaatst en noodzakelijk is voor de exploitatie van dat onroerende goed, 

onroerend door bestemming is en daardoor aan de handelszaak ontsnapt.
993

 Als aan de 

genoemde voorwaarden is voldaan, zijn de goederen onroerend en primeert de 

hypotheekhouder automatisch.
994

  

Dit kan evenwel niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest bij het invoeren van het pand 

op de handelszaak. Bij het pand op de handelszaak werd het materieel van de handelszaak 

opgevat als een belangrijk element voor het krediet van de handelaar. In de opvatting van de 

Cour de cassation wordt het materieel in strijd met deze bedoeling buiten de handelszaak 

gehouden indien er een hypotheek bestaat.
995

 Bovendien negeert deze visie in bepaalde 

                                                 
992 Cass. fr. 20 januari 1913, S. 1920, I, 33, noot A. WAHL; Cass. fr. 28 juli 1937, Gaz.Pal.1937, II, 639; Cass. fr. 27 juni 

1944, JCP 1945, II, 2782, noot G. TOUJAS (waarin het Hof de pandovereenkomst met betrekking tot de handelszaak zelfs 

nietig verklaarde omdat het pandrecht louter betrekking had op goederen die reeds onroerend door bestemming waren); 

Amiens 2 april 1930, D.P. 1932, II, 95, noot A.C.; Parijs 28 november 1935, D.P. 1936, II, 30, noot H. LALOU, Gaz.Pal. 

1936, I, 187; Brussel 30 november 1955 ter bevestiging van Rb. Brussel 30 maart 1955, Rec.gén.enr.not. 1956, 149, noot; P. 

GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 228; E. THIRY, "Du concours du gage sur 

fonds de commerce et de l'hypothèque en matière de meubles immobilisés par destination", Rec.gén.enr.not. 1951, (201) 210, 

nr. 5. 
993 Cass. fr. 20 januari 1913, S. 1920, I, 33, noot A. WAHL; Cass. fr. 27 juni 1944, JCP 1945, II, 2782, noot G. TOUJAS; Cass. 

fr. 31 maart 2009, Bull.civ. 2009, IV, nr. 47, RTDciv 2010, 139, noot T. REVET, La Semaine Juridique Entreprise et Affairs 

2009, 1899, noot F. PLANCKEEL (waarin het Hof de eis gesteund op het argument dat de goederen tot een handelszaak 

behoorden en niet in een onroerend beslag konden worden opgenomen, verwerpt door te stellen dat de goederen aan de 

voorwaarden voor onroerendmaking voldoen); TGI Rijsel 20 april 1993, D. 1994, 344; F. PLANCKEEL, "Notion de fonds de 

commerce dans ses rapports avec l'immeuble abritant le fonds" (noot onder Cass. fr. 31 maart 2009), La Semaine Juridique 

Entreprise et Affaires 2009, vol. 39, (1899) 2.A; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil 

Code 2012, (1) nr. 105. Over de objectieve invulling van onroerendmaking door bestemming bij goederen ten dienste van de 

exploitatie van een onroerend goed in het algemeen: supra, nrs. 208-210. 
994 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 228, nr. 90; E. THIRY, "Du concours 

du gage sur fonds de commerce et de l'hypothèque en matière de meubles immobilisés par destination", Rec.gén.enr.not. 

1951, (201) 212, nr. 8; J.B. BLAISE, "Les rapports entre le fonds de commerce et l'immeuble dans lequel il est exploité", RTD 

com 1966, (827) 854, nr. 47. 
995 A. WAHL, noot onder Cass. fr. 20 januari 1913, S. 1920, (33) 33; J. HEENEN, "Nantissement du fonds de commerce et 

immeubles par destination" (noot onder Luik 4 juni 1963), RCJB 1964, (21) 28-29, nr. 13. 
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gevallen de economische realiteit, nl. dat de roerende goederen geen accessoria zijn van een 

onroerende hoofdzaak maar deel uitmaken van de exploitatie als universaliteit die in haar 

geheel de hoofdzaak vormt.
996

 Ten slotte impliceert ze dat een pandhouder wiens schuldenaar 

geen eigenaar is van het onroerend goed waarin de exploitatie plaatsvindt, het onderpand van 

zijn zekerheid ziet verminderen in waarde indien de exploitant het onroerend goed aankoopt 

zonder dat de pandhouder de mogelijkheid heeft om zich te verzetten.
997

  

240. SUBJECTIEVE BENADERING: INTENTIE EIGENAAR MEE IN REKENING GENOMEN – Een 

tweede mogelijkheid, die eveneens tot het resultaat komt dat een onroerend goed door 

bestemming geen deel kan uitmaken van een verpande universaliteit, gaat uit van de 

(vermoede) wil van de eigenaar.  

Zo is er Belgische rechtspraak die oordeelt dat de inpandgeving, nu die enkel mogelijk is op 

roerende goederen, een einde maakt aan de kwalificatie als onroerend goed door bestemming 

omdat het een uiting is van de wil van de eigenaar-debiteur om het goed niet langer onroerend 

door bestemming te laten zijn. Indien publiciteit werd verleend aan het pandrecht, is deze wil 

bovendien kenbaar aan derden.
998

  

Sommige Franse rechtsleer volgt de volgende, gelijkaardige visie. Aan onroerendmaking 

komt een einde wanneer de eigenaar de goederen niet langer ten dienste van de exploitatie van 

het onroerend goed uit de aard stelt. Deze beëindiging dient in principe gepaard te gaan met 

een buitenbezitstelling voor tegenwerpelijkheid aan derden (infra, nr. 261). De inschrijving in 

het register van het pand op de handelszaak zou gelijk kunnen worden gesteld met een 

buitenbezitstelling.
999

 Op die manier zou de pandregistratie de tegenwerpelijkheid aan derden 

van de terugkeer van de goederen naar hun roerende aard meebrengen.
1000

  

De rechtspraak die oordeelt dat een verpanding een einde maakte aan de onroerendmaking 

door bestemming, had betrekking op gevallen waarin de pandhoudende schuldeiser zijn recht 

als eerste had geregistreerd. De inpandgeving voorkwam dus dat een goed behorend tot de 

handelszaak onder een later toegestane hypotheek zou vallen.
1001

 De vraag of een latere 

inpandgeving de uitstrekking van een eerder ingeschreven hypotheekrecht over de roerende 

accessoria zou beëindigen, is daarmee nog niet beantwoord.
1002

 Indien men aanneemt van wel 

en daarbij voorrang geeft aan de pandhouder handelszaak, kent men aan de intentie van de 

                                                 
996 T. REVET, "Les meubles d'exploitation écartelés entre composants du fonds de commerce et immeubles par destination" 

(noot onder Cass. fr. 31 maart 2009), RTD civ 2010, (139) 140. 
997 J.B. BLAISE, "Les rapports entre le fonds de commerce et l'immeuble dans lequel il est exploité", RTD com 1966, (827) 

854, nr. 47. 
998 Luik 4 juni 1963, JL 1963-64, 2, RCJB 1964, 16, noot J. HEENEN; Kh. Verviers 26 oktober 1963, Jur. Liège 1963-64, 124, 

Rev. Banque 1964, 45.  
999 A. WAHL, noot onder Cass. fr. 20 januari 1913, S. 1920, (33) 33. 
1000 G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, 365, 

nr. 271. 
1001 In die zin ook: T. REVET, "Les meubles d'exploitation écartelés entre composants du fonds de commerce et immeubles 

par destination" (noot onder Cass. fr. 31 maart 2009), RTD civ 2010, (139) 140. 
1002 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 132-133. 
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eigenaar een belangrijke rol toe. De intentie tot beëindiging die is uitgedrukt via de 

inpandgeving, vermindert dan immers het onderpand van de hypotheekhouder die een 

anterieur recht heeft. Dit wordt terecht als onrechtvaardig ervaren.
1003

 Bovendien zou dit in 

strijd zijn met de rechtszekerheid. Indien men daarentegen aanneemt dat een latere 

inpandgeving de onroerendmaking niet kan beëindigen omwille van de anterioriteit van de 

hypotheek, volgt men de tweede visie die ook door het Belgische Hof van Cassatie wordt 

gevolgd (infra, nr. b).  

Net zoals op de visie van de Cour de cassation wordt ook op de rechtspraak die aanneemt dat 

inpandgeving een einde maakt aan de onroerendmaking, kritiek geleverd. Er wordt tegen deze 

rechtspraak ingebracht dat een louter intellectuele scheiding tussen uit de aard roerende 

accessoria en hun onroerende hoofdzaak geen einde kan maken aan de onroerendmaking door 

bestemming. Enkel wanneer de roerende goederen werkelijk niet meer ten dienste worden 

gesteld van het onroerende goed of ze niet langer aan dezelfde eigenaar toebehoren, eindigt de 

onroerendmaking. De registratie van een pand handelszaak volstaat aldus niet.
1004

 In deze 

redenering wordt ook de idee van een fictieve buitenbezitstelling niet aanvaard.
1005

 Deze 

kritiek is in het kader van dit proefschrift van belang omdat ze een sterke beperking vormt op 

de rol van de wil van de eigenaar. Niettemin vindt deze kritiek aansluiting bij de regels over 

beëindiging van onroerendmaking door bestemming. Er zijn twee beëindigingsgronden, nl. 

(1) de beëindiging van de eenheid van vermogen (zie infra, nrs. 253-255) en (2) de verbreking 

van de band tussen de hoofd- en de bijzaak (zie infra, nrs. 258-262). Er is bij beide vormen 

van beëindiging een rol weggelegd voor de wil van de eigenaar.  

Zo kan hij (1) beslissen te verkopen en (2) beslissen om een goed niet langer voor de 

exploitatie van een onroerend goed te gebruiken (al moeten beide beslissingen kenbaar 

zijn voor tegenstelbaarheid aan derden, zie infra, nrs. 254-255 en 261-262).  

De inpandgeving van de handelszaak lijkt echter niet te voldoen aan de voorwaarden voor één 

van deze twee vormen van beëindiging. In eerste instantie brengt de inpandgeving geen einde 

aan de vereiste eenheid van vermogen zodat via die weg de onroerendmaking niet eindigt. In 

tweede instantie kan, net zoals in de objectieve zienswijze werd aangehaald (supra, nr. 239), 

moeilijk worden aangenomen dat de inpandgeving van de handelszaak impliceert dat het goed 

niet meer wordt gebruikt in de uitbating van een onroerend goed.
1006

  

                                                 
1003 L. LEGER, "Du concours du gage sur fonds de commerce et de l'hypothèque en matière de meubles immobilisés par 

destination", Rec.gén.enr.not. 1952, (113) 116, nr. 5. 
1004 J. HEENEN, "Nantissement du fonds de commerce et immeubles par destination" (noot onder Luik 4 juni 1963), RCJB 

1964, (21) 25, nr. 9; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I 

A, Antwerpen, Standaard, 1974, 131; V. SAGAERT, "Onroerende goederen door bestemming en beslag" (noot onder Cass. 15 

februari 2007), RW 2007, vol. 22, (906) 908. 
1005 P. DE BEUS, "Concours du créancier gagiste et du créancier hypothéquaire en matière de meubles immobilisés par 

destination", Rev.Banque 1953, (159) 167; J. HEENEN, "Nantissement du fonds de commerce et immeubles par destination" 

(noot onder Luik 4 juni 1963), RCJB 1964, (21) 25. 
1006 J.B. BLAISE, "Les rapports entre le fonds de commerce et l'immeuble dans lequel il est exploité", RTD com 1966, (827) 

851, nr. 43: de auteur stelt dat goederen zowel tot een handelszaak als tot het geheel van de uitbating van het onroerend goed 

waarin de handelszaak is gevestigd, kunnen behoren. De goederen moeten dan cumulatief aan de voorwaarden voor beide 

groepen goederen voldoen. 



 

 

266 

 

Dit laatste argument maakt onderdeel uit van het ruimere spanningsveld tussen exploitatie 

van een onroerend goed en de exploitatie als handelszaak as such. Dit spanningsveld 

wordt bij de evaluatie verder toegelicht (infra, nr. 277 e.v.). 

b. Wel conflict: toepassing van de anterioriteitsregel 

241.  GOEDEREN KUNNEN ZOWEL ONROEREND DOOR BESTEMMING ALS ONDERDEEL VAN EEN 

HANDELSZAAK ZIJN - Volgens de tweede visie, die voornamelijk in België wordt verdedigd, 

kunnen het pandrecht op de handelszaak en de hypotheek op het onroerend goed met inbegrip 

van de roerende accessoria naast elkaar bestaan op dezelfde goederen. Deze opvatting gaat 

ervan uit dat het door de wetgever ingestelde pand op de handelszaak grondig verschilt van de 

regeling van het gewoon burgerlijk pandrecht, waardoor uit het gebruik van het woord ‘pand’ 

niet mag worden afgeleid dat het slechts betrekking kan hebben op roerende goederen. 

Onroerende goederen door bestemming kunnen volgens deze visie wel onder een pand op een 

handelszaak vallen.
1007

 De goederen kunnen bij de verpanding reeds onroerend door 

bestemming zijn maar ze kunnen even goed onroerend door bestemming worden terwijl het 

pandrecht al bestaat.
1008

 

Verschillende argumenten worden aangebracht. Ten eerste worden in de opsomming in artikel 

2 van de wet van 25 oktober 1919 verschillende goederen genoemd die traditioneel als 

onroerend door bestemming worden beschouwd (indien aan de eenheid van vermogen is 

voldaan).
1009

 Daarnaast wordt gewezen op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de 

wet naar grotere exploitaties, waarbij de uitbater vaak ook eigenaar was van het gebouw. Er 

wordt opgeworpen dat men moeilijk kan aannemen dat dergelijke exploitanten/eigenaars het 

meubilair en gereedschap niet in het pand op de handelszaak zouden kunnen opnemen. Ten 

slotte zou het uitsluiten van onroerende goederen door bestemming tot gevolg hebben dat 

indien een exploitant die een pand op de handelszaak verleent, nadien eigenaar wordt, het 

onderpand van de pandhouder van rechtswege vermindert. De exploitant zou bovendien 

dezelfde goederen als degene die voordien onder het pandrecht vielen, als onderpand voor een 

hypothecaire lening kunnen gebruiken en twee maal langs de kassa passeren.
1010

  

                                                 
1007 Brussel 5 april 1967, RW 1966-67, 1959, RW 1967-68, 694, Pas. 1967, II, 256, Rec.gén.enr.not. 1967, nr. 21.085; Kh. 

Antwerpen 13 juni 1962, PA 1963, 52, Rev.Banque 1963, 221; Rb. Kortrijk 15 december 1966, T.Not. 1967, 69; J. LIMPENS, 

"Des droits respectifs du créancier hypothécaire et du créancier gagiste sur fonds de commerce", Rev.prat.not.b. 1952, (289) 

292-293; R. PIRET, "Examen de Jurisprudence (1954 à 1957) - Faillites et concordats", RCJB 1957, (205) 236-237; J. 

HEENEN, "Nantissement du fonds de commerce et immeubles par destination" (noot onder Luik 4 juni 1963), RCJB 1964, 

(21) 28, nr. 12; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2006, 361, nr. 539. 
1008 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 105, nr. 120. 
1009 Ar. 2, 1e lid Wet Pand Handelszaak: “Het pand omvat het geheel der waarden die de handelszaak uitmaken, met name de 

klandizie, het uithangbord, de handelsinrichting, de merken, het recht op de huurceel, het mobilair van het magazijn en het 

gereedschap, dat alles behoudens strijdig beding.” 
1010 J. LIMPENS, "Des droits respectifs du créancier hypothécaire et du créancier gagiste sur fonds de commerce", 

Rev.prat.not.b. 1952, (289) 290-291.  
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Dit is ook het standpunt van het Belgische Hof van Cassatie in een beslissing uit 1972.
1011

 Het 

hof benadrukte dat een beperking van het pandrecht op de handelszaak tot roerende goederen 

een belangrijke beperking van de kredietmogelijkheid voor handelaars tot gevolg zou hebben, 

hetgeen in strijd zou zijn met het door de wetgever beoogde doel. Bovendien zou een niet te 

verantwoorden onderscheid ontstaan tussen handelaars die eigenaar zijn van het goed waar ze 

handel drijven en handelaars die slechts huurders zijn.  

242. ANTERIEUR RECHT BEPAALT VOORRANG BIJ SAMENLOOP – Aangezien in deze visie 

wordt aanvaard dat dezelfde goederen gebruikt bij een economische activiteit zowel onder een 

hypotheekrecht als onder een pand op de handelszaak kunnen vallen, is een conflict tussen 

twee schuldeisers mogelijk. Dit conflict tussen de pandhouder en de hypothecaire schuldeiser 

wordt opgelost door toepassing van de anterioriteitsregel. Er wordt aldus voorrang gegeven 

aan de schuldeiser die als eerste publiciteit aan zijn recht heeft verleend.
1012

 Het voordeel van 

deze visie is dat ze meer slagkracht verleent aan het pand op de handelszaak doordat ze de 

hypotheek niet automatisch voorrang verleent.  

243. TOEKOMSTIG BELGISCH RECHT – Met de wet op de roerende zakelijke zekerheden van 

11 juli 2013 wijzigde de Belgische wetgever de regels omtrent zakelijke zekerheden op 

roerende goederen grondig (zie ook supra, nr. 140). Ook het pand op de handelszaak werd 

aangepakt. Naar toekomstig Belgisch recht wordt deze figuur afgeschaft en kan een gewone 

pandovereenkomst ook op een universaliteit van goederen (waaronder de handelszaak) 

betrekking hebben. Uit de commentaren blijkt dat dezelfde regel zal gelden als die nu door het 

Hof van Cassatie wordt gevolgd, nl. dat op grond van het anterioriteitsbeginsel wordt opgelost 

en de eerste die publiciteit verleende aan zijn recht voorrang heeft.
1013

 

c. Handelszaak is zelf onroerend door bestemming 

244. HANDELSZAAK ZELF ONROEREND DOOR BESTEMMING - Een uitzonderlijke visie op de 

verhouding tussen onroerendmaking door bestemming en de handelszaak is dat een 

                                                 
1011 Cass. 26 mei 1972, Arr. Cass. 1972, 903, BRH 1973, 151, Bank Fin. 1972, 721, Rec.gén.enr.not. 1973, 61, noot, 

Rev.not.b. 1972, 559, Pas. 1972, I, 889, RW 1972-73, 297, noot G. DU BOIS, JT 1972, 623, noot A. BRUYNEEL; J. HANSENNE, 

Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 102, nr. 83. 
1012 Cass. 26 mei 1972, Arr. Cass. 1972, 903, BRH 1973, 151, Bank Fin. 1972, 721, Rec.gén.enr.not. 1973, 61, noot, 

Rev.not.b. 1972, 559, Pas. 1972, I, 889, RW 1972-73, 297, noot G. DU BOIS, JT 1972, 623, noot A. BRUYNEEL; Brussel 5 april 

1967, RW 1966-67, 1959, RW 1967-68, 694, Pas. 1967, II, 256, Rec.gén.enr.not. 1967, nr. 21.085; Rb. Kortrijk 15 december 

1966, T.Not. 1967, 69; L. LEGER, "Du concours du gage sur fonds de commerce et de l'hypothèque en matière de meubles 

immobilisés par destination", Rec.gén.enr.not. 1952, (113) 116, nr. 5; P. DE BEUS, "Concours du créancier gagiste et du 

créancier hypothéquaire en matière de meubles immobilisés par destination", Rev.Banque 1953, (159) 168-169 (de auteur 

spreekt zijn voorkeur uit voor voorrang op basis van publiciteit verleend aan de zekerheid maar voegt toe dat hij betwijfelt of 

de Belgische rechtbanken deze visie zullen volgen); J. HEENEN, "Nantissement du fonds de commerce et immeubles par 

destination" (noot onder Luik 4 juni 1963), RCJB 1964, (21) 29, nr. 13; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 

Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 133; W. DELVA, Voorrechten en 

hypotheken, Gent, Story-Scientia, 1977, 129; F. BOUCKAERT, De handelszaak in APR, Brussel, Story-Scientia, 1989, 88-89, 

nrs. 194-196; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2006, 361, nr. 538. 
1013 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 106, nr. 120. 
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handelszaak zelf onroerend door bestemming kan worden.
1014

 Dit zou tot een heel andere 

dynamiek tussen de pandhouder en hypothecaire schuldeiser kunnen leiden. Niettemin lijkt 

deze mogelijkheid ons niet te rijmen met de meerderheidsopvatting dat enkel lichamelijke 

roerende goederen onroerend door bestemming kunnen worden (supra, nr. 187). 

245. CONCLUSIE – De kritiek op de Franse oplossing waarbij onroerende goederen door 

bestemming buiten de handelszaak worden gehouden, is terecht (zie supra, nrs. 239-240). De 

toepassing van de anterioriteitsregel lijkt een beter evenwicht tussen de belangen van de 

betrokken schuldeisers te creëren. Niettemin blijft het ook in die zienswijze vreemd dat het 

recht van de hypotheekhouder of de pandhouder kan worden beperkt door een schuldeiser die 

een andersoortig onderpand heeft en die eerder op een andere wijze publiciteit heeft verleend 

aan zijn recht. Beiden zouden om hun positie ten aanzien van onroerende goederen door 

bestemming te kunnen bepalen, zowel de hypothecaire registers als de registers voor het pand 

op de handelszaak (in de toekomst het pandregister) moeten consulteren. 

2. Conflict hypotheek en voorrecht onbetaalde verkoper  

246. VOORRECHT VAN DE VERKOPER: IMPACT VAN ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING? 

- De verkoper van roerende goederen waarvan de prijs niet werd betaald, heeft een voorrecht 

op basis van artikel 2332, 4° Cc in Frankrijk en artikel 20,5° Hyp.W. in België.
1015

 De vraag 

rijst wat de impact is van onroerendmaking door bestemming van de goederen die het 

voorwerp van dit voorrecht vormen. Het antwoord verschilt in Frankrijk en België. 

Deze vraag rijst enkel naar Belgisch en Frans recht. Naar Nederlands en Zuid-Afrikaans 

recht bestaat een dergelijk voorrecht immers niet.
1016

 Bovendien bestaan naar Nederlands 

recht geen onroerende goederen door bestemming (supra, nr. 184). 

247. FRANKRIJK: VERKOPER BEHOUDT VOORRECHT BEHALVE BIJ SAMENLOOP MET 

HYPOTHEEKHOUDER – In Frankrijk is het uitgangspunt dat de fictie van de onroerendmaking 

niet doorwerkt ten aanzien van de onbetaalde verkoper, die zich dus op de werkelijke aard van 

het goed kan beroepen.
1017

 De schuldeisers waarmee hij in samenloop komt, bepalen evenwel 

                                                 
1014 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 616. Uitdrukkelijk 

contra: Riom 29 mei 1934, D. 1934, 470, Gaz. Pal. 1934, II, 343. 
1015 Voordien art. 2102, 4° Cc. 
1016 Nederland: R.I.V.F. Bertrams, "GS Bijzondere Overeenkomsten, IPR Koop", Groene Serie Bijzondere Overeenkomsten, 

Deventer, Kluwer, 2015, nr. II.1.11.4. Zuid-Afrika: Naar Zuid-Afrikaans recht lijkt een dergelijk voorrecht minder nodig. 

Daar blijft de verkoper immers eigenaar tot aan de betaling van de prijs. Een uitzondering is de situatie waarin aan de koper 

krediet is toegestaan. In dat laatste geval wordt de koper eigenaar vanaf de levering, ook voor de betaling. Aan de niet-

betaalde verkoper staat de actio venditi ter beschikking als remedie. (Zie C. CILLIERS en M. HAVERS, “Rights of unpaid seller 

under South African Law”, International Business Lawyer 1973, (71) 71; A.J. KERR, The law of sale and lease, Durban, 

LexisNexis, 2004, 180 en 222; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South 

Africa, Cape Town, Oxford University Press, 2010, 194, nr. 7.3.2.2.) 
1017 Zie onder meer: M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil. Tome I, Parijs, LGDJ, 1928, 724, nr. 2214; 

C. AUBRY, G. RAU, P. ESMEIN, et al., Droit civil français. Tome III, Parijs, Librairies Techniques, 1968, 7, 195-196, §261, nr. 

121; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil. Les sûretés - La publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 272-273, nr. 

441; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit civil. Tome III, Parijs, Montchrestien, 1988, 208-209, 

nr. 188; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 60, nr. 33; L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, 
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de omvang van dit uitgangspunt. Algemeen wordt aanvaard dat de verkoper ook na 

onroerendmaking door tendienstestelling zijn voorrecht kan uitoefenen in relatie tot de 

chirografaire schuldeisers.
1018

  

Over de verhouding met de hypotheekhouder of schuldeisers met een onroerend voorrecht, 

bestaat in de doctrine verdeeldheid.
1019

 In een eerste visie kan de verkoper zijn voorrecht op 

het onroerend goed door bestemming ook jegens de hypotheekhouder of bevoorrechte 

schuldeiser inroepen omdat het goed nog steeds zijn roerende aard behouden heeft.
1020

 Een 

tweede opvatting maakt een onderscheid naar gelang de datum van inschrijving van de 

hypotheek. Het voorrecht van de onbetaalde verkoper zou blijven bestaan ten aanzien van de 

schuldeisers ingeschreven na de onroerendmaking van het goed. De hypotheekhouder wiens 

recht is ingeschreven voor de onroerendmaking, zou zich het voorrecht van de onbetaalde 

verkoper daarentegen niet moeten laten tegenwerpen.
1021

 Volgens een derde visie wordt het 

voorrecht van de onbetaalde verkoper geprimeerd telkens hij in samenloop komt met een 

hypothecaire schuldeiser, ongeacht wanneer deze zijn recht heeft ingeschreven. Aangezien dit 

standpunt door de Franse Cour de cassation alsook de meerderheid van de doctrine wordt 

gevolgd, kan het als de Franse meerderheidsvisie worden beschouwd.
1022

 De redenering 

achter de opvatting die de hypothecaire schuldeiser verkiest boven de onbetaalde verkoper, 

lijkt te zijn dat aan het voorrecht van de onbetaalde verkoper geen publiciteit wordt 

gegeven.
1023

  

248. FRANKRIJK: UITZONDERING: PAND OP ONBETAALDE PRIJS VAN MATERIEEL EN 

UITRUSTING – Een uitzondering op deze regel geldt bij materieel en de uitrusting. De 

                                                                                                                                                         
Parijs, Defrénois, 2008, 264-265, nr. 605; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretes - La publicité foncière, 

Parijs, Dalloz, 2009, 703, nr. 805; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 

2010, 21, nr. 20; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, et al., Droit des sûretés, Parijs, LexisNexis, 2010, 540, nr. 724. 
1018 Cass. fr. 24 mei 1842, S. 1843, I, 39; G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, Traité théorique et pratique de droit 

civil, XXV, Parijs, Librairie de la Société du Recueil J.B. Sirey et du Journal du Palais, 1906, 3, 473-474, nr. 503; P. GULPHE, 

L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 220-221, nr. 88; V. DEPADT-SEBAG, "La Cour de 

cassation rappelle les critères de l'immobilisation par nature à propos de convecteurs électriques" (noot onder Cass. fr. 23 

januari 2002), Recueil Dalloz 2002, (2365) 2365, nr. 1 (minder expliciet). 
1019 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943. 
1020 In die zin lijkt Gent 24 mei 1833, S. 1834, II, 561: “Attendu, au surplus, qu’indépendamment que le privilège, d’après 

l’art. 2095, Cod.civ., prime per se l’hypothèque, il devait encore primer en tant qu’il n’existe même pas des créanciers 

hypothécaires dans l’espèce.” Deze beslissing is gebaseerd op art. 2095 van de toenmalige Code civil (huidig art. 2324) dat 

luidde: “Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, 

même hypothécaires.” Eveneens weinig expliciet: Dijon 16 augustus 1842, S. 1846, II, 148. 
1021 Zie de beschrijving bij P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 220, nr. 88. 
1022 Cass. fr. 22 januari 1833, S. 1833, I, 446; Cass. fr. 9 december 1835, S. 1836, I, 177; G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE 

LOYNES, Traité théorique et pratique de droit civil, XXV, Parijs, Librairie de la Société du Recueil J.B. Sirey et du Journal du 

Palais, 1906, 3, 474-477, nr. 504; R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la jurisprudence récente, 

onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 160; C. AUBRY, G. RAU, P. ESMEIN, et al., Droit civil français. Tome III, 

Parijs, Librairies Techniques, 1968, 7, 397, § 284, nr. 309; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil. Les sûretés - La 

publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 195-196, nr. 304; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, et al., Leçons de droit 

civil. Tome III, Parijs, Montchrestien, 1988, 442, nr. 460-1; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretes - La 

publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2009, 703, nr. 805, vn. 2; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. 

Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 21, nr. 20. 
1023 G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil. Les sûretés - La publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 195-196, nr. 

304. 
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vordering tot betaling van de prijs van deze goederen kan in pand worden gegeven.
1024

 De 

bevoorrechte positie van de pandhouder blijft ook bestaan als het verkochte goed onroerend 

door bestemming wordt.
1025

 Komt de pandhouder in samenloop met een hypothecaire 

schuldeiser, dan gaat de pandhouder voor indien hij een kopie van de akte waarin de 

verpanding is opgenomen, betekend heeft aan de hypotheekhouder, zelfs als die laatste een 

anterieur recht heeft:  

“Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur 

du fonds de commerce et au créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds, préalablement 

inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent chapitre doit 

signifier auxdits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l’acte constatant le 

nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de 

la conclusion du nantissement.”
1026

 

249. BELGIË: VOORRECHT EINDIGT DOOR ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING, BEHALVE 

BIJ BEDRIJFSMATERIEEL – In België heeft de wetgever duidelijk standpunt ingenomen. In de 

Hypotheekwet wordt uitdrukkelijk bepaald dat het voorrecht van de onbetaalde verkoper 

ophoudt te bestaan na onroerendmaking door bestemming. Er ontstaat dan geen werkelijke 

samenloop tussen de onbetaalde verkoper en de hypothecaire schuldeiser omdat het voorrecht 

van de eerste niet langer bestaat. Het goed valt dan steeds onder het onderpand van de 

hypotheekhouder op grond van artikel 45 Hyp.W.
1027

  

Net zoals naar Frans recht (supra, nr. 248) geldt een uitzondering voor machines, toestellen, 

gereedschappen en ander bedrijfsmaterieel gebruikt in nijverheids-, handels- of 

ambachtsondernemingen: 

“Het voorrecht ingesteld bij de nrs. 4 en 5 houdt op te gelden wanneer die roerende 

goederen onroerend zijn geworden door bestemming of incorporatie, behalve indien het 

machines, toestellen, gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel betreft, 

gebruikt in nijverheids-, handels- of ambachtsondernemingen.”
1028

  

De Belgische regeling verschilt evenwel van de Franse. Voor deze goederen blijft het 

voorrecht naar Belgisch recht gedurende vijf jaren bestaan en heeft het zelfs voorrang op de 

hypotheekhouder die eerder publiciteit aan zijn recht verleende.
1029

 De wetgever wilde 

                                                 
1024 Art. L 525-1 Code de commerce. 
1025 Art. L 525-8 Code de commerce. 
1026 Art. L 525-9, III Code de commerce. Zie ook: M. MALAURIE en L. AYNES, Droit des sûretés, Parijs, LGDJ, 2015, 9, 295-

296, nr. 522; W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle 

et droits réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 274. 
1027 P. FRANCOIS, Het voorrecht van de onbetaalde verkoper in Artikel & Commentaar, Mechelen, Kluwer, 2013, 76-77, nr. 

110. 
1028 Art. 20, 5°, derde lid Hyp.W. 
1029 Art. 12 Hyp.W; Luik 4 oktober 1984, JL 1985, 1; F. T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des 

créanciers, Brussel, Larcier, 2004, 344-345, nr. 703; P. FRANCOIS, Het voorrecht van de onbetaalde verkoper in Artikel & 

Commentaar, Mechelen, Kluwer, 2013, 77, nr. 111. Minder expliciet: Bergen 14 september 1983, Rec.gén.enr.not. 1984, 59; 

E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1999, 459, nr. 

686 (de auteurs stellen eerst dat de datum van inschrijving de volgorde bepaalt, maar vervolgens voegen ze toe “(…) 
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hiermee de productie van en investering in bedrijfsmaterieel ondersteunen en aldus de 

belangrijke rechtseconomische rol van het leverancierskrediet in de verf zetten.
1030

 Tot 2013 

was voor deze voorrang vereist dat de verkoper zijn factuur neerlegde ter griffie van de 

rechtbank van koophandel.
1031

 Deze voorwaarde werd in 2013 geschrapt zodat de onbetaalde 

verkoper nu, anders dan naar Frans recht, een occult voorrecht op het onroerend goed door 

bestemming heeft.
1032

  

250. CONCLUSIE - Naar Belgisch recht werkt de fictie van de onroerendmaking in principe 

door ten aanzien van de onbetaalde verkoper, die door de onroerendmaking door bestemming 

zijn voorrecht verliest. Naar Frans recht is dit anders: het voorrecht blijft ook na 

onroerendmaking door bestemming bestaan. Wat de uitoefening betreft, is er een onderscheid: 

ten aanzien van de chirografaire schuldeisers kan de onbetaalde verkoper zijn voorrecht 

uitoefenen maar ten aanzien van de hypothecaire schuldeisers niet.  

Een uitzondering wordt in beide stelsels gemaakt voor bedrijfsmateriaal en – uitrusting. De 

onbetaalde verkoper van dergelijke goederen wordt hier in beide stelsels beschermd tegen 

onroerendmaking door bestemming, ook ten aanzien van de hypothecaire schuldeiser met een 

anterieur recht. In België is deze bescherming beter aangezien zijn voorrecht blijft bestaan 

zonder dat hieraan publiciteit dient te worden verleend, terwijl naar Frans recht een 

kennisgeving aan de hypotheekhouder is vereist.  

§5. Beëindiging van de onroerendmaking door bestemming 

251. BEËINDIGINGSBEVOEGDHEID - Wanneer een einde komt aan de onroerendmaking door 

bestemming, betekent dit een terugkeer naar de natuurlijke en oorspronkelijke aard van het 

goed, het roerende karakter.
1033

  

Hierbij is vereist dat de eigenaar bevoegd is om de onroerendmaking van het goed te 

beëindigen.
1034

 Een eerste aspect van deze bevoegdheid is dat ze kan zijn beïnvloed door een 

hypotheekrecht. Indien op het onroerend goed uit de aard dat de hoofdzaak vormt, een 

hypotheek rust, zijn de rechten van de grondeigenaar/hypothecaire schuldenaar beperkt. Dit 

wordt later uitgebreider besproken (infra, nrs. 255-262). Een tweede aspect van de vereiste 

                                                                                                                                                         
voorrang wordt gegeven aan de niet betaalde verkoper indien hij zijn factuur binnen 15 dagen van de levering heeft 

neergelegd op de griffie.”); K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 447, nr. 463. 
1030 P. FRANCOIS, Het voorrecht van de onbetaalde verkoper in Artikel & Commentaar, Mechelen, Kluwer, 2013, 77, nr. 111. 
1031 Art. 20, 5°, vierde lid luidde: “In dit geval blijft het voorrecht met betrekking tot deze goederen bestaan gedurende vijf 

jaren te rekenen vanaf de levering; het heeft evenwel slechts gevolg voor zover binnen vijftien dagen na deze levering een 

door de verkoper eensluidend verklaard afschrift van de al dan niet aanvaarde factuur of van elke andere akte waaruit de 

verkoop blijkt, neergelegd wordt op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de 

schuldenaar zijn woonplaats of, bij gebreke hiervan, zijn verblijfplaats heeft”. 
1032 Art. 45 Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 

2013. Zie ook: I. VAN DEN BOSCH, "Afschaffing van de neerleggingsvereiste bij het voorrecht van de niet-betaalde verkoper 

van bedrijfsmateriaal", NNK 2013, vol. 3, (13) 13; P. FRANCOIS, Het voorrecht van de onbetaalde verkoper in Artikel & 

Commentaar, Mechelen, Kluwer, 2013, 69, nr. 98. 
1033 F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 77-78, nr. 76. 
1034 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 126-128, nrs. 136-137. 



 

 

272 

 

van bevoegdheid houdt in dat enkel de eigenaar een einde kan maken aan de 

onroerendmaking. Zo brengt wegneming door bijvoorbeeld de huurder van een onroerend 

goed door bestemming geen einde aan de onroerendmaking omdat de huurder niet bevoegd is 

een scheiding te veroorzaken tussen een onroerend goed uit de aard en een roerend 

accessorium.
1035

  

Hieruit blijkt opnieuw dat de subjectieve kwalificatie dient uit te gaan van de eigenaar, 

wat ook bij de overige onderzochte subjectieve kwalificaties het uitgangspunt was (supra, 

nrs. 189-190 en infra, nrs. 319, 435, 486 en 556). 

Is het goed evenwel overgedragen aan een derde-verkrijger te goeder trouw, dan speelt artikel 

2279 BW.
1036

 

252. ONDERSCHEID TUSSEN DE ROERENDMAKING INTER PARTES EN ERGA OMNES – 

Verschillende feiten en rechtshandelingen kunnen een einde maken aan de onroerendmaking. 

Net zoals bij de totstandkoming (supra, nr. 197), kan bij de beëindiging van de 

onroerendmaking door bestemming de loutere intentie van de eigenaar niet volstaan. Zo 

oordeelde de Franse Cour de cassation:  

“la qualité d’immeuble par destination dépend des conditions fixées par la loi et la seule 

volonté du propriétaire, impuissante à créer arbitrairement des immeubles par 

destination ne saurait non plus suffire à leur faire perdre cette qualité s’il n’y a pas eu, 

soit séparation effective entre l’immeuble par nature et l’immeuble par destination soit 

aliénation de l’un ou de l’autre”.
1037

  

De belangrijkste beëindigingsgronden zijn dus het spiegelbeeld van de basisvoorwaarden voor 

de totstandkoming, d.w.z. (1) de verbreking van de eenheid van vermogen of (2) de 

doorbreking van de band tussen roerend en onroerend goed (supra, nrs. 189-222).
1038

 Door de 

doctrine wordt voor de gevolgen van de beëindiging telkens een onderscheid gemaakt tussen 

de gevolgen inter partes en ten aanzien van derden. Voor deze laatsten zorgen regels over de 

tegenwerpelijkheid van de overdracht van zakelijke rechten en ‘bezit geldt als titel’ soms voor 

bescherming tegen een gewijzigde en voor hen mogelijks nadelige kwalificatie. In de 

rechtspraak zou dit onderscheid minder duidelijk blijken.
1039

 

                                                 
1035 Cass. fr. 27 maart 1931, D.H. 1931, 233, S. 1931, I, 191; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, 

Librairie Dalloz, 1957, 395, nr. 660. 
1036 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 123. 
1037 Cass. fr. 27 juni 1944, JCP 1945, II, 2782, noot G. TOUJAS. Deze visie werd later herhaald in Cass. fr. 7 april 1988, 

Bull.civ. 1998, I, nr. 143, JCP 1998, I, 1801, nr. 171, noot H. PERINET-MARQUET, D. 1998, 344, noot A. ROBERT. Zie ook: P. 

MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 39, nr. 140; R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, 

Defrénois, 2008, 167, nr. 256. 
1038 Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 60, nr. 33; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 770, nr. 

418; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 121. 
1039 J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - 

Faculté de Droit, 2005, 108, nr. 135; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) 

nrs. 126, 128. 
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A. Verbreking van de eenheid van vermogen 

253. NIET LANGER IN EENZELFDE VERMOGEN – Een eerste voorwaarde voor 

onroerendmaking door bestemming was dat de uit de aard roerende bijzaak en de onroerende 

hoofdzaak dezelfde eigenaar hebben (supra, nr. 189). Wanneer aan deze vereiste niet meer is 

voldaan, eindigt logischerwijze de onroerendmaking door bestemming. Een voorbeeld is het 

arrest van het hof van beroep te Lyon van 13 maart 2012.
1040

  

Een gemeente verkocht een landgoed waarop zich een kasteel bevond. Uit dit kasteel was 

reeds voor de verkoop een schilderij gestolen. In de verkoopakte werd bedongen dat een 

bedrag dat de waarde van het schilderij vertegenwoordigde, zou worden geblokkeerd om 

pas bij de terugkeer van het schilderij binnen een bepaalde termijn aan de verkoper te 

worden overgemaakt. Hieruit leidde het hof af dat de gemeente het schilderij niet had 

verkocht en eigenaar was gebleven. Nu het kasteel wel maar het schilderij niet was 

verkocht, was aan de vereiste van eenzelfde eigenaar niet langer voldaan. Het goed was 

niet langer onroerend door bestemming maar roerend uit de aard. Nadat het schilderij 

werd teruggevonden, bleek revindicatie van het schilderij als roerend goed evenwel niet 

meer mogelijk omdat de termijn in artikel 2279 BW opgenomen was verstreken en de 

derde-verkrijger aldus definitief werd beschermd. Omdat het goed niet langer onroerend 

door bestemming was, werd een onroerende revindicatie door het hof niet mogelijk 

geacht.  

Dit is het geval wanneer de onroerende goederen door bestemming los van het onroerend 

goed uit de aard worden verkocht of geschonken of vice versa.
1041

 Dit geldt zowel bij 

onroerendmaking door bestemming op grond van een tendienstestelling als bij 

onroerendmaking door bestemming op grond van een blijvende verbinding. 

254. TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN – Opdat de roerendmaking van een onroerend 

goed door bestemming op grond van een verbreking van de eenheid van vermogen 

tegenwerpelijk zou zijn aan derden, dient volgens bepaalde rechtspraak en auteurs publiciteit 

aan deze verbreking te worden gekoppeld. Bij gebrek aan publiciteit zouden derden zich op 

                                                 
1040 Lyon 13 maart 2012, nr. 10/02877, geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
1041 Cass. fr. 4 juni 1962, Bull. civ. 1962, I, n° 284, geraadpleegd op www.dalloz.fr; Cass. fr. 11 januari 2005, n° 01-17736, 

Bull. civ. 2005, I, 18, n° 25 , D. 2005, Pan. 2352, noot N. REBOUL-MAUPIN; Brussel 14 februari 1961, Pas. 1962, II, 158; 

Luik 12 juni 1979, JT 1980, 265; Amiens 30 april 2013, nr. 11/04645, geraadpleegd op www.dalloz.fr, waar een onroerend 

goed dat werd uitgebaat, werd verkocht met inbegrip van de onroerende goederen door bestemming. Bepaalde goederen 

werden uitdrukkelijk uitgesloten, zodat zij niet mee werden verkocht en niet langer tot dezelfde eigenaar behoorden als het 

onroerende hoofdgoed; F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 583, nr. 476; P. GULPHE, 

L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 202, nr. 83; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité 

pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 82, nr. 80; R. DERINE, 

F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 

137. Volgens SECHIER-DECHEVRENS dient in de huidige stand van het recht evenwel voor de beëindiging inter partes ook een 

losmaking te gebeuren, de rechtspraak maakt geen onderscheid tussen de situatie inter partes en erga omnes: J. SECHIER-

DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 

2005, 101, nr. 126 en 108, nr. 135. Niettemin lijkt uit het voorbeeld dat de auteur aanhaalt, waarbij een hypothecaire 

schuldeiser was betrokken, te volgen dat het om tegenwerpelijkheid van de beëindiging gaat en niet zozeer om de 

beëindiging zelf. 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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artikel 524 BW e.v. kunnen beroepen.
1042

 Vaak wordt verdedigd dat ten aanzien van derden 

de onroerendmaking bij een afzonderlijke verkoop van hoofd- en/of bijzaak pas ophoudt 

wanneer de roerende goederen fysiek van het onroerend goed worden verwijderd.
1043

 De 

publiciteit bestaat aldus in verwijdering: pas na verwijdering moeten de schuldeisers de 

terugkeer naar de roerende staat van de goederen aanvaarden.  

Een tweede visie is dat een afzonderlijke verkoop onmiddellijk een einde maakt aan 

onroerendmaking ten aanzien van de eigenaar alsook ten aanzien van derden.
1044

 

De eerste zienswijze lijkt ons terecht rekening houdend met de basisprincipes van het 

goederenrecht en het belang dat bij de subjectieve kwalificaties van goederen blijkt te worden 

gehecht aan publiciteit (zie infra, nr. 563, waar blijkt dat publiciteit, ondanks het gebrek aan 

consistente gevolgen, van belang is voor derdenwerking). Aan de vereiste van eenzelfde 

eigenaar is niet meer voldaan wanneer het eigendomsrecht van de hoofd- en bijzaak niet meer 

aan dezelfde titularis behoren. Minstens met betrekking tot één van de twee goederen heeft 

een overdracht van het eigendomsrecht plaatsgevonden. Voor tegenstelbaarheid aan derden 

van overdrachten van een zakelijk recht geldt bezit bij roerende goederen en hypothecaire 

overschrijving bij onroerende als publiciteit (zie uitgebreider infra, nr. 360). Zolang aan één 

van beide publiciteitsvereisten niet is voldaan, mogen derden ervan uitgaan dat er geen 

overdracht heeft plaatsgevonden. Wat betekenen deze regels voor de tegenwerpelijkheid van 

de beëindiging van onroerendmaking door bestemming op grond van de beëindiging van de 

eenheid van vermogen? 

Indien de uit de aard roerende goederen werden verkocht maar niet geleverd, mogen 

derden – onder wie de latere verkrijger van het gronderf – ervan uitgaan dat de goederen nog 

tot hetzelfde vermogen behoren als de onroerende hoofdzaak en er geen einde is gekomen aan 

de onroerendmaking door bestemming. Inbezitneming van de roerende goederen door de 

koper is dus vereist, of, anders gezegd, buitenbezitstelling van de verkoper van deze roerende 

goederen. 

                                                 
1042 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 138, nr. 60. 
1043 In die zin: Cass. fr. 1 mei 1906, DP 1909, I, 345, S. 1909, I, 9, noot E. NAQUET; Cass. fr. 23 februari 1926, D.H. 1926, 

179; Rb. Brussel 25 november 1954, Bull. Ass. 1954, 801; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection 

Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 115, nr. 91; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et 

propriété, Brussel, Larcier, 2012, 61, nr. 31; W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. 

ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 272. Ook in die zin 

lijkt: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 106, nr. 121.  
1044 Aix-en-Provence 29 december 1949, JCP G 1950, II, 5571, noot R. SAINT-ALARY (De eigenaar van een onroerend goed 

waarin hij een hotel uitbaatte verkocht de handelszaak en enkele maanden later het onroerend goed uit de aard aan twee 

afzonderlijke verkrijgers. De verkrijgers van het onroerende goed uit de aard verkochten het vervolgens door. De goederen 

die werden gebruikt voor de uitbating van het hotel waren voor de eerste verkoop onroerend maar na die eerste verkoop 

werden ze volgens het hof ondanks het feit dat ze ter plaatse bleven roerend, ook ten aanzien van de latere verkrijger van het 

onroerend goed.) Zie ook: G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, 

Parijs, Larose et Forcel, 1905, 84, hoewel niet helemaal duidelijk is of de auteurs de beëindiging dan wel de 

tegenstelbaarheid daarvan bedoelen; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) 

nr. 128, hoewel ook hier geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen geldigheid en tegenwerpelijkheid. Duidelijk 

gekant tegen de vereiste van een fysieke scheiding is SECHIER-DECHEVRENS hoewel de auteur beschrijft dat deze vereiste in 

de huidige stand van het recht wordt gesteld: J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, 

Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 108, nr. 134. 
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Ook indien de grond of het gebouw wordt overgedragen, waardoor de eenheid van 

vermogen wordt doorbroken, lijkt de vereiste van fysieke splitsing terecht. Voor 

tegenstelbaarheid van de overdracht van een onroerend goed is hypothecaire overschrijving 

vereist, maar deze overdracht wordt vermoed alle accessoria te omvatten. Indien de roerende 

bijzaken ook in het bezit komen van de nieuwe eigenaar van de grond, geldt wat betreft de 

roerende goederen het vermoeden ‘bezit geldt als titel’ waardoor hij wordt vermoed eigenaar 

te zijn van de bijzaken en de fictie van onroerendmaking in stand wordt gehouden. 

255. TEGENWERPELIJKHEID AAN DE HYPOTHECAIRE SCHULDEISER – Voor de hypothecaire 

schuldeiser is een eventuele roerendmaking belangrijk omdat het onderpand van zijn recht 

door deze beëindiging in waarde vermindert. De hypotheekhouder wordt in principe 

beschermd tegen vervreemdingen door zijn volgrecht.
1045

 Dit voorziet evenwel slechts in een 

maximale bescherming indien een deel van het onderpand van zijn recht wordt verkocht als 

onroerend goed, bijvoorbeeld als een perceel wordt gesplitst. Indien het deel van zijn 

onderpand dat wordt verkocht een roerend goed wordt, is de positie van de hypotheekhouder 

minder sterk.
1046

  

Er moet hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen handelingen die passen binnen een 

normaal beheer van het onroerend goed en handelingen die een normaal beheer te buiten 

gaan.  

256. TEGENWERPELIJKHEID AAN DE HYPOTHECAIRE SCHULDEISER VAN DE ROERENDMAKING 

BINNEN EEN NORMAAL BEHEER VAN HET ONROEREND GOED – Indien de overdracht die een 

einde maakt aan de onroerendmaking door bestemming kadert in een normaal beheer van het 

onroerend goed, is deze transactie geldig en aan de hypotheekhouder tegenwerpelijk, tenzij de 

hypotheekhouder beslag heeft gelegd (cfr. de bespreking van de bevoegdheid tot overdracht 

van roerende goederen door anticipatie infra, nr. 374).
1047

 Naar Belgisch recht gaan de rechten 

van de hypotheekhouder na de (geldige en tegenwerpelijke) verkoop van onroerende goederen 

door bestemming over op de nog identificeerbare verkoopprijs.
1048

 Naar Frans recht lijkt dit 

laatste niet het geval te zijn. De hypotheekhouder heeft geen recht op de nog identificeerbare 

                                                 
1045 Frankrijk: art. 2393 Cc; België: art. 41 Hyp.W. 
1046 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 557-559. 
1047 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 49, nr. 

159; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 514, nr. 577 en 523, 

nr. 585; Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 482-508; K. BYTTEBIER, 

Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 696, nr. 758; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 126-127, nr. 136; M. MALAURIE en L. AYNES, Droit des sûretés, Parijs, LGDJ, 2015, 9, 372-373, nr. 681. 

Contra: P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 218-219, nr. 87, volgens wie de 

grondeigenaar/hypothecaire schuldenaar zelfs voor het beslag onbevoegd is om de goederen die onroerend zijn door 

bestemming, over te dragen omdat het hem niet toegestaan is het onderpand van de hypotheek te verminderen. Dit lijkt echter 

in strijd met de regel dat een hypothecaire schuldeiser zijn goed op een normale wijze mag gebruiken en exploiteren. 
1048 Art. 45 Hyp.W.; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 611, nr. 645: “Tenslotte vindt het 

principe van zakelijke subrogatie toepassing ongeacht of de daad van beschikking voor de debiteur kaderde binnen zijn 

bevoegdheden”, waaruit blijkt dat de hypotheekhouder ook bij een bevoegde beëindiging recht heeft op de prijs van de 

onroerende goederen door bestemming.  
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prijs van een verkoop waartoe de hypotheekgever bevoegd was (cfr. de verkoop van roerende 

goederen door anticipatie binnen een normaal beheer, infra, nr. 373).
1049

 

257. TEGENWERPELIJKHEID AAN DE HYPOTHECAIRE SCHULDEISER VAN DE ROERENDMAKING 

BUITEN EEN NORMAAL BEHEER VAN HET ONROEREND GOED – Indien een vervreemding van een 

onroerend goed door bestemming niet onder een normaal beheer valt, is ze – behoudens 

toestemming van de hypotheekhouder – niet aan hem tegenwerpelijk.
1050

 Indien de 

grondeigenaar het onroerende goed door bestemming zonder toestemming vervreemdt, staan 

er voor de hypotheekhouder verschillende remedies open, afhankelijk van de fase van de 

verkoop.  

Wanneer de verkoop slechts is aangekondigd, kan de hypothecaire schuldeiser zich 

volgens KLUYSKENS, daarin gevolgd door DERINE, VAN NESTE en VANDENBERGHE, via 

exploot betekend aan de schuldenaar en de notaris of deurwaarder tegen de verkoop 

verzetten.
1051

 Deze opvatting kan worden verklaard doordat de hypotheeksteller zich moet 

onthouden van alle handelingen die de omvang of waarde van het zekerheidsrecht zouden 

verminderen en de hypotheekhouder zich tegen dergelijke handelingen mag verzetten.
1052

 

Als de goederen verkocht zijn maar nog niet geleverd, kan de hypothecaire schuldeiser 

zich verzetten tegen de levering. De verkoop is beschikkingsonbevoegd gebeurd zodat het 

roerend goed door de loutere verkoop niet ophoudt onder het hypotheekrecht te vallen (zie 

ook infra, nr. 378).
1053

 Dit geldt ook als de koper te goeder trouw was.
1054

  

Indien de goederen na de verkoop werden geleverd, is de goede trouw van de koper 

van belang. Werden de goederen geleverd aan een verkrijger te goeder trouw, dan kan die 

laatste zich op artikel 2279 BW/artikel 2276 Cc beroepen. Het volgrecht van de hypothecaire 

                                                 
1049 Zie bijvoorbeeld: M. MALAURIE en L. AYNES, Droit des sûretés, Parijs, LGDJ, 2015, 9, 373, nr. 681. 
1050 L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 311, nr. 681; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 127-128, nr. 137; A. CUYPERS en J. BONCQUET, "Art. 45, 2°, 2e 

lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) 19, nr. 13; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 103, nr. 116. 
1051 A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1953, 31, nr. 22; R. DERINE, F. 

VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 

137, nr. 64C. Minder expliciet: F. LEPINOIS, Traité théorique et pratique de la transcription, des privilèges et des 

hypothèques, III, Luik, Jacques Godenne, 1896, 318, nr. 1283: “Le propriétaire de l’immeuble hypothéqué conserve le droit 

de disposer, mais il ne peut plus le faire de manière absolue; son droit est limité par celui du créancier hypothécaire qui peut 

s’opposer à la diminution des sûretés qui lui ont été accordées (…)”  
1052 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 524, nr. 585; K. 

BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 688, nr. 752. 
1053 Rb. Troyes 23 januari 1930, Gaz.Pal. 1930, I, 633; M.J.J.R. CLOES, Commentaire de la loi du 16 décembre 1851 sur les 

privilèges et hypothèques. Tome II, Luik, Grandmont-Donders, 1867, 72, nr. 1046; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 524, nr. 585; K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, 

Antwerpen, Maklu, 2005, 603, nr. 649; A. CUYPERS en J. BONCQUET, "Art. 45, 2°, 2e lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en 

hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) 19, nr. 

13; D. VERHAEGEN, "Art. 79 Hyp.W.", Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer, losbl., (1) nr. 2a. 
1054 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 569; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 128, nr. 137. Minder expliciet maar ook in die zin: L. AYNÈS en 

P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 312, nr. 682 waar de auteurs schrijven “(...) le créancier 

hypothécaire peut exercer ses droits tant que l’acquéreur de meuble qui était affecté à l’immeuble ne peut invoquer l’ancien 

2279 devenu l’article 2276, c’est-à-dire tant qu’il n’a pas la possession de bonne foi.” 
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schuldeiser wordt hierdoor geneutraliseerd.
1055

 De hypothecaire schuldeiser die zich de 

terugkeer moet laten tegenwerpen, kan zowel in het Franse als in het Belgische recht zijn 

recht evenwel door zakelijke subrogatie uitoefenen op de nog identificeerbare prijs.
1056

 

Daarnaast kan hij de onmiddellijke terugbetaling van de schuld door de grondeigenaar eisen, 

aangezien die het voordeel van de termijn verliest door zijn handelen.
1057

  

Indien de goederen werden geleverd en de verkrijger is niet te goeder trouw, dan kan 

de hypotheekhouder zijn volgrecht uitoefenen op de reeds geleverde goederen. Omwille van 

de kwade trouw van de koper, kan artikel 2279 BW het volgrecht van de hypotheekhouder 

hier immers niet neutraliseren.
1058

  

B. Verbreking van de band tussen het roerend en het onroerend goed  

258. NIET LANGER VERBONDEN MET HOOFDZAAK OP KENBARE WIJZE - De tweede 

voorwaarde voor onroerendmaking door bestemming is, zoals eerder werd beschreven, de 

aanwezigheid van een band tussen hoofd- en bijzaak (supra, nrs. 197 e.v.). De bescherming 

van deze band is het basisidee dat aan de grond ligt van de onroerendmaking door 

bestemming (supra, nr. 182).  

Wanneer deze verbinding ophoudt te bestaan doordat de eigenaar een einde maakt aan de 

affectatie van het roerend goed, houdt ook de onroerendmaking op. Hiervoor is een 

wilsbeslissing van de eigenaar een noodzakelijke voorwaarde. Een toevallige gebeurtenis die 

                                                 
1055 Cass. fr. 1 mei 1906, DP 1909, I, 345, S. 1909, I, 9, noot E. NAQUET; W. DELVA, Voorrechten en hypotheken, Gent, 

Story-Scientia, 1977, 129; K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 696, nr. 758; P. SIMLER EN P. 

DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretes - La publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2009, 434, nr. 485; Y. PICOD, Droit des sûretés, 

Parijs, Presses Universitaires de France, 2010, 390, nr. 322; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur 

Civil Code 2012, (1) nr. 103. 
1056 België: art. 45 Hyp.W.; Brussel 25 februari 1902, Pas. 1902, II, 129; Luik 26 januari 1907, Pas. 1907, II, 190; Brussel 14 

februari 1961, Pas. 1962, II, 158; Rb. Brugge 12 november 1913, Pas. 1914, III, 270; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 632; W. DELVA, Voorrechten en hypotheken, Gent, Story-

Scientia, 1977, 129; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 

1996, 116, nr. 91; K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 4604, nr. 649; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 103, nr. 116. Contra: M.J.J.R. CLOES, 

Commentaire de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques. Tome II, Luik, Grandmont-Donders, 1867, 71, 

nr. 1043. Frankrijk: Bordeaux 19 juni 1986, D. 1987, JP 295, noot D. DENIS: “(…) le titulaire d’une sûreté immobilière, tel 

celui d’un privilège immobilier spécial, conserve sur le prix de vente des biens ayant le caractère de produits un droit de 

préférence tant que le prix demeure impayé”, wat naar analogie kan worden toegepast op abnormale 

beschikkingshandelingen over onroerende goederen door bestemming; Rb. Grenoble 3 december 1903, Rev. prat. not 1904, 

636; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretes - La publicité foncière, Parijs, Dalloz, 2009, 434, nr. 485; Y. 

PICOD, Droit des sûretés, Parijs, Presses Universitaires de France, 2010, 390, nr. 322; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. 

CABRILLAC, et al., Droit des sûretés, Parijs, LexisNexis, 2010, 655, nr. 865. 
1057 Art. 1188 BW/Cc en 79 Hyp.W.; M. MARTOU, Des privilèges et hypothèques ou Commentaire de la loi du 16 décembre 

1851 sur la révision du régime hypothécaire. Tome II, Brussel, Librairie polytechnique Aug. Decq, 1856, 334, nr. 720; J. 

KOKELENBERG, "Voorrechten en hypotheken", Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) I.F.2-10; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 103, nr. 116. 
1058 M.J.J.R. CLOES, Commentaire de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques. Tome II, Luik, 

Grandmont-Donders, 1867, 72, nr. 1047; A. KLUYSKENS, Voorrechten en Hypotheken in Beginselen van Burgerlijk Recht, 

Antwerpen, Standaard, 1951, 172, nr. 186; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, 

Bruylant, 1957, 524, nr. 585; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 138-139; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 

2009, 128, nr. 137; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 772, nr. 418-2. Tot dezelfde conclusie maar met 

beroep op de Pauliana komen de volgende auteurs: P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de 

Paris, 1943, 218, nr. 87; K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 696-697, nr. 758. 
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een scheiding tussen onroerend goed uit de aard en onroerend goed door bestemming 

veroorzaakt, buiten de wil van de eigenaar, beëindigt de onroerendmaking door bestemming 

niet.
1059

 De loutere intentie van de eigenaar tot het verbreken van de band is echter geen 

voldoende voorwaarde.
1060

 Zoals bij de totstandkoming (supra, nr. 197) wordt ook bij de 

beëindiging de aanwezigheid van objectieve elementen vereist. De wil van de eigenaar moet 

worden veruitwendigd.
1061

  

De loutere vermelding van de goederen als ‘roerend’ in een notariële akte kan 

bijvoorbeeld niet volstaan omdat de goederen, zoals vermeld, uit hun aard werkelijk 

roerend zijn.
1062

  

De invulling van de objectieve vereisten voor beëindiging hangt af van de vraag of de 

onroerendmaking door bestemming tot stand kwam door blijvende verbinding dan wel door 

economische tendienstestelling. 

259. FYSIEKE BAND DOORBROKEN – Onroerendmaking door blijvende verbinding eindigt 

wanneer de intentie tot roerendmaking zichtbaar is, doorgaans door wijziging van de fysieke 

staat van de betrokken goederen.
1063

 Een tijdelijke losmaking met het oog op bijvoorbeeld een 

herstelling, maakt geen einde aan de onroerendmaking aangezien er in dergelijk geval geen 

intentie bestaat tot beëindiging.
1064

  

260. TENDIENSTESTELLING DOORBROKEN – Aan onroerendmaking door tendienstestelling 

komt in de eerste plaats een einde wanneer de uitbating ophoudt van het onroerend goed uit 

de aard ten dienste waarvan de onroerende goederen door bestemming waren gesteld.
1065 

Gaat 

                                                 
1059 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 136. 
1060 Cass. fr. 7 april 1998, Bull.civ. 1998, I, nr. 143, JCP 1998, I, 1801, nr. 171, noot H. PÉRINET-MARQUET, D. 1998, 344, 

noot A. ROBERT; Rb. Dinant 20 juni 1962, Rec.enr. 1962, 434, nr. 20.553. In dezelfde zin voor het oude Nederlandse recht: J. 

EGGENS, "Het einde der bestemming van zaken onroerend door bestemming", WPNR 1927, (843) 845. Kritiek op deze visie: 

H. PERINET-MARQUET, "Distinction des meubles et des immeubles" (noot onder Cass. fr. 7 april 1998), JCP 1998, (1801) 

1801. 
1061 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 136-137, nr. 59 en 256; F. TERRE, 

L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 78, nr. 76; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 

Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 631, nr. 686; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, 

Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 114, nr. 89. 
1062 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 632. Het hof van beroep 

te Versailles nam daarentegen wel aan dat een opsomming in een verkoopakte van de goederen die de verkoper als onroerend 

door bestemming beschouwde, impliceerde dat goederen die ontbraken niet onroerend door bestemming waren: Versailles 22 

januari 1998, Recueil Dalloz 1998, 344. 
1063 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 84; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 114, 

nr. 90; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 62, nr. 31. 
1064 Cass. fr. 5 februari 1878, S. 1878, I, 353, D. 1878, I, 156. 
1065 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 584, nr. 476; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk 

Recht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1953, 30, nr. 22; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 137; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition 

Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 115, nr. 91; J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion 

d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 98; M.-C. DE LAMBERTYE-

AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 124; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - 

Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 61, nr. 31. 
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het onroerende goed uit de aard teniet, dan blijft de onroerendmaking door bestemming 

evenwel bestaan ook al zijn de goederen tijdelijk verplaatst in afwachting van hervatting van 

de exploitatie.
1066

 Dit is opnieuw een voorbeeld van een geval waar de intentie tot beëindiging 

van de onroerendmaking door bestemming ontbreekt.
1067

 Evenmin bestaat de intentie tot 

beëindiging indien de handelsactiviteit wordt stopgezet door een faillissement. Bij de regeling 

der voorrechten zal het onroerende goed door bestemming nog steeds als dusdanig worden 

behandeld.
1068

  

Naast de stopzetting van de uitbating van de onroerende hoofdzaak, kan ook de beëindiging 

van de tendienstestelling van de bijzaak tot beëindiging van de onroerendmaking leiden.
1069

 

Over deze verbreking van de band wordt beslist door de eigenaar, wiens intentie - zoals eerder 

werd vermeld - niet volstaat. De bedoeling de onroerendmaking door bestemming te 

beëindigen moet oprecht zijn en gevolgd worden door werkelijke uitvoering ervan.
1070

  

261. TEGENSTELBAARHEID AAN DERDEN: WERKELIJKE VERWIJDERING NODIG? – Kan de 

intentie tot beëindiging van de onroerendmaking door bestemming die is veruitwendigd door 

materiële elementen volstaan voor tegenwerpelijkheid aan derden? Of is naast de doorbreking 

van de band tussen het roerende en het onroerende goed ook de werkelijke buitenbezitstelling 

vereist zoals eerder werd verdedigd bij de beëindiging op grond van een verbreking van de 

eigendomsvereiste (supra, nr. 254)?  

Voor onroerende goederen door bestemming op grond van blijvende verbinding is de 

verwijdering niet vereist aangezien de loutere losmaking reeds de nodige zichtbaarheid aan de 

beëindiging verleent ten aanzien van derden.
1071

 Ook voor de beëindiging van 

onroerendmaking door bestemming op grond van tendienstestelling wordt geoordeeld dat 

verwijdering niet moet plaatsvinden aangezien de loutere losmaking reeds de nodige 

zichtbaarheid verleent aan de beëindiging ten aanzien van derden. Dit is de visie die de Franse 

Cour de cassation volgt.
1072

  

Hoe kan het verschil met de opvatting bij verbreking van de eigendomsvereiste worden 

verklaard? De situatie van beëindiging door het doorbreken van de band vertoont een 

belangrijk verschil ten opzichte van beëindiging door het ontbreken van eenzelfde eigenaar. 

De eenheid van vermogen wordt doorbroken wanneer beide goederen aan een andere eigenaar 

toebehoren. Hiertoe is vereist dat het eigendomsrecht van minstens één goed wordt 

                                                 
1066 Rb. Luik 20 oktober 1949, Pas. 1951, III, 17, obs. C. RENARD, RCJB 1953, 233, nr. 45. 
1067 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 115. 
1068 Brussel 24 december 1986, RW 1986-87, Rec.gén.enr.not. 1987, 415. 
1069 Rb. Dinant 20 juni 1962, Rec. enr. 1962, 434, nr. 20.553; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", 

JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 125. 
1070 Cass. fr. 28 april 1926, D.P. 1926, I, 198, S. 1927, I, 76 (impliciet); F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur 

les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 78. 
1071 W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 771, nr. 418-1. 
1072 Cass. fr. 18 februari 1971, Bull. civ. 1971, III, n° 125, geraadpleegd op www.dalloz.fr; W. DROSS, Droit civil. Les choses, 

Parijs, LGDJ, 2012, 771, nr. 418-1; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) 

nr. 126. 
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overgedragen (supra, nr. 253). Voor tegenstelbaarheid van de overdracht van een zakelijk 

recht gelden de publiciteitsregels die eerder uiteen werden gezet (supra, nr. 254). Losmaking 

van een goed dat blijvend met een onroerend goed uit de aard was verbonden of beëindiging 

van de tendienstestelling van een roerend goed aan dergelijk onroerend goed is een rechtsfeit, 

geen rechtshandeling. De regels voor tegenwerpelijkheid van een rechtsfeit zijn niet dezelfde 

als deze voor tegenwerpelijkheid van een rechtshandeling. Hiervoor zijn geen 

geïnstitutionaliseerde vormen van publiciteit bepaald. Kenbaarheid lijkt hier voor de 

tegenstelbaarheid aan derden voldoende, in welke vorm deze zich ook voordoet.  

Als voorbeeld kan de beëindiging dienen van onroerendmaking van materiaal gebruikt 

voor een mijnexploitatie wanneer deze exploitatie niet langer bestaat. Zoals werd 

toegelicht, impliceert stopzetting van de exploitatie de stopzetting van de 

onroerendmaking. Dat de mijn reeds verschillende jaren verlaten is, is voor een derde 

objectief waarneembaar. Bijgevolg hoeven de goederen die ooit werden gebruikt voor de 

exploitatie, niet verwijderd te zijn opdat de beëindiging van de onroerendmaking door 

bestemming kenbaar zou zijn.  

262. TEGENWERPELIJKHEID AAN DE HYPOTHECAIRE SCHULDEISER – De hypothecaire 

schuldeiser bevindt zich opnieuw in een bijzondere positie (zie ook supra, nr. 255). Wanneer 

het onroerend goed door bestemming gemobiliseerd wordt, vermindert de waarde van het 

onderpand van zijn zakelijk zekerheidsrecht. Aangezien deze vorm van beëindiging geen 

rechtshandeling en a fortiori geen daad van beschikking uitmaakt, lijken de regels over 

beschikkingsonbevoegdheid van de hypothecaire schuldenaar niet van toepassing. Een 

redenering naar analogie lijkt ons wel mogelijk waarbij het onderscheid tussen gedragingen 

die binnen een normaal beheer van de onroerende hoofdzaak vallen en deze die daar buiten 

vallen, opnieuw een leidraad is. 

In de gevallen van beëindiging die binnen een normaal beheer van het onroerend goed vallen, 

moet de hypotheekhouder zich deze rechtsfeiten laten tegenwerpen zolang hij geen onroerend 

beslag heeft gelegd.
1073

  

Voor een beëindiging die niet onder een normaal beheer valt, lijkt net zoals bij de beëindiging 

van de onroerendmaking door bestemming door de verkoop van het uit de aard roerende goed 

de (supra, nr. 255) toestemming van de hypotheekhouder vereist. Zonder toestemming kan 

worden aangenomen dat de beëindiging niet tegenwerpelijk is aan de hypothecaire 

schuldeiser. Door de louter intellectuele onroerendmaking gaat het hypotheekrecht en het 

daarbij horende volgrecht niet teniet.
1074

 Aangezien er geen derde-verkrijgers zijn in de 

situatie dat de band met de onroerende hoofdzaak louter wordt verbroken zonder overdracht 

van het eigendomsrecht, kan artikel 2279 BW/2276 Cc het volgrecht van de hypothecaire 

schuldeiser niet dwarsbomen. 

                                                 
1073 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 126, nr. 136. 
1074 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 127-128, nr. 137. 
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§6. Conclusie en evaluatie van subjectiviteit bij onroerendmaking door bestemming  

A. Conclusie over de invloed van de partijwil: fictieve, niet-louter subjectieve kwalificatie 

met verregaande doorwerking voor derden 

263. SUBJECTIVITEIT OP AFWIJKINGSNIVEAU – Het beschrijvende onderdeel van dit 

hoofdstuk heeft aangetoond dat onroerendmaking door bestemming geen voorbeeld vormt 

van een kwalificatie waar subjectiviteit speelt op het default-niveau, zoals dat wel het geval is 

bij onroerendmaking uit de aard (supra, nr. 149). Het gaat hier – net zoals bij roerendmaking 

door anticipatie en conventionele verbruikbaarheid – om een juridische fictie waarmee 

expliciet wordt afgeweken van de default regels zodat de subjectiviteit speelt op het 

afwijkingsniveau (supra, nrs. 26 en 181). 

264. GEEN ZUIVER SUBJECTIEVE CATEGORIE: INTENTIE IS EEN NOODZAKELIJKE MAAR 

ONVOLDOENDE VOORWAARDE – Bovendien is vast te stellen dat de onroerendmaking door 

bestemming geen louter subjectieve categorie is. De intentie van de eigenaar speelt een rol, 

maar is niet de unieke factor. De vereiste van de nodige objectief waarneembare elementen 

(supra, nrs. 189-195 over de vereiste van eenheid van vermogen en nrs. 197 e.v. over de 

tendienstestelling of fysieke verbinding van de bijzaak aan de onroerende hoofdzaak) 

impliceert dat de intentie van de eigenaar een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde 

is.
1075

 Het gaat hier dus, net zoals bij onroerende goederen uit de aard naar Belgisch recht, en 

anders dan bij roerende goederen door anticipatie en conventioneel verbruikbare goederen, 

om een subjectieve kwalificatie die is gebaseerd op een subjectief criterium, dat uit een 

combinatie van objectieve en subjectieve elementen bestaat. Deze overeenkomst met 

onroerende goederen uit de aard is opmerkelijk omdat de onroerendmaking door bestemming 

in het kader van dit onderzoek behoort tot dezelfde categorie als de roerendmaking door 

anticipatie en de conventionele verbruikbaarheid (infra, nr. 549) terwijl de subjectiviteit zich 

bij de onroerendmaking uit de aard op een ander niveau manifesteert (infra, nr. 548). 

Een kwalificatie als onroerend goed door bestemming kan evenmin louter op basis van 

objectieve elementen tot stand komen. De intentie van de eigenaar tot onroerendmaking is dus 

onvoldoende maar noodzakelijk. Hierbij gelden niettemin twee nuances. Zoals werd 

aangegeven, is het doorgaans moeilijk om te bewijzen dat de wilsbeslissing ontbreekt indien 

aan de objectieve elementen is voldaan (supra, nr. 197). Bovendien lijkt de aanwezigheid van 

de objectieve verbindingswijzen die zijn beschreven in artikel 525 BW steeds te volstaan om 

een onroerendmaking door bestemming op grond van blijvende verbinding aan te nemen. Hier 

bestaat dus een onweerlegbaar vermoeden van onroerendmaking waardoor de rol voor de 

intentie van de eigenaar wordt beperkt (supra, nr. 220). 

                                                 
1075 Ook in die zin: M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la 

Recherche Juridique 1995, (809) 813; G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, Parijs, 

LGDJ, 1997, 306, nr. 325; W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté 

contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 252, nr. 11. 
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265. GEVOLGEN VAN FICTIEVE KWALIFICATIE EN DOORWERKING TEN AANZIEN VAN DERDEN: 

AFBAKENING ONDERSCHEID INTERN-EXTERN – Net zoals bij de overige vormen van subjectieve 

kwalificaties, rijst de vraag naar de gevolgen van de kwalificatie, zowel intern als extern. 

Hierbij is vooreerst van belang dat de onroerendmaking door bestemming niet tot stand komt 

via een rechtshandeling, zoals dat wel het geval is bij roerendmaking door anticipatie en 

conventionele verbruikbaarheid bij quasi-vruchtgebruik (infra, nrs. 412 en 487) maar door een 

tendienstestelling of blijvende verbinding die de eigenaar uitvoert. Om die reden kan het 

onderscheid dat bij vervroegde roerendmaking of conventionele verbruikbaarheid wordt 

gemaakt tussen de interne gevolgen (gevolgen voor de contractspartijen) en externe (gevolgen 

voor derden), hier niet op dezelfde manier worden toegepast. Hier zijn de interne gevolgen 

deze voor de eigenaar zelf of voor de verhouding tussen de eigenaar en een medecontractant 

terwijl de externe gevolgen deze zijn voor derden die geen partij zijn bij of begunstigde zijn 

van een rechtshandeling die het onroerend geheel betreft. 

266. INTERNE GEVOLGEN: FICTIEVE KWALIFICATIE BEPERKT DOOR DOEL EN DOOR PARTIJEN – 

De fictieve onroerende kwalificatie heeft voor de eigenaar tot gevolg dat een uit de aard 

roerend goed aan een onroerend regime wordt onderworpen (supra, nr. 223). Dit is slechts het 

geval voor zover de goederen hun hoedanigheid van accessorium van de onroerende 

hoofdzaak kunnen uitoefenen. De draagwijdte van de onroerendmaking wordt ook voor de 

eigenaar beperkt tot die gevallen waarin het doel van de fictie, nl. het samenhouden en 

bewaren van een economische eenheid, wordt gediend. Kan de doelstelling van de juridische 

fictie niet worden bereikt, dan primeert de werkelijke roerende aard op de fictieve onroerende, 

zoals bijvoorbeeld blijkt uit de mogelijkheid tot toepassing van artikel 2279 BW op 

onroerende goederen door bestemming (supra, nr. 224).  

Voor de partijen die met de eigenaar een overeenkomst sluiten of die begunstigde zijn van een 

rechtshandeling over de onroerende hoofdzaak, werkt de fictieve onroerende kwalificatie van 

de bijzaken in principe door. Bij koop, schenking of testament en het toestaan van beperkte 

zakelijke rechten waaronder zekerheidsrechten, betekent de fictieve kwalificatie dat het 

verkregen recht op de hoofdzaak zich zich ook uitstrekt over de bijzaak (supra, nrs. 226, 228, 

230 en 231). In deze gevallen kan echter ook expliciet worden afgeweken van de regel dat een 

beschikkingshandeling zowel hoofd- als bijzaak omvat zodat de werking van de fictie door de 

partijen zelf kan worden beperkt (supra, nrs. 226, 228, 230 en 231). 

Bovendien blijft de fictieve kwalificatie ten aanzien van de hypotheekhouder bestaan en blijft 

het onroerend goed door bestemming tot zijn onderpand behoren, zolang het goed niet door 

een derde te goeder trouw in bezit is genomen indien de beëindiging van de onroerendmaking 

een normaal beheer van de grond te buiten gaat (supra, nrs. 255 en 262). Anders gezegd: bij 

handelingen die de waarde van het onderpand verminderen, is een eenzijdige beëindiging van 

de fictieve kwalificatie door de grondeigenaar niet mogelijk. 
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267. EXTERNE GEVOLGEN: FICTIEVE KWALIFICATIE WERKT STERK MAAR NIET ONBEPERKT 

DOOR – In relatie tot de schuldeisers blijkt de doorwerking van de fictieve kwalificatie ten 

aanzien van werkelijke derden, d.w.z. derden die geen contractspartijen noch begunstigden 

waren bij een rechtshandeling die betrekking heeft op de onroerende hoofdzaak. Moet een 

dergelijke derde de fictieve onroerendmaking respecteren of kan hij zich op de werkelijke 

roerende aard beroepen? Hier blijkt de kracht van de subjectieve kwalificatie zeer sterk, in het 

bijzonder in het Franse recht.  

268. EXTERNE GEVOLGEN: UITWINNINGSMOGELIJKHEDEN BEÏNVLOED DOOR ONROERENDE 

KWALIFICATIE - Een schuldeiser kan noch in het Belgische, noch in het Franse recht 

afzonderlijk roerend beslag leggen op onroerende goederen door bestemming, wat betekent 

dat beslagleggende schuldeisers de fictieve onroerende kwalificatie moeten respecteren 

(supra, nrs. 234-234).  

269. EXTERNE GEVOLGEN: CONFLICTEN TUSSEN ZAKELIJK GERECHTIGDEN – Ook op het vlak 

van concurrente zakelijke rechten blijkt de doorwerking van de subjectieve, afwijkende 

kwalificatie zeer sterk, in het bijzonder in Frankrijk. De Cour de cassation gaat ervan uit dat 

een onroerend goed door bestemming niet onder een pand op de handelszaak kan vallen 

waardoor de hypotheekhouder niet kan worden gehinderd door de pandhouder handelszaak 

(supra, nr. 238). Evenmin kan een onbetaalde verkoper zijn voorrecht uitoefenen wanneer hij 

in samenloop komt met een hypothecaire schuldeiser (supra, nr. 247). Hoewel dat voorrecht 

niet tenietgaat door de onroerendmaking door bestemming zelf, primeert de schuldeiser die 

een onroerend recht op het uit de aard roerende goed heeft. Een uitzondering geldt voor de 

pandhouder van de vordering tot betaling van bedrijfsmaterieel. Deze gaat, mits hij publiciteit 

heeft verleend aan zijn recht, voor op de hypotheekhouder zelfs als deze een anterieur recht 

heeft zodat de doorwerking van de fictieve onroerendmaking in deze hypothese wordt beperkt 

(supra, nr. 248).  

Naar Belgisch recht wordt meer naar een belangenafweging gestreefd wanneer de subjectieve 

kwalificatie een conflict doet ontstaan tussen diverse zakelijk gerechtigden. Het conflict 

tussen een pandhouder op de handelszaak en een hypotheekhouder die dezelfde goederen in 

het onderpand van hun recht hebben, wordt opgelost aan de hand van de anterioriteitsregel 

(supra, nrs. 241-243). Voor de onbetaalde verkoper die in conflict komt met een 

hypotheekhouder, werkt de fictie in principe door zodat de hypotheekhouder primeert. Een 

uitzondering wordt net zoals naar Frans recht gemaakt voor bepaald bedrijfsmaterieel zodat 

de doorwerking van de fictie in die situatie beperkt is (supra, nr. 249).  

270. ONDERSCHEID MET SUBJECTIVITEIT BIJ KWALIFICATIE ALS ONROEREND UIT DE AARD – 

Deze conclusies tonen het verschil aan tussen onroerende goederen uit de aard en onroerende 

goederen door bestemming.
1076

 Bij onroerende goederen uit de aard is de kwalificatie geen 

                                                 
1076 Zie ook: M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et 

de Jurisprudence, 1952, 80-81; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 389-390, nr. 
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juridische fictie, geldt een onbeperkt onroerend regime en dit erga omnes (supra, nrs. 131 

e.v.). Onroerende goederen door bestemming, daarentegen, zijn fictief onroerend. Ze worden 

niet volledig en slechts met een specifiek doel aan een onroerend regime onderworpen. 

Bovendien is de fictieve kwalificatie in bepaalde gevallen niet tegenwerpelijk, zoals ten 

aanzien van de onbetaalde verkoper van bedrijfsmaterieel die zijn roerend voorrecht niet ziet 

verdwijnen door de onroerendmaking door bestemming. Hoewel de fictie een zeer sterke 

doorwerking heeft, betekenen deze beperkingen dat het niet om een werking erga omnes gaat. 

B. Evaluatie: beoordeling van de criteria en werking van onroerendmaking door 

bestemming 

271. KRITIEK VANUIT DE DOCTRINE – De categorie van de onroerende goederen door 

bestemming wordt niet unaniem positief onthaald in het Franse en Belgische recht. Zowel op 

de categorie als op de twee subcategorieën bestaat kritiek. Bovendien werd de figuur bij de 

invoering van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek bewust geschrapt (supra, nr. 184). 

In wat volgt, worden de kritiek uit de Franse, Belgische en oudere Nederlandse doctrine 

alsook de Nederlandse redenen voor afschaffing besproken. 

1. Algemene argumenten voor en tegen het concept van onroerendmaking door bestemming 

272. POSITIEF: BESCHERMING GRONDEIGENDOM – Het doel van de onroerendmaking door 

bestemming is om de eenheid en de waarde van het geheel van een gronderf en zijn bijzaken 

te beschermen, zoals in de inleiding werd toegelicht (supra, nr. 182). Deze bescherming van 

de grondeigendom door de onroerende kwalificatie van de accessoria werd positief onthaald 

door de auteurs uit de Exegetische school, waaronder DEMOLOMBE.
1077

 Ook latere auteurs 

benadrukken dat het economische belang vereist dat de accessoria niet juridisch van de grond 

worden gescheiden, waarbij de onroerendmaking door bestemming een goede oplossing 

biedt.
1078

  

273. NEGATIEF: WIJZIGING KWALIFICATIE TE INGRIJPEND – Tegenover de auteurs die 

onroerendmaking door bestemming positief onthalen, staan auteurs die zich kritischer 

opstellen. PLANIOL en RIPERT noemen de fictie “peut-être la création la plus inutile du droit 

                                                                                                                                                         
651; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 612, nr. 648; F. TERRE, 

L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 77, nr. 75; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. 

BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 21, nr. 20. 
1077 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 

1841, 260, nr. 861; M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et 

Cie., 1841, 25, nr. 102; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 103, nr. 200; F. 

LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 538. 
1078 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 55; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 82; J. 

SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - Faculté 

de Droit, 2005, 12-13; R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, Defrénois, 2008, 388, nr. 525; C. ATIAS, Droit civil. Les 

biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 33-34, nr. 46. 
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moderne.”
1079

 Vooral de wijziging van de kwalificatie van een uit de aard roerend goed krijgt 

veel kritiek omdat het honoreren van de band tussen een roerend en een onroerend goed 

volgens deze auteurs ook op andere, minder ingrijpende wijzen kan gebeuren, zoals via de 

toepassing van het accessoriteitsbeginsel (zie voor de verdere bespreking van dit beginsel 

infra, nrs. 289 en 291-298).
1080

 Het argument dat een wijziging van de kwalificatie niet nodig 

is om een eventuele meerwaarde van het geheel van hoofd- en bijzaak te beschermen, werd 

ook in het oude Nederlandse recht opgeworpen.
1081

 In het nieuwe Nederlandse Burgerlijk 

Wetboek werden alternatieven opgenomen die zonder wijziging van de kwalificatie een 

gelijkaardige bescherming bieden, zij het meer op fragmentaire wijze dan via een algemene 

regel, zoals bij het hulpzakenbeding het geval is.
1082

  

Het Zuid-Afrikaanse recht beschermt de band tussen een onroerende hoofd- en een roerende 

bijzaak door net als het Franse en Belgische recht de aard van de bijzaak te wijzigen, al 

gebeurt dit niet via een afzonderlijke categorie maar wel via een subcategorie van 

onroerenmaking uit de aard (supra, nrs. 128 en 181). Als men rekening houdt met de kritiek 

uit de Franse en Belgische doctrine dat de wijziging van de aard te ingrijpend is voor 

dergelijke bescherming van hoofd- en bijzaak, kan de Zuid-Afrikaanse methode op dit punt 

geen inspiratie leveren voor een alternatieve regeling de lege ferenda. 

274. NEGATIEF: INCONSISTENTE CATEGORIE – Zoals in de inleiding werd aangehaald, was de 

ratio legis van onroerendmaking door bestemming om goederen die bij elkaar horen en 

waarbij het geheel een meerwaarde biedt, te beschermen tegen een scheiding die door de 

eigenaar niet is gewenst (supra, nr. 182). Zowel bij onroerendmaking door bestemming op 

grond van tendienstelling als bij deze op grond van blijvende verbinding, bestaat er een geheel 

van een uit de aard onroerende hoofdzaak en een door bestemming onroerende bijzaak. Voor 

het overige lijken de twee categorieën echter weinig met elkaar gemeen te hebben. Zo zijn bij 

de ene vorm tekenen van blijvende verbinding nodig, terwijl bij de andere een tijdelijke 

tendienststelling mogelijk is. De tendienstestelling moet een zekere duurzaamheid vertonen 

(supra, nr. 204) maar het gaat geenszins om de perpétuelle demeure die bij de 

onroerendmaking door bestemming op grond van een blijvende verbinding wordt verwacht. 

                                                 
1079 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 80, nr. 77. 
1080 L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 704-705, nr. 1352; P. GULPHE, 

L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 249 (zonder de categorie af te wijzen, meent de 

auteur dat de volledige assimilatie van bijzaken in onroerende goederen leidt tot “des conséquences excessives que n’imposait 

en aucune façon le but poursuivi”); R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la jurisprudence récente, 

onuitg., Université de Paris, 14 december 1946, 216; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, 

LGDJ, 1957, 760, nr. 2167; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 389, nr. 650; R. 

DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 16, nr. 34; R. LIBCHABER, "Biens", Rép. 

civ. Dalloz 2009, (1) nr. 201; M. COTTET, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, Parijs, LGDJ, 2013, 146, 

nr. 165 (die het overbodig karakter vaststelt van de wijziging van de kwalificatie maar ze niet zinloos acht); V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 95-96, nr. 107. 
1081 L.A.J. VAN MEEUWEN, Beschouwingen over de artikelen 562-564 B.W., Leiden, S.C. Van Doesburgh, 1867, 82-83, 86; 

W.C.L. VAN DER GRINTEN, "Natrekking, vermenging en zaaksvorming", WPNR 1961, (519) 521. 
1082 Het hulpzakenbeding heeft enkel toepassing op de gezamenlijke uitwinning van een roerende bijzaak en een onroerende 

hoofdzaak (supra, nr. 232). 
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Bij de ene vorm is geen economisch nut vereist, terwijl dat bij de andere wel het geval is, zij 

het in ruime zin (supra, nrs. 201-203 en 219). Dat twee figuren met een dergelijk verschillend 

profiel samen worden behandeld, is vreemd en lijkt weinig eenvormig.
1083

 

275. REDENEN VOOR AFSCHAFFING IN NEDERLAND: RECHTSONZEKERHEID EN 

OVERBODIGHEID – Zoals in de inleiding werd toegelicht, kende het Nederlandse recht onder 

het oude Burgerlijk Wetboek de categorie van de onroerende goederen door bestemming. Bij 

de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992 werd deze categorie afgeschaft 

(supra, nr. 184). De omvorming op dit vlak van het oude naar het nieuwe recht is interessant 

omdat ze inzicht geeft in de redenen voor de afschaffing en in de mogelijke alternatieven.  

In het Ontwerp van MEIJERS voor het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek waren 

onroerende goederen door bestemming opgenomen, meer bepaald in artikel 3.1.1.4 van dat 

Ontwerp:  

“1. Hulpzaken zijn zaken, die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om een bepaalde 

hoofdzaak duurzaam te dienen zonder daarvan bestanddeel te zijn, en die door hun vorm 

als zodanig zijn te herkennen. Het laatste vereiste geldt niet voor machinerieën en 

werktuigen, die bestemd zijn in een voor een bepaald bedrijf ingerichte fabriek of 

werkplaats ter uitoefening van dat bedrijf te worden gebruikt.  

2. Om aan een zaak de bestemming van hulpzaak te kunnen geven, moet men eigenaar 

van die zaak zijn en tevens eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van de hoofdzaak.  

3. Een zaak houdt op hulpzaak te zijn, wanneer zij ten gevolge van een vervorming of 

verplaatsing hetzij van haarzelf, hetzij van de hoofdzaak, aan haar bestemming de 

hoofdzaak te dienen, wordt onttrokken.” 

In een later stadium werd deze bepaling, en met haar de categorie van de hulpzaken, 

geschrapt. De achterliggende reden bestond erin dat er onzekerheden zouden kunnen ontstaan 

doordat de goederenrechtelijke positie van hulpzaken zou worden bepaald door feitelijke 

omstandigheden, zijnde de bestemming en de vorm van de zaak. Deze bestemming en vorm 

zouden voor derden ongemerkt kunnen wisselen.
1084

 Een gebrek aan rechtszekerheid was 

aldus een belangrijk argument tegen de onroerendmaking door bestemming. 

Hieruit blijkt opnieuw het belang van publiciteit in het goederenrecht (zie ook supra, nrs. 

168, 215 en 254 en infra, nrs. 417-418, 508 en 586). 

Ook het feit dat er slechts een beperkt verschil bestond tussen de hulpzaken en bestanddelen 

zoals in het ontwerp bepaald, speelde een rol. Het bestanddeelbegrip werd geacht als vangnet 

                                                 
1083 Minder expliciet ook: P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 249. 
1084 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, p. 87; S.C.J.J. KORTMANN, "Hulpzaak exit?", WPNR 1988, (710) 715, ranndr. 9; H.A.G. 

FIKKERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 13, nr. 9.  
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te kunnen dienen waar nodig.
1085

 De hulpzaken werden dus overbodig geacht
1086

, wat ook in 

het Franse en Belgische recht geregeld als argument wordt aangehaald. 

Niettemin werd tijdens de parlementaire voorbereidingen ook aangegeven dat in de praktijk in 

bepaalde gevallen de behoefte bestaat goederen die bestemd zijn een bepaalde hoofdzaak 

duurzaam te dienen, in het rechtsverkeer samen met die hoofdzaak te behandelen als een 

geheel.
1087

 Om die reden werden de hulpzaken in beperktere vorm voortgezet in het nieuwe 

NBW (supra, nr. 232 en infra, nr. 294).  

Hulpzaken kunnen bij de tenuitvoerlegging van een hypotheek op de onroerende 

hoofdzaak aan het onroerende regime van die hoofdzaak worden onderworpen. Wordt op 

deze goederen een pandrecht gevestigd voor dezelfde vordering waarvoor ook een 

hypotheek is gevestigd op de onroerende hoofdzaak, dan kan immers worden bedongen 

dat de schuldeiser bevoegd is de verpande en gehypothekeerde goederen tezamen volgens 

de voor hypotheek geldende regels te executeren. 

276. NEGATIEF: VOLATILITEIT VOOR KREDIETVERLENERS – De kritiek die bij de invoering 

van het NBW gold dat onroerendmaking door bestemming voor rechtsonzekerheid zorgt, 

geldt ook naar Belgisch en Frans recht. Deze figuur zorgt – in samenwerking met de ruime 

invulling van het onderpand van een hypotheek – voor volatiliteit op het vlak van het 

onderpand van kredietverleners. Een uit de aard roerend goed kan relatief eenvoudig 

onroerend door bestemming worden, waardoor roerende zekerheidsrechten op dat goed in het 

gedrang komen (zie bijvoorbeeld supra, nr. 247-250 voor het voorrecht van de onbetaalde 

koper). Op dezelfde manier kan een onroerend goed door bestemming relatief eenvoudig 

opnieuw roerend worden gemaakt, waardoor het onderpand van het hypotheekrecht op de 

onroerende hoofdzaak wordt verminderd (zie supra, nrs. 255-257 en 262). Zowel voor de 

roerende als de onroerende zekerheden creëert de figuur van onroerendmaking door 

bestemming dus rechtsonzekerheid. 

2. Specifieke argumenten tegen onroerendmaking door tendienstestelling 

277. ONROERENDMAKING DOOR TENDIENSTESTELLING IS VOORBIJGESTREEFD – Naast kritiek 

op de categorie van de onroerendmaking door bestemming in zijn geheel, bestaan er ook 

argumenten tegen elk van beide subcategorieën. Het centrale argument tegen 

onroerendmaking door bestemming op grond van economische tendienstestelling is dat het 

                                                 
1085 Zie: Parl. Gesch. Boek 3, 1981, p. 89; R.P. ABELING, Hulpzaken bestanddelen van ons cultureel erfgoed?, onuitg., 

Universiteit van Amsterdam, 1998, 32.  
1086 Zie ook: W.C.L. VAN DER GRINTEN, "Natrekking, vermenging en zaaksvorming", WPNR 1961, (519) 521 en A. JANSEN, 

"De hulpzaak in de notariële praktijk", WPNR 1963, (193) 205: “De hogere opbrengst van het geheel kan door koppel-

verkoop worden nagestreefd; daar is geen zakenrechtelijke eenheid voor nodig”, evenwel pleit dezelfde auteur op p. 207 voor 

het behoud van de hulpzaken. 
1087 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, p. 87. 
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samenhouden en beschermen van een economisch geheel op betere, efficiëntere manieren kan 

gebeuren.
1088

  

In 1804 bestond het idee dat het onroerend goed de bron is van alle of toch minstens een groot 

deel van de rijkdom. Daarnaast werd de uitbating van een onroerend goed (en de rijkdom die 

daaruit voortkwam) gekoppeld aan het eigendomsrecht over de grond. De socio-economische 

omstandigheden zijn sindsdien echter sterk gewijzigd. Deze axioma’s kunnen daardoor 

vandaag niet meer worden volgehouden. Dit werd eerst duidelijk bij commerciële en 

industriële activiteiten, later ook bij landbouwactiviteiten.
1089

  

Het eerste axioma, het onroerend goed als bron van rijkdom, verloor voornamelijk bij de 

commerciële en industriële activiteiten aan kracht. Het machinepark, dat steeds 

gesofisticeerder en duurder wordt, vormt het hart van een industriële exploitatie en op die 

manier de bron van rijkdom. De waarde van een commerciële activiteit is dan weer te vinden 

in de koopwaar, de merknaam, het cliënteel, de know-how enz. Voor het onroerende goed is 

een steeds kleinere rol weggelegd.
1090

 De roerende goederen die bijdragen aan de realisatie 

van de activiteit, zijn hierdoor eerder onderdelen van deze activiteit, de handelszaak, dan 

accessoria van het onroerende goed.
1091

 Het honoreren van de band tussen de goederen die 

deze activiteit mogelijk maken, is daardoor belangrijker dan de bescherming van de band 

tussen het onroerende goed en de roerende goederen.  

Het tweede axioma, de primordiale rol voor het eigendomsrecht op het onroerend goed bij de 

exploitatie ervan, brokkelde zowel bij de landbouwactiviteiten als commerciële exploitaties af 

(zie ook supra, nr. 203).
1092

  

278. KREDIETVERLENING IN GEDRANG? – Een te grote nadruk op en doorwerking van 

onroerendmaking door bestemming impliceert bovendien een bedreiging voor roerend krediet 

                                                 
1088 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 268-270; J. LIMPENS, "Des droits 

respectifs du créancier hypothécaire et du créancier gagiste sur fonds de commerce", Rev.prat.not.b. 1952, (289) 296-297; Y. 

TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 436-437; W. DROSS, "L'immeuble dans le 

projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. Approches transversales, 

Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 40, nr. 41 en 43, nr. 45; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 107, nr. 123. Minder expliciet maar ook in die zin: F. DUMON, "Les animaux 

immeubles par destination" (noot onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 120; J.B. BLAISE, "Les rapports entre le 

fonds de commerce et l'immeuble dans lequel il est exploité", RTD com 1966, (827) 854, nr. 46; C. BIQUET-MATHIEU, "Les 

fictions en droit", Rev.Dr.ULg. 2013, vol. 1, (25) 49-50, nr. 29. 
1089 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 14. 
1090 G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, 351, 

nr. 270; T. REVET, "Les meubles d'exploitation écartelés entre composants du fonds de commerce et immeubles par 

destination" (noot onder Cass. fr. 31 maart 2009), RTD civ 2010, (139) 139-141; Y. TREMORIN, L'immobilisation par 

destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 15-16, 253-254; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", 

JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 7. 
1091 R. SAVATIER, "Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification des biens corporels", RTD civ 1958, (1) 

9-10, nr. 9; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, 

Antwerpen, Standaard, 1974, 102, nr. 49. 
1092 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 16. Ook over het ontbreken van de 

eenheid van vermogen in moderne economische exploitaties: W. DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit des 

biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, 

(23) 40, nr. 41. 
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terwijl er een nood gesignaleerd wordt aan juridische autonomie voor bedrijfsmaterieel: “Le 

crédit réel pousse en droit moderne à l’autonomie juridique du mobilier d’exploitation”.
1093

 

De wetgever heeft in een aantal gevallen in bescherming voorzien door de fictie niet te laten 

doorwerken maar dit is vrij beperkt.
1094

  

3. Specifieke argumenten tegen onroerendmaking door blijvende verbinding: overbodig en 

overlappend met onroerendmaking uit de aard 

279. TWEEDE VORM VAN ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING OOK BEKRITISEERD – Niet 

alleen de categorie van onroerende goederen door bestemming op grond van 

tendienstestelling aan de exploitatie van een onroerend goed krijgt kritiek, ook de vorm van 

onroerendmaking door bestemming gebaseerd op een blijvende verbinding met een onroerend 

goed uit de aard, wordt door de rechtsleer op verschillende punten bekritiseerd. 

280.  ONDUIDELIJKHEID BIJ AFBAKENING T.O.V. ONROERENDE GOEDEREN UIT DE AARD – Een 

eerste probleem, dat reeds in het beschrijvende deel bleek (zie supra, nrs. 219-222), is de 

onduidelijkheid die bestaat over de afbakening tussen de onroerende goederen door 

bestemming op grond van blijvende verbinding enerzijds en de onroerende goederen uit de 

aard anderzijds. Bij onroerende goederen uit de aard is de vastmaking zelf voldoende, 

ongeacht wie deze bewerkstelligd heeft, terwijl bij onroerendmaking door bestemming er 

identiteit van eigenaars vereist is. Ook de toepassingsvoorwaarden verschillen. Niettemin kan 

het moeilijk zijn beide in een concreet geval te onderscheiden.
1095

 De verwarring blijkt ook uit 

                                                 
1093 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 455. 
1094 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 114 e.v.; C. BIQUET-MATHIEU, 

"Les fictions en droit", Rev.Dr.ULg. 2013, vol. 1, (25) 49-50, nr. 29. 
1095 A. SAUVALLE, De la distinction entre les immeubles par nature et les immeubles par destination et spécialement de 

l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902, 95 en 100; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht 

in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 69, nr. 37; I. FREIJ-DALLOZ, "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" (noot 

onder Cass. fr. 26 juni 1991), Recueil Dalloz 1993, (93) 93-94, nr. 7; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition 

Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 107, nr. 86, voetnoot 157-158; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. 

COPPENS en C. MOSTIN, "Examen de jurisprudence (1989 à 1998). Les biens", RCJB 2000, (59) 65, nr. 2; D. STERCKX, 

"Propos sur l'attache à perpétuelle demeure. L'hypothèse des oeuvres d'art" in D. STERCKX en J.-L. LEDOUX (eds.), Mélanges 

offerts à Roland De Valkeneer à l'occasion du 125e anniversaire de la Revue du notariat belge, Brussel, Bruylant, 2000, 

(419) 435-436, nr. 16; N. REBOUL-MAUPIN, "Des convecteurs électriques ne sont pas, en soi, des immeubles par nature" (noot 

onder Cass. fr. 23 januari 2002), Recueil Dalloz, (2504) 2504-2505; V. DEPADT-SEBAG, "La Cour de cassation rappelle les 

critères de l'immobilisation par nature à propos de convecteurs électriques" (noot onder Cass. fr. 23 januari 2002), Recueil 

Dalloz 2002, (2365) 2367, nr. 17; N. REBOUL-MAUPIN, "Serres: immeubles par destination ou immeubles par nature?" (noot 

onder Cass. fr. 9 juni 2004), Recueil Dalloz 2004, (2405) 2405; 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, (643) 647-650; J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean 

Moulin Lyon III - Faculté de Droit, 2005, 194, nr. 257; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. 

TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 19, nr. 37; 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" in X. (ed.), L'immeuble et le droit. Mélanges à la mémoire du professeur Roger Saint-Alary, Toulouse, Presses 

Universitaires des Sciences Sociales, 2006, (111), 117-118; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 

32, voetnoot 18; J. KOKELENBERG, V. SAGAERT, T. VAN SINAY, et al., "Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)", 

TPR 2009, (1113) 1126, nr. 1; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 768, nr. 417-1; W. DROSS, 

"L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. 

Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 28-29, nr. 21; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", 

JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 82; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 58, nr. 164.  
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de Franse benaming voor deze categorie van onroerende goederen door bestemming, nl. 

immeubles par destination par attache à perpétuelle demeure.
 
 

Zo kan worden verwezen naar het Franse cassatiearrest over de fresco’s in Casenoves 

(supra, nr. 187). Een tweede voorbeeld is een zaak voor het Tribunal administratif van 

Versailles waarin twee marmeren bas-reliefs werden gekwalificeerd als onroerend door 

bestemming omdat niet bewezen was dat ze ontworpen waren om geïncorporeerd te 

worden in de salons van een kasteel en nadien ook slechts licht verbonden werden met de 

muren zonder sterke incorporatie.
1096

 Nadien werd deze beslissing door het 

administratieve hof van beroep te Parijs gewijzigd, hetgeen door de Raad van State werd 

bevestigd. Volgens de Raad waren de bas-reliefs onroerend uit de aard omdat ze waren 

ontworpen om te worden geïntegreerd in het decor van het grote salon in het kasteel van 

Roche-Guyon, waar een deel van de muur aangepast was om de goederen te ontvangen 

zodat deze samen met het salon een ondeelbaar geheel vormden.
1097

  

Ook bij het modernere voorbeeld van zonnepanelen op een dak rijst de vraag om welke 

vorm van verbinding het gaat. Het hof van beroep te Luik oordeelde dat zonnepanelen 

onroerend uit de aard waren maar een onroerendmaking door bestemming zou eveneens 

kunnen worden verdedigd, zowel op grond van tendienstestelling als op grond van 

blijvende verbinding.
1098

 

Deze onduidelijkheid kan deels historisch worden verklaard doordat de goederen die in het 

Ancien Régime als onroerend par attache à perpétuelle demeure werden gekwalificeerd, geen 

afzonderlijke categorie naast een categorie van onroerende goederen uit de aard vormden 

(supra, nr. 179). In de Code Napoléon werden beide echter wel naast elkaar opgenomen als 

afzonderlijke categorieën.  

Verschillende mogelijkheden worden naar voor geschoven om een onderscheid te maken 

tussen deze categorieën. 

281. EERSTE AFBAKENINGSCRITERIUM: ESSENTIEEL KARAKTER ALS MAATSTAF - Volgens een 

eerste groep auteurs geldt de volgende redenering om het onderscheid te maken tussen 

onroerende goederen uit hun aard en onroerende goederen door bestemming door blijvende 

verbinding.
1099

 De goederen die in of op een onroerend goed zijn geplaatst als essentieel 

horend bij en deel uitmakend van het erf, zijn onroerend uit de aard. Deze goederen 

vervolledigen het gebouw. Dit geldt bijvoorbeeld voor een lift, waterleiding, enz. De 

voorwerpen die geen essentieel deel van het onroerende goed uitmaken maar slechts dienen 

                                                 
1096 Tribunal administratif Versailles 4 juli 1996, Recueil Dalloz 1997, 33. 
1097 Conseil d’Etat 24 februari 1999, nr. 191317, Recueil Lebon, geraadpleegd op www.dalloz.fr. 
1098 Luik, 11 september 2014, NjW 2015, 320 met bespreking J. DEL CORRAL, "Zonnepanelen: onroerend door incorporatie" 

(noot onder Luik 11 september 2014), NjW 2015, (322) 322 waar de auteur de mogelijkheid van onroerendmaking door 

bestemming op grond van tendienstestelling noemt maar ook de blijvende verbinding zou kunnen worden gehanteerd als 

criterium. 
1099 In België zou deze visie volgens ENGELS vooral door Franstalige auteurs worden verdedigd: C. ENGELS, "Immeuble et 

immeuble par destination" in C. BIQUET-MATHIEU (ed.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, De Boeck et Larcier, 2005, 

(217) 221-222. 
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om het nuttig en aangenaam te maken, zijn accessoria die hun individualiteit behouden en niet 

van nature maar slechts via een wettelijke fictie tot de onroerende goederen kunnen 

behoren.
1100

  

Op deze indeling werd de kritiek geleverd dat ze tot inconsistente en willekeurige 

kwalificaties kon leiden.
1101

  

Er zijn verschillende mogelijkheden om het begrip “essentieel deel” in te vullen. Men kan 

een gebouwd onroerend goed als compleet beschouwen - en de onderdelen dan als 

essentieel - indien alle nodige elementen voor de constructie zijn verwerkt zonder dat 

gemak en comfort in aanmerking worden genomen. Alle toevoegingen die op nut of 

decoratie zijn gericht, zouden dan onroerend door bestemming zijn. Een tweede 

mogelijkheid bestaat erin om een gebouw of constructie maar als volledig te beschouwen 

wanneer ze het nodige comfort en plezier verschaft. Elk element dat bijdraagt aan dit 

comfort en plezier is in die opvatting onroerend uit de aard. Slechts werkelijk overbodige 

elementen zouden onroerend door bestemming kunnen zijn in de mate dat ze door de 

eigenaar blijvend worden verbonden met het gebouw. Deze groep van onroerende 

goederen is dan veel kleiner.
1102

 Bovendien wordt de beoordeling van het onderscheid in 

de ruimere visie bemoeilijkt door het feit dat de standaard om van een afgewerkt gebouw 

te spreken evolutief is en gradueel verhoogt (supra, nr. 129). Steeds meer zaken worden 

beschouwd als essentieel, waardoor de groep van de onroerende goederen uit de aard op 

grond van dit criterium steeds uitbreidt.  

Uit conflicterende beslissingen in de rechtspraak, bijvoorbeeld met betrekking tot 

keukentoestellen, blijkt dat er geen eensgezindheid is over wat essentieel is, en dus onroerend 

uit de aard, en wat niet-essentieel is, en dus onroerend door bestemming.
1103

 

                                                 
1100 F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 696-697, nr. 1374; C. AUBRY en G. RAU, 

Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 22-23, nr. 164; G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de 

droit civil contenant les matières exigées pour l'examen de première année de la licence en droit, Parijs, Larose et Foncel, 

1919, 629; A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 28-29; C. RENARD en E. VIEUJEAN, "Examen de 

Jurisprudence (1956 à 1960) - Personnes et biens", RCJB 1962, (235) 235; B. GIELEN, "Inbouwkeuken: onroerend door 

bestemming?", Crédoc 1983, afl. september, (1) 2; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de 

la Faculté de Droit de Liège, 1996, 107, nr. 86; G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte 

juridique, Parijs, LGDJ, 1997, 303, nr. 321; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, "Examen de 

jurisprudence (1989 à 1998). Les biens", RCJB 2000, (59) 66, nr. 2; O. HERMAND en D.E. PHILIPPE, "Quand les meubles 

s'immobilisent", Rec.gén.enr.not. 2004, afl. 7, (293) 323, nrs. 71-72. Ook in Luik 4 juni 2008, JLMB 2009, afl. 37, 1741 lijkt 

deze redenering te worden gevolgd. Minder expliciet maar ook in die richting: Gent 14 december 1994, B.T.W.-Revue 1997, 

469, noot, FJF 1995, 538; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 126-127, nr. 60; F. ZENATI, noot onder Cass. fr. 15 april 1988, RTDciv 1988, 

vol. 2, (345) 347. 
1101 F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 698, nr. 1378. 
1102 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" in X. (ed.), L'immeuble et le droit. Mélanges à la mémoire du professeur 

Roger Saint-Alary, Toulouse, Presses Universitaires des Sciences Sociales, 2006, (111), 120-121, nr. 14. 
1103 Vergelijk bijvoorbeeld Gent 12 maart 1991, T.Vred. 1991, 212 (keukentoestellen en -kasten onroerend uit de aard) met 

Bergen 13 juni 1986, JLMB 1987, 1175 (keukentoestellen onroerend door bestemming). Zie ook: B. GIELEN, 

"Inbouwkeuken: onroerend door bestemming?", Crédoc 1983, afl. september, (1) 3-4; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. 

Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 80, nr. 39. 
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282. TWEEDE AFBAKENINGSCRITERIUM: INTENSITEIT VAN VERBINDING ALS MAATSTAF – Een 

tweede onderscheidingswijze hanteert de intensiteit van de fysieke verbinding als 

onderscheidingscriterium.
1104

 Wat los geplaatst is, is roerend. Wat is vastgemaakt op 

dergelijke wijze dat losmaking schade of waardevermindering veroorzaakt, is onroerend door 

bestemming. Wat werkelijk geïncorporeerd is op zodanige wijze dat het niet meer als 

zelfstandig goed bestaat, wordt onroerend uit de aard.
1105

 Het onderscheid lijkt dan dat 

losmaking bij onroerende goederen door bestemming mogelijk zou zijn maar met schade tot 

gevolg, terwijl losmaking bij onroerende goederen uit de aard niet mogelijk zou zijn. 

In de Franse rechtspraak zijn een aantal voorbeelden van deze redenering te vinden. In 

een arrest van het hof van beroep te Dijon moest het hof een keuze maken tussen de 

kwalificatie als roerend of als onroerend door bestemming van stenen kolommen die als 

decoratie dienden in een park. Het hof koos voor een onroerende kwalificatie door 

bestemming onder meer omwille van het feit dat de kolommen vastgemetseld waren aan 

voetstukken die op hun beurt in de grond waren gefundeerd.
1106

 Het hof van beroep te 

Montpellier moest daarentegen beslissen over de onroerende kwalificatie door 

bestemming dan wel uit de aard van een stenen trap die in de grond was verankerd. Het 

hof wees de kwalificatie als onroerend door bestemming af ten voordele van een 

kwalificatie als onroerend uit de aard.
1107

  

De intensiteit van de verbinding (en het verlies van identiteit) als onderscheidingscriterium 

hanteren valt vooral naar Frans recht te verdedigen. Het Franse criterium voor 

onroerendmaking uit de aard is immers zeer streng en objectief zodat kan worden 

aangenomen dat een goed pas onroerend uit de aard wordt wanneer het zijn zelfstandigheid 

verliest. Volgens het huidige Belgische criterium, dat vanwege een praetoriaanse evolutie 

gradueel flexibeler is geworden, verliest een goed dat onroerend wordt uit de aard 

daarentegen niet noodzakelijk zijn feitelijke zelfstandigheid. Een havenkraan is nog steeds 

duidelijk te onderscheiden van de grond en rails waarop en – over ze beweegt. Deze kraan 

verliest haar zelfstandigheid niet maar is naar Belgisch recht wel onroerend uit de aard (supra, 

nr. 100). Het verlies van zelfstandigheid kan naar Belgisch recht dan ook moeilijk als 

onderscheidingscriterium worden gehanteerd. 

                                                 
1104 Dit lijkt ook onder het oud-Nederlands recht de redenering te zijn geweest. Wat aard- en nagelvast aan de grond was 

verbonden, was onroerend uit de aard. Wat zonder breekwerk of beschadiging kon worden losgemaakt, was onroerend door 

bestemming. Zie bv.: HR 18 mei 1951, NJ 1951, 1070 (met betrekking tot fabrieksmachines). 
1105 G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, 344-

348, nr. 256; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 19-20, nr. 19. 

Minder expliciet: A. SAUVALLE, De la distinction entre les immeubles par nature et les immeubles par destination et 

spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902, 131-132; V. DEPADT-SEBAG, "La Cour de cassation 

rappelle les critères de l'immobilisation par nature à propos de convecteurs électriques" (noot onder Cass. fr. 23 januari 

2002), Recueil Dalloz 2002, (2365) 2366, nr. 17; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil 

Code 2012, (1) nr. 85; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 100, 

nr. 113. Eerder de lege ferenda in die zin: 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, (643) 652. 
1106 Dijon 16 juli 2013, nr. 12/02183, geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
1107 Montpellier 29 november 2012, nr. 11/00748, geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
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Dat een gradueel onderscheid tussen onroerendmaking door bestemming en onroerendmaking 

uit de aard niet op dezelfde wijze kan worden toegepast in twee verschillende stelsels die elk 

een ander criterium onroerendmaking uit de aard hanteren, wordt geïllustreerd door de 

volgende vergelijking. In Frankrijk werd een goed dat slechts met bijzondere middelen te 

verplaatsen was, als onroerend door bestemming gekwalificeerd.
1108

 Naar Belgisch recht werd 

dezelfde maatstaf gebruikt voor de kwalificatie van onroerende goederen uit de aard.
1109

  

Ook al lijkt de intensiteit van de verbinding zinvoller als criterium in Frankrijk dan in België, 

toch wordt ook dit afbakeningscriterium ook in de Franse doctrine bekritiseerd.
1110

 

283. DERDE AFBAKENINGSCRITERIUM: INTENTIE VAN DE EIGENAAR ALS MAATSTAF – Een 

derde voorgestelde onderscheidingswijze legt een sterkere nadruk op de subjectieve dimensie, 

die haar vertaling vindt in het bestemmingscriterium. In deze visie berusten de onroerende 

goederen uit de aard en de onroerende goederen door bestemming op andere criteria. Bij 

onroerendmaking uit de aard wordt het goed onroerend omwille van de materiële band met 

een onroerend goed zoals een gebouw of grond. Bij onroerendmaking door bestemming is 

deze band slechts een indicatie van de intentie van de eigenaar.
1111

  

Hoewel het traditionele uitgangspunt erin bestaat dat de intentie van de eigenaar bij de eerste 

categorie geen rol speelt waar ze bij de tweede een noodzakelijke voorwaarde is, is dat 

uitgangspunt gradueel uitgehold: anno 2016 valt moeilijk in te zien hoe men in concreto het 

verschil kan vaststellen tussen een materiële band die louter een materiële band is en een 

materiële band die de uitdrukking is van de wil van de eigenaar. Bovendien staat niets eraan 

in de weg dat de eigenaar werkelijk de intentie heeft een goed in zijn onroerend goed te 

incorporeren, bijvoorbeeld door een huis op te richten. Ook in dat geval was de wil van de 

eigenaar aanwezig ook al was deze niet vereist om van incorporatie en dus onroerendmaking 

uit de aard te spreken. Dit afbakeningscriterium lijkt dan ook weinig bij te dragen. 

284. AFSCHAFFING IN PLAATS VAN SYSTEMATISERING? OVERBODIG KARAKTER VAN DE 

BLIJVENDE VERBINDING – De moeilijk te trekken grens tussen onroerende goederen door 

incorporatie en door bestemming op grond van blijvende verbinding en de praktische en 

theoretische onduidelijkheid die daaruit voortvloeien, blijkt uit de voorgaande uiteenzetting. 

DE PAGE en DEKKERS adviseren om, in plaats van te proberen aan de wet een systematiek toe 

te kennen die lijkt te ontbreken, toe te geven dat ze op dit punt slecht gemaakt is. Ten aanzien 

van derden is er nauwelijks een onderscheid vast te stellen tussen incorporatie en blijvende 

verbinding door materiële vastmaking. De auteurs besluiten met de conclusie dat de 

                                                 
1108 Toulouse 24 maart 2013, nr. 13/00329, geraadpleegd op www.dalloz.fr. 
1109 Gent 19 december 2006, TGR-TWVR 2007, 196, TFR 2007, 321, noot D. JAEQUES; Gent 11 maart 2013, RW 2012-2013, 

nr. 41, 1627. 
1110 J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - 

Faculté de Droit, 2005, 190-193, nrs. 255-256; R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, Defrénois, 2008, 99-100, nr. 

147; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 768-769, nr. 417-1. 
1111 J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d'immobilisation par destination, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III - 

Faculté de Droit, 2005, 196, nr. 260. 
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onroerende goederen door bestemming door blijvende verbinding een categorie “plus 

embarassante qu’utile” is.
1112

  

De overbodigheid van deze categorie wordt in de eerste plaats opgemerkt bij de 

onroerendmaking door bestemming die is beschreven in artikel 525, eerste lid BW waarbij de 

goederen aan een gebouw met gips, kalk of cement zijn bevestigd, of waarbij men deze 

voorwerpen niet kan losmaken zonder die zelf of het gedeelte van het erf waaraan zij 

verbonden zijn, te breken of te beschadigen. Deze goederen horen eigenlijk onder de categorie 

van de onroerende goederen uit de aard door incorporatie (zie ook supra, nr. 219).
1113

 Dit 

betekent dan eenvoudig dat deze subcategorie van onroerendmaking door bestemming 

overbodig is. Na het Benzinepomp- en Rolkraanarrest geldt de redenering dat een dergelijke 

blijvende verbinding voor onroerendmaking uit de aard zorgt, voor het geldende Belgische 

recht a fortiori. Als het criterium dat wordt gehanteerd om tot een onroerende kwalificatie uit 

de aard te komen, is dat een goed bestemd is duurzaam en gewoonlijk ter plaatse te blijven 

(supra, nr. 100), dan kan worden geredeneerd dat een blijvende verbinding de uiting van deze 

bestemming is. 

Hier valt bovendien een rechtsvergelijkend argument aan toe te voegen. In het oude 

Nederlandse Burgerlijk Wetboek was ook een bepaling opgenomen over onroerende goederen 

door bestemming (artikel 563). Het eerste lid somde goederen op die grotendeels 

overeenkwamen met de naar huidig Belgisch en Frans recht onroerende goederen door 

bestemming door tendienstestelling. Het tweede lid omschreef de goederen die door de 

eigenaar blijvend aan het onroerend goed waren verbonden op een gelijkaardige wijze als in 

artikel 525 BW/Cc.
1114

 Van dat tweede lid werd evenwel aangenomen dat het niet ging over 

onroerende goederen door bestemming (of ‘hulpzaken’ zoals ze werden genoemd) maar om 

goederen die behoorden tot de categorie van bestanddelen.
1115

 Bestanddelen verliezen hun 

goederenrechtelijke zelfstandigheid, zoals dat het geval is bij de Belgisch-Franse onroerende 

goederen door incorporatie, waardoor ze onroerend zijn uit de aard, niet door bestemming 

(supra, nr. 142). Ook in het Zuid-Afrikaanse recht worden goederen die een fysieke band met 

een onroerend goed vertonen, niet als auxilliaries, dit zijn onroerende goederen door 

bestemming, gezien maar als accessories, die op bestanddelen lijken (supra, nr. 199). 

                                                 
1112 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 631. 
1113 P. GULPHE, L'immobilisation par destination, Parijs, Faculté de Droit de Paris, 1943, 250; A. COLIN en H. CAPITANT, 

Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 395, nr. 659; W. DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit 

des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, 

(23) 28-29, nr. 21; M. COTTET, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, Parijs, LGDJ, 2013, 442-443, nrs. 

515-516. 
1114 Dit lid luidde als volgt: “En, in het algemeen, alle zoodanige voorwerpen welke de eigenaar tot een blijvend gebruik aan 

zijne onroerende zaak verbonden heeft. De eigenaar wordt geacht zoodanige voorwerpen tot een blijvend gebruik aan zijne 

onroerende zaak verbonden te hebben, wanneer dezelve waaraan zij vastgehecht door aard-, timmer- of metselwerk, of 

wanneer zij daarvan niet kunnen worden losgemaakt, zonder dezelve te breken of te beschadigen, of zonder het gedeelte van 

het onroerend voorwerp, waaraan zij zijn vastgehecht, te breken of te beschadigen” 
1115 L.A.J. VAN MEEUWEN, Beschouwingen over de artikelen 562-564 B.W., Leiden, S.C. Van Doesburgh, 1867, 117-120; 

J.P. SUIJLING, Inleiding tot het Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1940, 66, nr. 60; H.A.G. FIKKERS, 

Natrekking, vermenging en zaaksvorming in Ars Aequi Cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 12, nr. 7. 
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Niet alleen een vastmaking met gips, kalk of cement kan een goed onroerend door 

bestemming maken op grond van blijvende verbinding. Ook andere vormen van fysieke 

verbinding kunnen volstaan (supra, nr. 219). Dit is volgens artikel 525 BW het geval voor 

onder meer spiegels en schilderijen wanneer het houtwerk waaraan zij verbonden zijn, van het 

beschot deel uitmaakt. Ook deze subcategorie is overbodig. De spiegels en schilderijen zoals 

omschreven in artikel 525 BW kunnen de lege lata immers als onroerend uit de aard worden 

gekwalificeerd op grond van het feit dat ze deel van het gebouw uitmaken, wat een toepassing 

is van het volledigheidscriterium (supra, nr. 126).
1116

 

Ten slotte geeft artikel 525 BW voorbeelden van onroerende goederen door bestemming op 

grond van een blijvende verbinding waarbij een materiële band of bevestiging ontbreekt, nl. 

beelden in een nis die voor hen is gemaakt (supra, nr. 221). Ook hier is een afzonderlijke 

categorie overbodig. Zo vallen de beelden die volgens artikel 525 BW onroerend door 

bestemming op grond van blijvende verbinding zijn, ook onder de regel van artikel 524 BW 

dat wat ten dienste van de uitbating van een gronderf is gesteld, onroerend door bestemming 

is
1117

, al geldt dit slechts voor zover men de maatstaf van “nut voor het gronderf” hanteert 

(supra, nr. 235). De goederen die qua de stijl of afmetingen zijn afgestemd op de ruimte 

waarin ze worden geplaatst, en daarom meestal als onroerend door bestemming worden 

beschouwd op grond van blijvende verbinding (supra, nr. 221), worden soms ook onder de 

vorm van onroerendmaking op grond van tendienstestelling gekwalificeerd.
1118

  

Interessant is dat Franse voorstellen tot hervorming van het Burgerlijk Wetboek aan de 

figuur van de onroerendmaking door bestemming, met inbegrip van de blijvende 

verbinding, blijven vasthouden.
1119

 Dit werd door de doctrine betreurd op grond van de 

zonet vermelde kritiek dat de figuur in ruimere zin overbodig en voorbijgestreefd is (zie 

ook supra, nr. 210).
1120

 

                                                 
1116 L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 708, nr. 1357; G. RIPERT en J. BOULANGER, 

Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 767, nr. 2184.  
1117 L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 708, nr. 1357; G. RIPERT en J. BOULANGER, 

Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 767, nr. 2184; W. DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit 

des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, 

(23) 28, nr. 21.  
1118 T. GUILBAUD, "La propriété des orgues", AJDA 2011, (2515) 2517. De auteur baseert zich op een beslissing van de 

Franse Raad van State hoewel daarin niet uitdrukkelijk wordt vermeld om welke vorm van onroerendmaking door 

bestemming het juist gaat. (Conseil d’Etat 10 februari 1978, nr. 98274, Recueil Lebon, geraadpleegd op www.dalloz.fr.) Zie 

ook: M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 94 waar de auteurs stellen dat de bepaling over standbeelden niets toevoegt aan de verschillende soorten 

onroerende goederen omdat een standbeeld simpelweg ten dienste van een onroerend goed uit de aard staat. Ook mogelijk 

volgens dezelfde auteurs is dat standbeelden onroerend uit hun aard worden gekwalificeerd omdat ze soms deel vormen van 

het gebouw. Ze wijten de mogelijkheid dezelfde goederen op verschillende wijze in te delen aan het feit dat de voorbeelden 

in het Burgerlijk Wetboek geleend werden van POTHIER, die zelf geen onderscheid maakte tussen onroerende goederen uit de 

aard en door bestemming (zie ook supra, nr. 179). 
1119 In art. 528 van het Projet Henri Capitant bepaalt het tweede lid: “Est présumé attaché à un immeuble, sauf preuve 

contraire, tout meuble qui ne peut en être détaché sans détérioration ou qui a été conçu ou adapté pour y être intégré” 

http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-projet_de_reforme_du_droit_des_biens_19_11_08.pdf  
1120 W. DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et 

droit privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 40-41, nr. 41; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 

522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 8. 

http://www.dalloz.fr/
http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-projet_de_reforme_du_droit_des_biens_19_11_08.pdf
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285. SAMENVATTING: ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING IS TE VERGAAND, INEFFICIËNT 

EN OVERBODIG VOOR REALISATIE DOELSTELLING ‘BIJZAAK VOLGT HOOFDZAAK’ – Uit de 

voorgaande analyse blijkt dat er kritiek bestaat op de categorie van de onroerendmaking door 

bestemming in haar geheel als ook op elk van de subcategorieën, en dat deze kritiek 

gerechtvaardigd is. Tegen de categorie in haar geheel is in te brengen dat de wijziging van de 

kwalificatie te ingrijpend is om het beoogde doel te bereiken. Als argument tegen 

onroerendmaking door bestemming gebaseerd op economische tendienstestelling geldt dat ze 

niet meer geschikt is om moderne exploitaties vorm te geven. Als argument tegen 

onroerendmaking door bestemming gebaseerd op een blijvende verbinding geldt de overlap 

met onroerendmaking uit de aard en het overbodig karakter.  

Opvallend is dat nergens de kritiek wordt geleverd dat er geen nood is aan een gezamenlijke 

behandeling van een economische of fysieke hoofd- en bijzaak. De doelstelling van 

onroerendmaking door bestemming (supra, nr. 182) is inderdaad legitiem.
1121

 Dit wordt ook 

bevestigd door het bestaan in de overige onderzochte stelsels van systemen om hoofd- en 

bijzaken samen te behandelen.
1122

 

Uit de kritiek blijkt dat de Frans-Belgische wijze om deze doelstelling te realiseren, nl. via een 

subjectieve afwijking van de kwalificatie van de bijzaak, voor verbetering vatbaar is. Dat doet 

de vraag rijzen naar functionele equivalenten voor de onroerendmaking door bestemming. 

Deze kunnen reeds worden gevonden in het bestaande Frans-Belgische stelsel maar ook 

Nederland kan inspiratie bieden. 

C. Beoordeling de lege ferenda: wijziging op het niveau van de rechtsverhouding als 

functioneel equivalent 

286. PLEIDOOI VOOR BESCHERMING VAN DE BAND TUSSEN HOOFD- EN BIJZAAK OP HET 

NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING, NIET VAN DE KWALIFICATIE – De band tussen een 

onroerende hoofdzaak en een roerende bijzaak is beschermenswaardig maar de wijziging van 

de kwalificatie van de bijzaak is volgens de voorgaande analyse evenwel geen geschikte 

methode om die bescherming te bereiken (supra, nr. 285). We pleiten er daarom voor om de 

piste van de wijziging van de kwalificatie te verlaten. Verschillende alternatieven zijn reeds 

beschikbaar, zoals zal blijken in wat volgt. Als gemeenschappelijke noemer voor deze 

                                                 
1121 Zie bijvoorbeeld ook: L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 704-705, nr. 1352; R. 

CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la jurisprudence récente, onuitg., Université de Paris, 14 

december 1946, 215; G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1969, 104-105, nr. 69; Parl. Gesch. Boek 3, 1981, p. 87; R.P. ABELING, Hulpzaken bestanddelen van ons 

cultureel erfgoed?, onuitg., Universiteit van Amsterdam, 1998, 19; B. TILLEMAN, Overeenkomsten - Deel 2. Bijzondere 

Overeenkomsten - A. Verkoop - Deel 2. Gevolgen van de koop in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2012, 146, nr. 173 (m.b.t. de vrijwaring van de eenheid bij verkoop); K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 478, nr. 465; F. TERRÉ en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2014, 42, nr. 34; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 76, nr. 84. Met betrekking tot 

onroerendmaking door bestemming op grond van tendienstestelling: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 611, nr. 647. 
1122 Zuid-Afrika: auxiliaries en accessories bij onroerende goederen, zie supra, nr. 128. Nederland: bestanddeelvorming, het 

hulpzakenbeding, scheepstoebehoren, zie supra, nr. 181 en infra, nrs. 290 en 294. 
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functionele equivalenten valt op dat ze in een bescherming tussen hoofd- en bijzaak voorzien 

op het niveau van het toepasselijke regime in bepaalde rechtsverhoudingen, niet op het niveau 

van de kwalificatie, zodat ze de opvatting dat de wijziging van de kwalificatie niet vereist is, 

alleen maar versterken. 

De twee vormen van onroerendmaking door bestemming moeten hierbij worden 

onderscheiden. Hoewel ze beide als doelstelling hebben dat een onroerend geheel gezamenlijk 

wordt behandeld zodat de meerwaarde wordt beschermd, hebben ze een andere insteek. De 

ene vorm beschermt een economisch geheel, de andere een fysiek. Dit onderscheid was 

merkbaar in de kritiek die werd geleverd op de onroerendmaking door bestemming (supra, 

nrs. 277-278 over onroerendmaking door bestemming op grond van een economische 

tendienstelling en 279-284 over onroerendmaking door bestemming op grond van een 

blijvende verbinding) en dat wordt weerspiegeld in de alternatieven die naar voor worden 

geschoven (infra, nrs. 287 over economische tendienstestelling en 291-298 over de overige 

vormen van onroerendmaking door bestemming). 

1. Functioneel equivalent voor economische tendienstestelling 

287.  HANDELSZAAK ALS ALTERNATIEF BIJ COMMERCIËLE EN INDUSTRIËLE EXPLOITATIES – 

Bij commerciële en industriële exploitaties wordt de figuur van de handelszaak vaak als 

alternatief voor de onroerendmaking door bestemming naar voor geschoven.
1123

  

Aanvankelijk was de uitbating van een handelszaak een exploitatie van een erf op grond 

waarvan onroerendmaking door bestemming kon plaatsvinden.
1124

 Intussen is de handelszaak 

echter geëvolueerd tot een zelfstandige rechtsfiguur met een eigen wettelijke grondslag, al is 

deze vooralsnog beperkt tot de regelgeving over inpandgeving (supra, nr. 237). Het 

achterliggende idee is hetzelfde als bij onroerendmaking door bestemming, namelijk het 

samen houden en behandelen van goederen die dezelfde economische bestemming hebben. 

De techniek is evenwel verschillend. Bij onroerendmaking door bestemming krijgen de 

roerende zaken hetzelfde statuut als de onroerende goederen waarvan ze een bijzaak zijn, 

zoals reeds uitgebreid werd toegelicht. Bij de handelszaak wordt daarentegen een nieuw, 

onlichamelijk roerend goed gecreëerd: de handelszaak is volgens de meerderheidsopvatting 

een feitelijke universaliteit met daarin alle goederen die dezelfde economische/commerciële 

                                                 
1123 R. SAVATIER, "Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification des biens corporels", RTD civ 1958, (1) 

9-10, nr. 9; F. DUMON, "Les animaux immeubles par destination" (noot onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 120; 

W. DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit 

privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 42, nr. 43; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 107, nr. 123. 
1124 Zie bv.: A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 25; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 

Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 123, nr. 57. Minder expliciet maar 

ook in die zin: R. CALARY DE LAMAZIERE, L'immobilisation par destination et la jurisprudence récente, onuitg., Université de 

Paris, 14 december 1946, 130-131. 
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finaliteit hebben.
1125

 Het ontstaan van die feitelijke algemeenheid doet echter geen afbreuk 

aan de objectieve kwalificatie van de goederen die er deel van uitmaken. 

De verklaring voor het gebruik van de handelszaak als alternatief voor onroerendmaking, is 

dat ze een antwoord biedt op de belangrijkste punten van kritiek bij de onroerendmaking door 

bestemming gebaseerd op een economische tendienstestelling. Deze kritiek bestond erin dat 

de nadruk op het onroerend goed als bron van rijkdom en op de eigenaar als exploitant niet 

leken te passen bij een moderne economische exploitatie (supra, nr. 277). Bij de handelszaak 

daarentegen ligt de klemtoon op de exploitatie zelf.
1126

 Daarnaast geldt bij de handelszaak niet 

de vereiste dat de exploitant ook eigenaar is van het gebouw waar de exploitatie 

plaatsvindt.
1127

 Dit impliceert dat het verschil in behandeling tussen een exploitant die 

eigenaar is van het gebouw waar de exploitatie plaatsvindt, enerzijds en een exploitant die 

geen eigenaar is van het gebouw anderzijds, zich bij de handelszaak niet voordoet, terwijl dit 

bij onroerendmaking door bestemming wel het geval is.
1128

 Een bijkomend voordeel is dat de 

handelszaak, in tegenstelling tot de onroerendmaking door bestemming (supra, nr. 187), 

onlichamelijke goederen – die steeds belangrijker worden vanuit economisch oogpunt – niet 

uitsluit uit haar toepassingsgebied.
1129

 Een nadeel is daarentegen wel dat onroerende goederen 

uit de aard meestal uit het toepassingsgebied van de handelszaak worden uitgesloten.
1130

 Een 

                                                 
1125 R. GARRON, "Influence de la destination sur le régime juridique des droits", Recueil Dalloz Sirey 1965, (191) 196, nr. 16; 

G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, 361, nr. 

270; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 123, nr. 57; F. BOUCKAERT, De handelszaak in APR, Brussel, Story-Scientia, 1989, 2-3, nrs. 4 en 7; W. 

GOOSSENS, "Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de handelszaak" in H. COUSY, B. TILLEMAN en A. BENOIT-

MOURY (eds.), De handelszaak, Brugge, die Keure, 2001, (3) 18, nr. 17 en 23, nr. 23; A. REYGROBELLET en C. DENIZOT, 

Fonds de Commerce, Parijs, Dalloz, 2011, 2, 47, nr. 07.42 (onlichamelijk goed). Over de discussie omtrent het statuut van de 

handelszaak: A. REYGROBELLET en C. DENIZOT, Fonds de Commerce, Parijs, Dalloz, 2011, 2, 41, nrs. 07.11-07.12; E. 

DEWITTE en V. SAGAERT, "Vruchtgebruik op algemeenheden: contractuele grenzen en gevolgen" in V. SAGAERT en A.L. 

VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 2012, (153) 169-171, nr. 

18. 
1126 R. GARRON, "Influence de la destination sur le régime juridique des droits", Recueil Dalloz Sirey 1965, (191) 196, nr. 16. 

Minder expliciet: G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1969, 361, nr. 270; T. REVET, "Les meubles d'exploitation écartelés entre composants du fonds de commerce 

et immeubles par destination" (noot onder Cass. fr. 31 maart 2009), RTD civ 2010, (139) 140; C. BIQUET-MATHIEU, "Les 

fictions en droit", Rev.Dr.ULg. 2013, vol. 1, (25) 49, nr. 29. 
1127 F. BOUCKAERT, De handelszaak in APR, Brussel, Story-Scientia, 1989, 13, nr. 29; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 

522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 71; W. DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" 

in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 41, 

nr. 42. 
1128 Voor een vergelijking van die respectievelijke posities: J.B. BLAISE, "Les rapports entre le fonds de commerce et 

l'immeuble dans lequel il est exploité", RTD com 1966, (827) 831-860, nrs. 8-55. Minder expliciet: C. BIQUET-MATHIEU, 

"Les fictions en droit", Rev.Dr.ULg. 2013, vol. 1, (25) 47, nr. 27. 
1129 W. DROSS, "L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et 

droit privé. Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 41, nr. 42. Contra: F. ZENATI, "Notion d'immeuble 

par destination", RTD civ 1999, (649) 649 waar de auteur schrijft dat onlichamelijke goederen volgens de Cour de Cassation 

verbonden (“attaché”) zijn met de grond waardoor ze geen deel kunnen uitmaken van een universaliteit. Zaken in een 

universaliteit zijn constitutief voor de universaliteit en aldus niet louter eraan verbonden. Dit lijkt ons een te beperkte analyse 

van de term “attaché”. 
1130 G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, 363, 

nr. 270; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, 

Antwerpen, Standaard, 1974, 123, nr. 57; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 351, nr. 523; F. BOUCKAERT, De handelszaak in APR, Brussel, Story-Scientia, 1989, 

13, nr. 29; F. PLANCKEEL, "Notion de fonds de commerce dans ses rapports avec l'immeuble abritant le fonds" (noot onder 
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tweede nadeel is dat de contouren van het begrip ‘handelszaak’ niet steeds volledig duidelijk 

zijn.
1131

 

288. FONDS AGRICOLE ALS ALTERNATIEF BIJ LANDBOUWEXPLOITATIES – Ook bij agrarische 

uitbatingen is vastgesteld dat de exploitant steeds vaker geen eigenaar is van het door hem 

uitgebate erf (supra, nr. 277). In dat geval kan de exploitant goederen die hij ten dienste van 

de exploitatie stelt, dan ook niet onroerend maken door bestemming (supra, nr. 189). Om hem 

toch in de mogelijkheid te stellen om een zekerheidsrecht op de exploitatie te vestigen voerde 

de Franse wetgever in 2006 naar het voorbeeld van het fonds de commerce, de handelszaak, in 

de Code rural de figuur van het fonds agricole in:  

“Le fonds exploité dans l’exercice de l’activité agricole définie à l’article L. 311-1, 

dénommé « fonds agricole » , peut être créé par l’exploitant. Cette décision fait l’objet 

d’une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture 

compétente.  

Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l’objet d’un nantissement dans les 

conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier 

du code de commerce.  

Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel 

mort et vif, les stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant 

à l’exploitation du fonds, ainsi que l’enseigne, le nom d’exploitation, les dénominations, 

la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.”
1132

  

Uit het tweede lid blijkt dat dit fonds ook in pand kan worden gegeven. De niet-

overdraagbaarheid van een pachtrecht zonder uitdrukkelijke clausule die overdracht toelaat, 

bleek evenwel een obstakel voor het succes van het fonds agricole.
1133

 

289. ACCESSORITEITSTHEORIE ALS ALTERNATIEF – Bepaalde auteurs schuiven naast de 

handelszaak of het fonds agricole de theorie van de accessoriteit naar voor om een 

gelijkaardig resultaat te bereiken als de onroerendmaking door bestemming gebaseerd op een 

economische tendienstestelling.
1134

 Eenzelfde gedachte vinden we terug bij auteurs die een 

                                                                                                                                                         
Cass. fr. 31 maart 2009), La Semaine Juridique Entreprise et Affaires 2009, vol. 39, (1899) 1.A; T. REVET, "Les meubles 

d'exploitation écartelés entre composants du fonds de commerce et immeubles par destination" (noot onder Cass. fr. 31 maart 

2009), RTD civ 2010, (139) 139-140. 
1131 L. DABIN, "Concours du créancier gagiste sur fonds de commerce et du créancier hypothécaire en matière de meubles 

immobilisés par destination", Revue de la banque 1955, (649) 667. 
1132 Loi n° 2006-1 du 5 janvier 2006, Journal Officiel 6 janvier 2006 voerde art. L. 311-3 Code rural in. 
1133 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 522 à 526", JurisClasseur Civil Code 2012, (1) nr. 7; W. DROSS, "L'immeuble 

dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. Approches 

transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 41. Zie ook: A. REYGROBELLET en C. DENIZOT, Fonds de Commerce, Parijs, 

Dalloz, 2011, 2, 256-259, nrs. 23.21-23.42. 
1134 A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 20; F. DUMON, "Les animaux immeubles par destination" (noot 

onder Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 120; J.P. STORCK, Recherches sur le rôle de la destination des biens en droit 

positif français, onuitg., Université des sciences juridiques, politiques, sociales et de technologie de Strasbourg, 1979, 120, 

nr. 132bis; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 763, nr. 414.  
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expliciete bepaling voorstellen die louter inhoudt dat de goederen accessoir aan een gronderf 

en bestemd voor diens uitbating, niet kunnen worden losgemaakt van het erf zonder dat de 

aard van de goederen wijzigt.
1135

  

Dit alternatief biedt een antwoord op de kritiek dat de wijziging van de kwalificatie van de 

bijzaken bij onroerendmaking door bestemming te ingrijpend is (supra, nr. 273). Op de 

specifieke kritiek dat onroerendmaking door bestemming bij een moderne economische 

exploitatie voorbijgestreefd is, biedt deze visie evenwel geen afdoend antwoord. Ze lijkt dan 

ook voornamelijk verdedigbaar bij de klassieke landbouwexploitatie waar de exploitant ook 

eigenaar is van het erf (over de invulling van het accessoriteitsbeginsel: zie infra, nrs. 296-

297).  

290. HULPZAKENBEDING NEDERLANDSE STIJL? – Zoals eerder vermeld kent het Nederlandse 

recht het hulpzakenbeding waarbij roerende bijzaken samen met de onroerende hoofdzaak 

kunnen worden uitgewonnen indien dit zo is bepaald in de pandovereenkomst op de roerende 

goederen (supra, nrs. 181 en 232). Dit alternatief voor de onroerendmaking biedt net als de 

accessoriteitstheorie een antwoord op de kritiek dat de wijziging van de kwalificatie niet 

nodig is maar niet op de kritiek dat de nadruk op het onroerend goed als hoofdzaak bij een 

economische exploitatie voorbijgestreefd is (supra, nr. 289). Hierdoor biedt het naar Belgisch 

recht weinig meerwaarde ten opzichte van de handelszaak als alternatief voor 

onroerendmaking door bestemming op grond van een economische tendienstestelling.
1136

  

2. Functioneel equivalent voor accessoria van een onroerend goed zonder economische 

activiteit  

291. ACCESSORIA VAN GEBOUW ZONDER ECONOMISCHE ACTIVITEIT – De nadruk leggen op 

de economische exploitatie als alternatief voor onroerendmaking door bestemming, is maar 

zinvol als er een dergelijke exploitatie bestaat. Dit is niet in alle situaties waarin het positief 

recht gebruik maakt van onroerendmaking door bestemming het geval. Naast de onroerende 

goederen door bestemming op grond van economische tendienstestelling, bestaan er immers 

ook onroerende goederen door bestemming op grond van een blijvende verbinding. Hier 

bestaat geen exploitatievereiste (supra, nrs. 218-222). Bovendien werd eerder aangegeven dat 

ook een burgerlijke exploitatie zonder lucratief oogmerk tot onroerendmaking door 

                                                 
1135 G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 760, nr. 2167. De auteurs voegen toe dat 

dezelfde nood aan gezamenlijke behandeling niet leidde tot een wijziging van de kwalificatie bij hypotheken, onroerende 

zekerheden accessoir aan een roerende schuldvordering, noch bij een onroerend goed dat wordt gebruikt bij de uitbating van 

een handelszaak, die een roerend goed is. Ook in die zin: F. DUMON, "Les animaux immeubles par destination" (noot onder 

Gent 13 maart 1952), RCJB 1953, (117) 120; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, 

Bruylant, 1975, 611-612, nr. 647; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 16, 

nr. 34. 
1136 In het Nederlandse recht wordt de figuur van de universaliteit niet aanvaard als rechtsobject: S.E. BARTELS en A.I.M. VAN 

MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen 

Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 74; V. Tweehuysen, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht in Onderneming 

& Recht, Deventer, Wolters Kluwer, 2016, 277, nr. 220. De handelszaak kan daarom naar Nederlands recht geen alternatief 

vormen voor de bescherming van een economisch geheel. 
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bestemming kan leiden (supra, nr. 202). Voor de accessoria van bijvoorbeeld een kerk of een 

school kan de handelszaak niet als alternatief dienen. Hier wordt dus naar een functioneel 

alternatief gezocht voor alle goederen die nu als onroerend goed door bestemming worden 

gekwalificeerd maar waarbij er geen economische exploitatie aanwezig is. 

Net zoals voor de onroerende goederen door bestemming op grond van tendienstestelling 

wordt ook bij de onroerende goederen door bestemming op grond van blijvende verbinding de 

wijziging van de kwalificatie bekritiseerd als te vergaand en overbodig (supra, nr. 273).  

Bovendien werd de kritiek geleverd dat er onduidelijkheid bestond over de afbakening ten 

aanzien van onroerende goederen uit de aard (supra, nrs. 280 e.v.). Wanneer men de piste van 

onroerendmaking door bestemming van accessoria van een gebouw verlaat, verdwijnt de 

overlap. Wat onroerend is uit de aard, is geen accessorium en wat accessorium is, is niet 

onroerend uit de aard.
1137

 Van belang is hierbij dat we eerder het standpunt innamen dat 

onroerendmaking uit de aard de lege ferenda beperkt moet worden tot de gevallen waar er een 

sterke fysieke band bestaat en er bestanddeelvorming optreedt (supra, nrs. 172-175). Deze 

visie impliceert dat vele goederen die naar geldend Belgisch recht onder onroerendmaking uit 

de aard vallen op grond van het incorporatiecriterium dat de bestemming als element gebruikt, 

dat de in de hier verdedigde opvatting niet zouden doen en slechts accessoria zouden vormen. 

Hierdoor neemt de relevantie van de vraag naar een gezamenlijke behandeling van 

onroerende hoofdzaak en roerende bijzaak in het model dat we de lege ferenda voorstellen, 

toe (zie ook infra, nr. 297). 

292. VOORSTEL TOT UITBREIDING VAN DE ACCESSORITEITSREGEL TER VERVANGING VAN 

ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING – Het belangrijkste alternatief dat door de doctrine 

voor deze vorm van onroerendmaking door bestemming naar voor wordt geschoven, is een 

uitgebreide toepassing van de regel “accessorium sequitur principale”.
1138

 Om drie redenen 

menen we dat deze visie navolging verdient. 

293. EERSTE ARGUMENT: ACCESSORIUM VAN GEBOUW – Terwijl bij de eerste categorie van 

onroerende goederen door bestemming als tegenargument voor deze oplossing gold dat de 

                                                 
1137 Zie ook in die zin: G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, Parijs, LGDJ, 1997, 

302, nr. 321; M. COTTET, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, Parijs, LGDJ, 2013, 105-111, nrs. 111-

119; K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 381-382, nr. 375; S. BOULY, 

Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 26-27, nr. 16. 
1138 L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 704-705, nr. 1352; A. KLUYSKENS, 

Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 20, nr. 13; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie 

Dalloz, 1957, 389, nr. 650; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 101-102, nr. 49B; J.P. STORCK, Recherches sur le rôle de la destination des 

biens en droit positif français, onuitg., Université des sciences juridiques, politiques, sociales et de technologie de Strasbourg, 

1979, 120, nr. 132bis; G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, Parijs, LGDJ, 1997, 

303, nr. 321; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 16, nr. 34; W. DROSS, 

"L'immeuble dans le projet de réforme du droit des biens" in C. ALBIGES en C. HUGON (eds.), Immeuble et droit privé. 

Approches transversales, Rueil, Editions Lamy, 2012, (23) 44 en tevens W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 

2012, 763, nr. 414; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 95-96, 

nr. 107. 
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nadruk bij een economische activiteit minder op het gebouw dient te liggen (supra, nr. 289), 

is dat bij de onroerende goederen door bestemming door blijvende verbinding niet het geval. 

De goederen blijvend verbonden aan een gebouw zijn zoals zonet werd toegelicht accessoria 

van dit gebouw, niet van een exploitatie (supra, nr. 291). De bescherming van de band tussen 

het gebouw en de accessoria legt bij deze goederen daarom wel de juiste klemtoon.  

294. TWEEDE ARGUMENT: RECHTSVERGELIJKING – Een beroep op het accessoriteitsbeginsel 

lijkt ook minstens deels
1139

 het functioneel equivalent te zijn geweest dat de Nederlandse 

wetgever in gedachten had bij de afschaffing van de onroerende goederen door bestemming 

(supra, nrs. 178 en 275). Bij de figuur is het scheepstoebehoren uit artikel 8:1, vierde lid 

NBW kan volgens onze analyse worden aangenomen dat het om een toepassing van het 

accessoriteitsbeginsel gaat (supra, nr. 232). Bijzaken van een schip die geen bestanddeel 

vormen, vallen mee onder de hypotheek en de voorrechten die op het schip zijn gevestigd. Bij 

het scheepstoebehoren vindt deze gezamenlijke behandeling van bijzaak en hoofdzaak van 

rechtswege plaats, tenzij anders bepaald. Hetzelfde geldt voor de overdracht van toebehoren 

bij appartementsrecht, dat van rechtswege mee wordt overgedragen (supra, nr. 227). Anders 

is het bij de Nederlandse regeling omtrent koopovereenkomsten (supra, nr. 227), die in de 

theorie van SWINNEN geen toepassing vormt van beschikkingsaccessoriteit bij gebrek aan een 

automatische overdracht van de accessoria bij een koopovereenkomst (infra, nr. 296).
1140

 

Niettemin lijkt de oplossing zeer nauw verwant aan de accessoriteitstheorie aangezien de 

verkoper verplicht is het toebehoren bij een verkoop te leveren. Dit toebehoren blijkt bij 

onroerende goederen te bestaan uit wat onder het oude Nederlandse recht hulpzaken waren: 

zelfstandige zaken die bestemd zijn om een bepaalde hoofdzaak duurzaam te dienen.
1141

 Ze 

zijn dus nauw verwant aan de onroerende goederen door bestemming.  

Zo vallen losse elementen van een gebouw zoals snoeren, sleutels of 

gebruiksaanwijzingen onder het toebehoren.
1142

 Het toebehoren wordt door een auteur 

bovendien omschreven als “wat onder het oude recht onder hulpzaken werd verstaan.”
1143

 

295. DERDE, INTERNRECHTELIJK ARGUMENT: ACCESSORITEITSLEER IS REEDS AANWEZIG IN 

HET BELGISCHE RECHT – Een belangrijk voordeel van een beroep op de accessoriteitsregel om 

hoofd- en bijzaken samen te behandelen zonder dat een wijziging van de kwalificatie vereist 

is, is dat deze regel reeds aanwezig is in het Belgische recht. Zoals bleek uit de eerdere 

                                                 
1139 Helemaal anders is het bij het hulpzakenbeding uit art. 3:254 NBW. Dit beding staat zoals eerder werd toegelicht, toe om 

een pand op een roerende bijzaak te koppelen aan de hypotheek op de onroerende hoofdzaak zodat de bijzaak samen met de 

hoofdzaak ten uitvoer kan worden gelegd volgens de regels die gelden voor onroerende goederen. De bijzaak is hier niet van 

rechtswege aan dezelfde regels als de hoofdzaak onderworpen, enkel wanneer er een hulpzakenbeding is gestipuleerd (supra, 

nrs. 232 en 235). 
1140 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 330-334, nrs. 322-323. 
1141 R.H.C. JONGENEEL en P. KLIK, Koop en consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2002, 5, 26. 
1142 B. WESSELS, Koop: algemeen in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2010, 28, nr. 24; M.M. VAN ROSSUM, "GS 

Bijzondere Overeenkomsten, artikel 7:9 BW", Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 5. 

Contra in de zin dat sleutels bestanddelen vormen: W.G. HUIJGEN, Koop en verkoop van onroerende zaken in Monografieën 

Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 42, nr. 17. 
1143 R.H.C. JONGENEEL en P. KLIK, Koop en consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2002, 5, 26. 
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analyse, is het regime van onroerendmaking door bestemming niet op algemene wijze 

geregeld maar door de rechtspraak en rechtsleer uitgebouwd (supra, nr. 223). Hierbij werden 

regels die toepassingen vormen van het accessoriteitsbeginsel gehanteerd, zoals artikel 1615 

BW voor koopovereenkomsten (supra, nr. 226) en artikel 45 Hyp.W. voor hypotheken 

(supra, nr. 231).
1144

 Deze twee bepalingen zorgen ervoor dat een roerende bijzaak de 

onroerende hoofdzaak volgt bij respectievelijk het sluiten van een koopovereenkomst en het 

vestigen van een hypotheek.  

Bij koopovereenkomsten strekt de daad van beschikking zich van rechtswege uit tot alle 

accessoria zonder te vereisen dat deze accessoria een onroerend karakter hebben. De 

onroerende goederen door bestemming worden daar onder gerekend. Als men de lege ferenda 

de wijziging van de kwalificatie van roerende accessoria bij onroerende goederen afschaft, 

zou dit op de werking van deze bepaling weinig impact hebben. De goederen zouden als 

roerende accessoria onder artikel 1615 BW blijven vallen zodat er geen grote breuk zou 

ontstaan. Artikel 45, tweede lid Hyp.W. spreekt, anders dan artikel 1615 BW, wel over 

onroerende goederen, nl. over “toebehoren dat als onroerend goed beschouwd wordt, en tot 

de verbeteringen die aan het met hypotheek bezwaard onroerend goed worden aangebracht”. 

Deze regel kan evenwel op eenvoudige wijze worden aangepast zonder dat de inhoud ervan 

wijzigt, nl. door de zinsnede ‘dat als onroerend goed beschouwd wordt’ te schrappen. 

Opnieuw zou de regel dan op dezelfde wijze kunnen worden toegepast. 

Niet alleen bestaan er specifieke toepassingsgevallen van de beschikkingsaccessoriteit, het 

principe vormt zelfs een algemeen rechtsbeginsel aangezien er toepassingsgevallen bestaan 

die geen wettelijke grondslag hebben.
1145

  

Zoals reeds werd aangegeven (supra, nr. 286) pleiten we ervoor om de band tussen een 

onroerende hoofdzaak en een roerende bijzaak te beschermen op het niveau van de 

rechtsverhouding in plaats van op het niveau van de kwalificatie. Uit het voorgaande blijkt dat 

de aanbeveling van de doctrine om het accessoriteitsbeginsel te gebruiken als alternatief voor 

de onroerendmaking door bestemming waar geen economische activiteit bestaat die zelf als 

hoofdzaak kan worden beschouwd, navolging verdient.  

De toepassing van de accessoriteitsregel bij hypotheken zou evenwel geen antwoord 

bieden op de kritiek die eerder werd geleverd op de onroerendmaking door bestemming 

dat het onderpand van zowel roerende als onroerende zekerheden hierdoor volatiel is 

(supra, nr. 276). Zolang het onderpand van de hypotheek wordt uitgebreid tot de 

accessoria, is het immers mogelijk dat er een conflict ontstaat tussen schuldeisers die een 

zekerheid op een roerend goed hebben en de hypotheekhouder tot wiens onderpand het 

roerend goed behoort omdat het een accessorium van een onroerend goed vormt. De 

mogelijkheid om een goed eenvoudig als accessorium te beschouwen van een onroerend 

                                                 
1144 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 301-302, nr. 325 (koop) en 317-318, nrs. 

339-340 (hypotheek). 
1145 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 323, nr. 316. 
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goed of los te koppelen van het onroerend goed, zou opnieuw tot een volatiele positie van 

zowel de titularis van een roerende als deze van een onroerende zekerheid leiden. De 

beperking van dergelijke volatiliteit wordt dus niet gerealiseerd door de accessoriteitsleer 

als alternatief voor de onroerendmaking door bestemming te hanteren. Enkel een 

beperking van het hypothecaire onderpand tot onroerende goederen uit de aard zou meer 

stabiliteit bieden, indien dit gewenst wordt. 

De vraag rijst dan naar de concrete invulling van het accessoriteitsbeginsel, zowel op het vlak 

van de werking als van het toepassingsgebied. Hierbij blijkt dat dit beginsel in zijn huidige 

vorm geen volledig antwoord biedt op alle knelpunten die rijzen bij onroerendmaking door 

bestemming zodat een aantal beleidskeuzes vereist zijn bij het verlaten van onroerendmaking 

door bestemming de lege ferenda. 

296. WERKING VAN HET ACCESSORITEITSBEGINSEL: BIJZAAK VOLGT HOOFDZAAK BIJ DADEN 

VAN BESCHIKKING – Hoewel het accessoriteitsbeginsel als waardig alternatief voor de 

onroerendmaking door bestemming op grond van blijvende verbinding geldt, wordt dit 

beginsel vaak niet grondig toegelicht (supra, nr. 292). Recent juridisch onderzoek in het 

Franse en Belgische recht heeft de contouren echter duidelijker afgebakend.
1146

 Uit dit 

onderzoek blijkt de gezamenlijke behandeling van hoofd- en bijzaak die wordt gerealiseerd 

door onroerendmaking door bestemming en bij vervanging daarvan op andere manieren, een 

specifieke uitdrukkingsvorm van accessoriteit te zijn, nl. functionele accesoriteit en in het 

bijzonder beschikkingsaccessoriteit: daden van beschikking die worden gesteld met 

betrekking tot het hoofdgoed, strekken zich uit tot de bijzaak (supra, nr. 189).
1147

  

De beschikkingsaccessoriteit heeft als belangrijkste kenmerk dat de bijzaak de hoofdzaak van 

rechtswege volgt bij daden van beschikking maar dat hiervan kan worden afgeweken door de 

partijen die betrokken zijn bij een daad van beschikking.
1148

 

De werking van rechtswege zorgt voor rechtszekerheid voor contractspartijen aangezien de 

verkrijger van een zakelijk recht of zekerheidsrecht er vanuit kan gaan dat een daad van 

beschikking op een goed ook de accessoria omvat.
1149

 De beschikkingsaccessoriteit is 

evenwel geen dwangbuis: indien partijen niet wensen dat de beschikkingshandeling één of 

meerdere accessoria omvat, is afwijking mogelijk. De vraag rijst hier of ook derden de 

gezamenlijke behandeling van hoofd- en bijzaak zouden moeten kunnen doorbreken. In het 

Belgische recht kwam bijvoorbeeld veel protest op de cassatierechtspraak luidens dewelke op 

onroerende goederen door bestemming geen afzonderlijk roerend beslag kan worden gelegd 

                                                 
1146 Frankrijk: M. COTTET, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, Parijs, LGDJ, 2013, 548 p. België: K. 

SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 546 p. 
1147 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 25, nr. 17. Minder expliciet: M. COTTET, 

Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, Parijs, LGDJ, 2013, 141, nr. 158. 
1148 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 319-321, nrs. 312-314. 
1149 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 479, nr. 467. 
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(supra, nrs. 233-234).
1150

 Wil men de onroerende goederen door bestemming de lege ferenda 

vervangen door een algemene toepassing van de beschikkingsaccessoriteit, dan is dit een punt 

waar de wetgever duidelijkheid zou moeten brengen.  

297. BEGRIP ACCESSORIUM: INTRINSIEKE OF FUNCTIONELE BAND MET DE HOOFDZAAK – Nu 

is vastgesteld dat de accessoriteitstheorie een zinvol alternatief kan vormen, rijst de vraag 

wanneer een goed een accessorium uitmaakt. Zowel lichamelijke als onlichamelijke goederen 

kunnen accessoria zijn, wat betekent dat er een ruimer toepassingsgebied is dan bij 

onroerendmaking door bestemming (supra, nr. 187).
1151

 Omdat het accessoriteitsbeginsel hier 

wordt besproken als alternatief voor onroerendmaking door bestemming, die enkel mogelijk 

is bij lichamelijke goederen, beperken we de invulling van accessoria hier tot lichamelijke 

goederen. Welke kenmerken moeten deze goederen vertonen om als accessoria te worden 

beschouwd? Er lijken drie visies te bestaan. 

In een eerste opvatting, recent verdedigd door COTTET, is een noodzakelijkheidsverband 

vereist om van een accessorium te kunnen spreken. Enkel goederen die noodzakelijk zijn voor 

het onroerend goed om zijn doel te bereiken, kunnen als accessoria worden beschouwd.
1152

 

Dit sluit aan bij de visie die de Franse Cour de cassation verdedigt bij onroerendmaking door 

bestemming op grond van een economische tendienstestelling (supra, nr. 208).  

In de theorie van SWINNEN moet een lichamelijk goed om als bijzaak of accessorium te 

gelden, ten dienste worden gesteld van de hoofdzaak, wat betekent dat de bijzaak het doel van 

het hoofdgoed overnemen. De bijzaak moet de hoofdzaak helpen zijn doel te bereiken. Dit 

doel kan verschillende vormen aannemen zoals de uitoefening van een industriële activiteit. 

De tendienstestelling moet bij lichamelijke goederen berusten op de wil om de bijzaak ten 

dienste van de hoofdzaak te stellen en de persoon die deze wil bewerkstelligt moet daartoe 

bevoegd zijn. Bovendien moet de bijzaak effectief in het gebruik van de hoofdzaak worden 

ingeschakeld, moet ze een nut vertonen voor het gebruik van de hoofdzaak, moet deze 

inschakeling transparant zijn voor derden en een duurzaam karakter vertonen.
1153

 Deze 

voorwaarden reflecteren de Belgische opvatting over de onroerendmaking gebaseerd op een 

economische tendienstestelling (supra, nrs. 189-222). 

Een derde definitie vinden we bij SAGAERT: “Accessoria zijn goederen die omwille van hun 

bijzondere intrinsieke of functionele band met een ander goed, het juridisch statuut van dat 

goed volgen.” De goederen vormen met de hoofdzaak een economisch of functioneel 

geheel.
1154

 Een noodzakelijk of nuttig karakter lijkt niet vereist voor de bijzaak maar wel een 

                                                 
1150 Zie ook vanuit het perspectief van het accessoriteitsbeginsel: K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 367-370, nrs. 361-363. 
1151 G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, 368, 

nr. 274; K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 25, nr. 17. 
1152: M. COTTET, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, Parijs, LGDJ, 2013, 440, nr. 510. 
1153 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 429-450, nrs. 421-438.. 
1154 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 76, nr. 84. 
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intrinsieke of functionele band waardoor een goed met een hoofdzaak een economisch of 

functioneel geheel vormt.  

Wat als accessorium de hoofdzaak moet volgen, volgt niet uit de vaststelling van de aard van 

de betrokken goederen, maar vormt een beleidskeuze en hangt af van hoe ruim men een 

beschermenswaardig geheel wil opvatten.
1155

 De derde invulling van accessoria sluit de lege 

ferenda beter aan bij de goederen die accessoria van een gebouw vormen op grond van een 

fysieke, functionele en zelfs economische band (waarbij de exploitatie niet als handelszaak 

kan worden beschouwd, zie ook supra, nr. 289) dan de invulling van COTTET of SWINNEN. 

Aan de nutsvereiste van SWINNEN en a fortiori de noodzakelijkheidsvereiste van COTTET is 

niet steeds voldaan bij goederen die de lege lata onroerende goederen door bestemming zijn. 

Dit blijkt ook uit het feit dat COTTET deze categorie goederen de lege ferenda zou laten 

verdwijnen uit het toepassingsgebied van de accessoriteitsleer.
1156

 

Uit de kritiek die werd geleverd op de onroerende goederen door bestemming op grond van 

een blijvende verbinding, bleek echter niet dat bij goederen die niet nuttig of nodig zijn voor 

de hoofdzaak, de band met de hoofdzaak niet beschermenswaardig werd geacht. De kritiek 

bestond er enkel uit dat de wijziging van de kwalificatie te vergaand was en dat er 

inconsistenties bestonden in de verhouding met andere categorieën (supra, nrs. 279-284). Om 

die reden achten we het mogelijk dat goederen zonder nut of noodzaak voor de hoofdzaak, 

een deel van een onroerend geheel kunnen vormen dat voldoende beschermenswaardig is om 

aan de beschikkingsaccessoriteit te worden onderworpen (supra, nr. 182). Hiervoor lijkt de 

derde definitie die een intrinsieke of functionele band vereist, de meest geschikte. 

Goederen zoals de eerder genoemde wandtapijten vertonen geen nut voor het gebruik van 

de hoofdzaak. Zijn ze op maat gemaakt of vormen ze een decoratief geheel vormen met 

(kamer in) een gebouw (voor voorbeelden zie supra, nrs. 219-222), dan vertonen ze wel 

een functionele band met dat gebouw en is het verdedigbaar dat ze het gebouw van 

rechtswege volgen bij daden van beschikking.  

Onder deze definitie vallen bovendien ook de goederen die de lege lata onroerend zijn uit de 

aard op grond van het volledigheidscriterium (supra, nr. 125-126). In het hoofdstuk over 

onroerendmaking uit de aard werd gepleit voor een beperkte toepassing van deze categorie 

van de onroerende goederen uit de aard. Enkel bij elementen die bestanddeel zijn geworden 

van een gebouw zouden in onze opvatting de lege ferenda onroerend uit de aard kunnen zijn 

(supra, nrs. 172-175). Goederen die een gebouw vervolledigen, zoals verwarmingstoestellen, 

deuren of sleutels zijn geen bestanddelen omdat ze hun individueel karakter niet verliezen. 

Door het gebrek aan bestanddeelvorming, worden deze goederen in ons voorstel de lege 

ferenda geen onroerende goederen uit de aard. Deze uitrustingsgoederen hebben echter wel 

                                                 
1155 Minder expliciet maar in gelijkaardige zin: G. GOUBEAUX, La règle de l'accessoire en droit privé, Parijs, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1969, 139-140, nr. 88; M. COTTET, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit 

privé, Parijs, LGDJ, 2013, 127-128, nr. 144. 
1156 M. COTTET, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, Parijs, LGDJ, 2013, 442, nr. 514. 
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een beschermenswaardige functionele band met het gebouw. Deze functionele band 

verantwoordt hier een toepassing van de beschikkingsaccessoriteit. Een strikte, objectieve 

invulling van de onroerende goederen uit de aard gaat dus gepaard met de toepassing van de 

accessoriteitsleer voor de goederen die een functionele band met het onroerend goed vertonen.  

298. BEOORDELINGSCRITERIUM: VERKEERSOPVATTINGEN – De laatste onbeantwoorde vraag 

is hoe de band moet worden beoordeeld. Anders gezegd: wiens beoordeling wordt in 

aanmerking genomen? Rekening houdend met de werking van rechtswege van de 

beschikkingsaccessoriteit en de doelstelling van rechtszekerheid (supra, nr. 296) is een meer 

objectieve vaststellingswijze te verkiezen boven een zoektocht naar een subjectief gegeven 

zoals de (al dan niet veruitwendigde) intentie van de eigenaar. Het criterium van de 

verkeersopvatting zoals dat naar Nederlands recht gekend is, lijkt hier geschikt. De 

verkeersopvatting is de in het maatschappelijk verkeer levende opvatting en overstijgt de 

louter persoonlijke opvattingen.
1157

  

Voor de werking van de intentie van de eigenaar moet hier een onderscheid worden gemaakt 

tussen zijn impact op de totstandkoming van een intrinsieke of functionele band, enerzijds, en 

de beoordeling ervan in het licht van de beschikkingsaccessoriteit, anderzijds. Enkel op het 

eerste aspect heeft de intentie van de eigenaar in deze opvatting een plaats. 

Het zal in de praktijk de eigenaar zijn die keukentoestellen of op maat gemaakte 

wandtapijten verbindt aan een gebouw. De totstandkoming van de band hangt dus af van 

zijn wil. Dit betekent niet dat de beoordeling voor toepassing van de accessoriteitsregel 

afhankelijk moet zijn van zijn wil. De vereiste band kan totstandkomen zonder dat het 

zijn bedoeling is van een keukentoestel een accessorium te maken en de vereiste band 

blijft achterwege bij bijvoorbeeld meubilair dat geen intrinsieke band vertoont met het 

gebouw, ook al wenst de eigenaar het meubelstuk als accessorium te beschouwen. 

De totstandkoming van een band van accessoriteit kan dus op subjectieve wijze plaatsvinden 

terwijl de beoordeling van het voldoende karakter van de band wordt geobjectiveerd door van 

de verkeersopvatting gebruik te maken. 

299. CONCLUSIE DE LEGE FERENDA: BESCHERMING VAN DE BAND TUSSEN HOOFD- EN BIJZAAK 

OP HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING ALS FUNCTIONEEL ALTERNATIEF VOOR DE 

ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING – Bij de beoordeling van onroerendmaking uit de 

aard pleitten we voor een strenger, objectiever criterium voor onroerendmaking uit de aard dat 

is gebaseerd op de bestanddeelvorming (supra, nr. 93 e.v.). In dezelfde lijn pleiten we hier 

voor de vervanging van een categorie die fictief als onroerend wordt gekwalificeerd op grond 

van een functionele band, door een objectieve kwalificatie gekoppeld aan de bescherming van 

de functionele band op het niveau van de rechtsverhouding.  

                                                 
1157 P. MEMELINK, De verkeersopvatting, Leiden, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 1, nr. 1.1 
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Voor de fictieve onroerende kwalificatie in een economische exploitatie die losgekoppeld kan 

worden van het onroerend goed, geldt de figuur van de universaliteit (en in het bijzonder de 

handelszaak) als alternatief. Een verdere wettelijke definiëring en afbakening lijkt hierbij 

nuttig (supra, nr. 287).  

Voor de fictieve onroerende kwalificatie van goederen die accessoria zijn van een gebouw 

waarmee ze een functioneel of economisch geheel vormen, bestaat het accessoriteitsbeginsel 

als alternatief. Een wettelijke verankering van het algemeen rechtsbeginsel lijkt zinvol, in het 

bijzonder om het toepassingsgebied (supra, nrs. 297-298) en uitzonderingen (supra, nr. 296) 

van de beschikkingsaccessoriteit uit te klaren. 
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AFDELING IV. SUBJECTIVITEIT BIJ ROERENDMAKING DOOR ANTICIPATIE 

§1. Een inleidende verkenning: begrip, oorsprong en functie 

300. OOK SUBJECTIVITEIT BIJ DE INVULLING VAN ROERENDE GOEDEREN – De roerende 

goederen vormen in het systeem van de Code civil het complement van de onroerende 

goederen. In het Belgische en Franse recht is er ook bij de kwalificatie van roerende goederen 

een rol weggelegd voor subjectiviteit. Het is namelijk mogelijk om onderdelen van de grond 

voor hun losmaking reeds als roerend te beschouwen. Door deze ingreep op het vlak van de 

kwalificatie kan een onroerend goed uit de aard in een bepaalde rechtsverhouding worden 

onderworpen aan het regime van roerende goederen. Ook hier gaat het dus om een subjectieve 

kwalificatie waarbij de rol van de wil van partijen kan worden onderzocht. In deze inleidende 

verkenning wordt deze figuur toegelicht net zoals de functionele equivalenten in het 

Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht, waar een dergelijke ingreep op het niveau van de 

kwalificatie niet mogelijk is, en wordt de opbouw van deze afdeling uiteengezet.  

A. Roerendmaking door anticipatie naar Frans en Belgisch recht 

301. ONROEREND UIT AARD, ROEREND DOOR BESTEMMING – Roerende goederen door 

anticipatie zijn onroerende goederen uit hun aard die in een rechtshandeling tot 

roerendmaking worden bestemd en omwille van die bestemming meteen – vóór hun fysieke 

losmaking – als roerend worden beschouwd. Ze zijn uit de aard onroerend doordat ze 

verbonden zijn met de grond (via hun wortels, funderingen, enz.) maar ze worden bij een 

rechtshandeling, die de werkelijke roerendmaking van de goederen tot doel heeft, reeds in hun 

toekomstige staat behandeld. De rechtshandeling anticipeert dus op de fysieke verandering die 

ze zullen ondergaan, vandaar de term roerend door anticipatie.
1158

 Hoewel dat door auteurs 

minder vaak uitdrukkelijk wordt vermeld dan bij de onroerende goederen door bestemming 

(supra, nr. 181), gaat het hier om een juridische fictie.
1159

 De kwalificatie gaat immers in 

                                                 
1158 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 13; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil 

Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 718, nr. 1382; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome 

III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 104, nr. 102; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit 

Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 773, nr. 2201; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 155, nr. 79; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 654, nr. 723; J.C. HALLOUIN, L'anticipation. Contribution à 

l'Etude de la Formation des Situations Juridiques, onuitg., Université de Poitiers, 30 juni 1979, 418 (de auteur aanvaardt 

slechts een deel van de toepassingen als een werkelijke vorm van anticipatie: p. 425-433); J. HANSENNE, Les Biens. Précis, 

Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 73, nr. 61; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek 

Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 29, nr. 68; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", 

JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 105; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 35, nr. 134; J. 

GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 28, nr. 29; P. LECOCQ, Manuel 

de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 55 e.v., nr. 28; V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 110, nr. 129; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, 

Parijs, Dalloz, 2014; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2014, 50, nr. 41; N. REBOUL-MAUPIN, 

Droit des biens, Parijs, Dalloz, 2014, 65, nr. 75. 
1159 Zie bijvoorbeeld wel: C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 

1938, 102, nr. 106; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 46, nr. 39; J.F. ROMAIN, 

"Interprétation de la loi, fiction juridique, immeubles par nature et par destination économique" (noot onder Cass. 15 februari 

2007), RCJB 2010, vol. 1, (58) 93, nr. 30. 
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tegen de aard van de goederen: op het moment dat ze als roerend worden behandeld, zijn ze 

nog onroerend uit hun aard.  

Typische voorbeelden van roerende goederen door anticipatie zijn nog niet gerooide 

gewassen, nog niet gekapte bomen, nog niet ontgonnen producten uit een groeve en 

bouwmaterialen van een nog niet afgebroken woning die toch reeds als roerend worden 

beschouwd in een rechtshandeling. De meest courante rechtshandelingen waarbij 

vervroegde roerendmaking zich veruitwendigt, zijn het sluiten van een 

koopovereenkomst (infra, nr. 333) en het leggen van beslag (infra, nr. 348). Evenwel kan 

het ook gaan om bijvoorbeeld een ruil, een schenking of een legaat van roerende 

goederen door anticipatie.
1160

 

302. NIET IN BW, WEL IN AFZONDERLIJKE WETTEN – De regel dat onroerende goederen 

reeds als roerend kunnen worden gekwalificeerd, is niet in het Burgerlijk Wetboek terug te 

vinden. Integendeel, de artikelen 520 en 521 B.W. lijken een vervroegde roerendmaking uit te 

sluiten. Uit de voorbereidende werken en teksten uit de negentiende eeuw blijkt evenwel dat 

deze bepalingen werden ingevoerd om komaf te maken met een Franse costumiere regel.
1161

 

Deze hield in dat gewassen van rechtswege en zonder werkelijke losmaking als roerend 

werden beschouwd vanaf een bepaalde rijpheid, soms zelfs vanaf een bepaalde datum voor 

specifieke gewassen (supra, nr. 38). 

Zo werd hooi volgens de Coutume d’Artois rijp en bijgevolg roerend geacht vanaf midden 

mei, zo blijkt uit artikel 141 zoals neergeschreven in 1544: “Bledz verds, & autres 

Advestures, jusques au My-May, sont réputez Héritaiges; Et aprés, sont réputez 

Catheulx”. 

Door de invoering van artikel 520 en 521 BW werd deze automatische roerendmaking 

afgeschaft. De mogelijkheid om bij rechtshandeling goederen vervroegd als roerend te 

behandelen bleef evenwel bestaan, zo blijkt uit de oorspronkelijke versie van artikel 520 

Cc/BW tijdens de voorbereidende werken van de Code civil: 

“Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont 

pareillement immeubles ; et néanmoins le propriétaire qui fait saisir les fruits à défaut de 

paiement du prix de la ferme n’est pas tenu de remplir les mêmes formalités que pour la 

saisie des immeubles, ainsi qu’il est expliqué au Code de la procédure judiciaire.” 

                                                 
1160 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 23, nr. 

96; M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 577, nr. 7; 

G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 

46, nr. 50. 
1161 M. BUGNET, Oeuvres de Pothier annotées et mises en corrélation avec le Code civil et la législation actuelle. Tome IX, 

Parijs, Videcoq père et fils, 1846, 90, nr. 41; F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 529, nr. 423; 

F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 691, nr. 1360; G. BAUDRY-LACANTINERIE en 

M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 43, nr. 48; M. FREJAVILLE, Des 

meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 23-60 (waar de auteur ook wijst op verschillen tussen de catteux en de 

roerende goederen door anticipatie); G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 773, nr. 

2202.  
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Hierin werd verwezen naar de mogelijkheid in de Code de la procédure judiciaire om een 

roerend beslag te leggen op de vruchten van een onroerend goed.
1162

 Deze zinsnede werd 

uiteindelijk geschrapt zodat er in het Burgerlijk Wetboek geen basis bestaat voor vervroegde 

roerendmaking. De schrapping gebeurde evenwel niet omdat vervroegde roerendmaking via 

beslag onmogelijk werd geacht maar omdat de opstellers meenden dat de Code civil niet 

moest regelen wat in de Code de la procédure werd behandeld: 

“Le CONSUL CAMBACERES pense que le Code civil ne doit s’appliquer d’aucune manière 

sur un point qui appartient en entier au Code de la procédure. Il propose (…) de 

supprimer la fin du premier alinéa (…) Cet amendement est adopté.”
1163

 

Hieruit blijkt dat uit de uiteindelijke tekst van artikel 520 BW niet kan worden afgeleid dat 

vervroegde roerendmaking via rechtshandelingen niet mogelijk is. Bovendien komt de figuur 

komt expliciet voor in afzonderlijke wetten, daterend van zowel voor als na de invoering van 

de Code civil. Zo is er bijvoorbeeld de Franse Loi sur l’Enregistrement du 22 frimaire an VII 

(12 december 1798) en de Belgische bepalingen artikel 1529 Ger.W., artikel 74 W. Reg., 

artikel 45, derde lid Hyp.W.  

303. GELDIGHEID – In de Franse en Belgische rechtspraak en rechtsleer is de 

roerendmaking door anticipatie dan ook algemeen erkend en dit reeds sinds de eerste helft van 

de negentiende eeuw.
1164

 Ondanks de formulering van de bepalingen in artikel 520 en 521 

                                                 
1162 G.-J. FAVARD DE LANGLADE, Conférence du Code civil, Parijs, Firmin Didot, 1805, 129-130; P.A. FENET, Recueil 

complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du Breuil, 1827, 4 en 11-12; M. 

FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 57-58; F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 

1988, (317) 318. 
1163 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du 

Breuil, 1827, 11-12. 
1164 Frankrijk: Cass. fr. 21 juni 1820, S. 1820, I, 109; Cass. fr. 5 juli 1880, D.P. 1880, 1, 321 (hoewel de beslissing over 

onroerende goederen door bestemming lijkt te gaan, kan ze door de ruime bewoordingen ook worden toegepast op 

onroerende goederen uit de aard); Cass. fr. 24 november 1981, Bull. 1981, IV, 323, nr. 408; Parijs 12 april 1851, Journ. du 

Palais 1853, II, 184; C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, Brussel, Wahlen et Comp., 1824, 6-7, 

nrs. 11-12; A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman 

et C°, 1841, 257, nr. 851; M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen 

et Cie., 1841, 22, nr. 92; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 332; C. 

DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 70, nr. 154 e.v.; F. MOURLON, Répétitions 

écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 692, nr. 1361; M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue 

critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 575, nr. 3; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome 

II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 13; A. SAUVALLE, De la distinction entre les immeubles par nature et les immeubles par 

destination et spécialement de l'outillage immobilier, Parijs, Giard & Briere, 1902, 81-83; L. JOSSERAND, Les mobiles dans 

les actes juridiques du droit privé in Essais de téléologie juridique, II, Parijs, Dalloz, 1928, 375, nr. 298 e.v.; C. BEUDANT, 

Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 104, nr. 108; M. PLANIOL en G. 

RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 105, 

nr. 102; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 773, nr. 2202; A. COLIN en H. 

CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 386, nr. 645; M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la 

distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche Juridique 1995, (809) 817-818; J. CARBONNIER, Droit 

civil. Tome 3. Les Biens, Parijs, PUF, 2000, 90-91, nr. 49; G. CORNU, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, 

Parijs, Montchrestien, 2005, 401, nr. 916; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 36, nr. 134; W. 

DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 631, nr. 342-2; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 

61-62, nr. 170. België: Cass. 12 juni 1837, Pas. 1837, 100; Cass. 13 maart 1986, Arr.Cass. 1985-86, 976, Bull. 1986, 886, JT 

1988, 315, noot F. T’KINT, Pas. 1986, I, 886; E. ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 

412, nr. 850; F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 531, nr. 426; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, 

Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 73, nr. 61; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. 



 

 

312 

 

BW dient aan het bestaan en de geldigheid van vervroegde roerendmaking in het positieve 

recht dus niet te worden getwijfeld. Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen 

is niet van openbare orde, zodat een afwijking in overeenkomst of bij beslag aanvaardbaar 

is.
1165

 

Deze aanvaarding van de geldigheid van roerendmaking door anticipatie lijkt in het 

Franse recht ook te worden bevestigd door opname in het Projet de réforme du droit des 

biens van een bepaling, artikel 532, die luidt als volgt: “Sous réserve des droits des tiers, 

le propriétaire de choses susceptibles d’être détachées d’un immeuble et son 

cocontractant peuvent, par anticipation, les considérer comme meubles: ainsi les récoltes 

sur pied, les matériaux à extraire d’une mine ou d’une carrière, les produits devant 

provenir d’une démolition.”, al is dit voorontwerp vooralsnog niet door de wetgever 

opgepikt.
1166

 

304. VERHOUDING MET TOEKOMSTIGE GOEDEREN: ONDERSCHEID TUSSEN MEERDERHEIDS- EN 

MINDERHEIDSVISIE – De vervroegde roerendmaking van goederen dient te worden 

onderscheiden van rechtshandelingen met betrekking tot toekomstige goederen. Toekomstige 

goederen zijn hetzij absoluut toekomstig, wat betekent dat ze nog niet bestaan, hetzij relatief 

toekomstig, wat betekent dat ze bestaan maar nog door de beschikkende persoon verkregen 

moeten worden.
1167

  

Volgens de meerderheidsvisie in het Belgische en Franse recht zijn vervroegd roerende 

goederen niet absoluut toekomstig aangezien ze reeds bestaan op het moment dat ze het 

voorwerp van een rechtshandeling vormen. De anticipatie heeft bij roerende goederen door 

anticipatie betrekking op hun aard, niet op hun bestaan.
1168

 Ze zijn evenmin relatief 

toekomstig aangezien het niet gaat om goederen die zich in het vermogen van een derde 

bevinden op het moment dat ze worden overgedragen. Een verkoop van vervroegd roerende 

goederen is in deze zienswijze dan ook geen koop van een toekomstig goed.
1169

 Een 

                                                                                                                                                         
COPPENS en C. MOSTIN, "Examen de jurisprudence (1989 à 1998). Les biens", RCJB 2000, (59) 83, nr. 14; R. DEKKERS en E. 

DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 30, nr. 69; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome 

I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 55-56, nr. 28; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 110, nr. 129. 
1165 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 656, nr. 725; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 157. 
1166 Projet Henri Capitant, finale versie 15 mei 2009: http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-

projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20droit%20des%20biens%20(version%20finale).pdf  
1167 Zie onder meer: A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 8-

9; J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

258, nr. 280. 
1168 C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 105, nr. 108. 
1169 H. SOLUS, noot onder Montpellier 23 oktober 1922, Sirey 1923, vol. II, (1) 4; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil 

Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 104, nr. 108; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 

VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 157, nr. 82; H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 657, nr. 727; B. TILLEMAN, "De 

notie roerend en onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, 

(3) 40, nr. 81; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 30, nr. 71; W. DROSS, 

Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 632, nr. 342-2. Contra: R. DEMOGUE, "De la nature et des effets de droit 

éventuel", RTD civ 1906, (231) 266-267; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, 

http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20droit%20des%20biens%20(version%20finale).pdf
http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Avant-projet%20de%20r%C3%A9forme%20du%20droit%20des%20biens%20(version%20finale).pdf
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belangrijk onderscheid is dat bij een overdracht van een toekomstig goed de verkrijger een 

schuldeiser is, terwijl bij een overdracht van een roerend goed door anticipatie verdedigd 

wordt dat de verkrijger meteen eigenaar wordt (zie uitgebreid infra, nr. 338 e.v.).
1170

  

Volgens de minderheidsvisie bestaan de vervroegd roerende goederen daarentegen nog niet 

als zelfstandig vermogensbestanddeel zolang ze niet zijn losgemaakt van de grond. In deze 

visie zijn ze dus geen bestaande maar wel toekomstige goederen (infra, nr. 341). Deze visie 

sluit aan bij de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse opvatting, waar niet-losgemaakte onderdelen 

van de grond toekomstige goederen zijn (infra, nr. 306).  

B. Functie van roerendmaking door anticipatie 

305. BETERE CIRCULATIE, MINDER FORMALITEITEN EN FISCAAL VOORDEEL – Het doel van 

dergelijke anticipatieve handeling is om de circulatie van de betrokken goederen te 

vergemakkelijken en de formaliteiten van overdracht of beslag te verminderen.
1171

 Bovendien 

biedt een vervroegde roerende kwalificatie ook fiscale voordelen (infra, nr. 337). 

C. Rechtsvergelijkend overzicht: functionele equivalenten naar Nederlands en Zuid-

Afrikaans recht 

306. FUNCTIONEEL EQUIVALENT: TOEKOMSTIGE GOEDEREN EN LEVERING BIJ VOORBAAT – In 

het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht bestaat de figuur van vervroegde roerenmaking 

niet. Planten, grondlagen, bouwwerken e.d. zijn noodzakelijk bestanddeel van de grond.
1172

 

Ze hebben geen zakenrechtelijke zelfstandigheid en delen zowel in de kwalificatie als in de 

eigendomssituatie van de grond, wat betekent dat ze onroerend zijn en eigendom van de 

grondeigenaar.
1173

 Op het principe dat er één eigendomsrecht is gevestigd op de grond en de 

onderdelen ervan bestaat naar Nederlands recht een uitzondering, nl. het opstalrecht. Daarbij 

worden de opstallen beschouwd als zelfstandige, onroerende goederen (supra, nr. 136). In het 

Zuid-Afrikaanse recht wordt de natrekking strikt ingevuld zodat een afzonderlijk 

                                                                                                                                                         
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 107, nr. 105: « C’est en quelque sorte une vente de choses futures » 

(enkel over producten uit groeves en afbraakmaterialen). 
1170 C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 105, nr. 108; 

R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 157; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 

1996, 73.  
1171 J. CARBONNIER, Droit civil. Tome 3. Les Biens, Parijs, PUF, 2000, 90-91, nr. 49; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 

2006, 56-57; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 156; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et 

al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 28, nr. 29; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 

37, nr. 51. 
1172 Nederland: Art. 3:4 NBW. Zuid-Afrika: D 6 1 44: “Fructus pendentes pars fundi videntur”; R.W. LEE, An Introduction to 

Roman-Dutch Law, Oxford, Clarendon Press, 1968, 127; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 56; 

P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, 

LexisNexis Butterworths, 2006, 43, nr. 3.3.2.7; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of 

property in South Africa, Cape Town, Oxford University Press, 2010, 23, nr. 2.2.1.3 en 37, nr. 2.4.2.3. 
1173 Nederland: Art. 3:3, lid 1 NBW (onroerend karakter) en art. 5:3, 5:20, eerste lid (eigendom van de grondeigenaar). Voor 

de verhouding tussen art. 3:3 en 3:4 NBW, zie supra, nr. 146. Zuid-Afrika: J. VOET, Commentarius ad Pandectas. Tomus 

Primus, Cologny, Fratres de Tournes, 1778, 52, 1 8 14; W.A. JOUBERT en J.A. FARIS, The Law of South Africa. Volume 27, 

Durban, Butterworths, 2002, 130, nr. 226. 
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eigendomsrecht op onderdelen van de grond niet mogelijk is.
1174

 Op het principe dat 

bestanddelen van de grond delen in de onroerende kwalificatie, bestaat in geen van beide 

stelsels een uitzondering. Een afzonderlijke roerende kwalificatie is dus niet mogelijk zolang 

de goederen niet zijn losgemaakt.
1175

  

Aan de behoefte van de rechtspraktijk om onderdelen van de grond afzonderlijk te 

beschouwen kan dus niet worden tegemoetgekomen op het niveau van de kwalificatie van het 

onderpand. Een functioneel equivalent is in deze stelsels wel te vinden op het niveau van de 

regime binnen een bepaalde rechtsverhouding. Dat bestanddelen van de grond niet het 

voorwerp kunnen uitmaken van een afzonderlijke rechtshandeling met zakenrechtelijke 

gevolgen, betekent immers noch naar Nederlands, noch naar Zuid-Afrikaans recht dat ze geen 

voorwerp van verbintenisrechtelijke rechten en plichten kunnen zijn, los van de grond.
1176

 

Anders gezegd: zakenrechtelijke onzelfstandigheid impliceert geen verbintenisrechtelijke 

onzelfstandigheid. Te velde staande vruchten kunnen in beide stelsels bijvoorbeeld worden 

verkocht (infra, nr. 345). Ze worden dan, anders dan in het Belgische en Franse recht, niet als 

vervroegd roerende goederen maar wel als toekomstige goederen beschouwd.
1177

 

Toekomstige goederen zijn naar Nederlands en Zuid-Afrikaans recht immers zowel goederen 

die in het geheel nog niet bestaan als, zoals in het geval van een te velde staande oogst, 

goederen die nog bestanddeel van een andere zaak, in casu de grond, zijn.
1178

  

Zolang ze toekomstige goederen zijn, kan het eigendomsrecht niet overgaan op de verkrijger 

(infra, nr. 345). De toekomstige goederen kunnen naar Nederlands recht echter wel reeds 

                                                 
1174 Anglo Operations Ltd v Sandhurst Estates Pty Ltd 2007 (2) SA 363 (SCA). Een uitzondering is de Sectional Titles Act, 

de appartementswetgeving: Sectonal Titles Act 95 of 1986, Government Gazette 10440, 17 september 1986.  
1175 Nederland: Parl. Geschiedenis Boek 3, 1981, 70; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot 

de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 89. Zuid-

Afrika (hoewel niet expliciet): C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 53. 
1176 Nederland: J.E. FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 42-43; W.H.M. REEHUIS, 

A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2006, 9, nr. 13; J.A.J. PETER, 

Levering van roerende zaken in Recht en Praktijk, Deventer, Kluwer, 2007, 63, nr. 3.1. Zuid-Afrika (hoewel minder 

expliciet): G.F. LUBBE, "Law of purchase and sale", Annual Survey of South African Law 1987, (136) 136; J. LOTZ, "Purchase 

and sale" in R. ZIMMERMAN en D. VISSER (eds.), Southern Cross. Civil Law and Common Law in South Africa, Oxford, 

Clarendon Press, 1996, (361) 363; H. MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in 

South Africa, Cape Town, Oxford University Press, 2010, 37: “The owner may entitle another to draw the fruits.” 
1177 Nederland: Zie onder meer: W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, 

Deventer, Kluwer, 2006, 9, nr. 13; J. HIJMA, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht. 7-I* Bijzondere Overeenkomsten. Koop en Ruil, Deventer, Kluwer, 2013, 220-221, nr. 201. Zuid-Afrika (naar analogie 

toepasbaar): C.G. VAN DER MERWE, "Law of Property (including Mortgage and Pledge)", Annual Survey of South African 

Law 1981, (249) 269 waarbij de opening van een sectional titles register kan worden vervangen door de fysieke losmaking. 

Ook al bestaan de goederen al, ze zijn geen “separate legal entity in the eyes of the law”, zoals bleek supra, vn. 1172. 
1178 Nederland: W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 

2006, 12, nr. 20; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch 

Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 247. Niet-bestaande goederen of niet-

verzelfstandigde bestanddelen van goederen zijn absoluut toekomstige goederen. Goederen die bestaan maar waarvan men 

nog niet de beschikking heeft, zijn naar Nederlands recht relatief toekomstige goederen. Zuid-Afrika: G.F. LUBBE, "Law of 

Purchase and Sale", Annual Survey of South African Law 1981, (129) 133: “Where land is sold, but the actual object has not 

yet come into existence because it has not been divided or separated from a greater entity, the object of the sale, although a 

future object, is still land.” (eigen nadruk). Deze redenering geldt o.i. ook voor onderdelen van land die zullen worden 

losgemaakt in de toekomst en aldus roerende goederen worden. 
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geleverd worden. Dit duidt men aan als een levering bij voorbaat.
1179

 De gevolgen van deze 

levering, in het bijzonder in het kader van de samenloopbestendigheid van de positie van de 

koper, komen verderop uitgebreider aan bod (infra, nrs. 347, 359 en 374).
1180

  

Naast de verkoop en levering bij voorbaat kan naar Nederlands recht ook een recht van 

opstal worden gebruikt om nog niet geoogste gewassen in eigendom ‘over te dragen’. Het 

voordeel ten opzichte van een levering bij voorbaat is dat de beoogde verkrijger meteen 

eigenaar wordt en bijvoorbeeld geen faillissementsrisico’s loopt.
1181

 Niettemin is het 

praktisch gezien niet steeds aantrekkelijke optie omwille van de formalisering, lasten en 

kosten die met de vestiging van een opstalrecht gepaard gaan en zeker in het licht van een 

spoedige losmaking van die goederen niet steeds verantwoordbaar zijn.
1182

 Deze optie 

wordt in wat volgt daarom niet verder besproken. 

D. Inhoud, opbouw en focus van Afdeling IV 

307. INHOUD, OPBOUW EN FOCUS VAN AFDELING IV – In wat volgt, wordt de roerendmaking 

door anticipatie van onderdelen van de grond onderzocht. De nadruk ligt, net zoals bij de 

onroerenmaking door bestemming het geval was (supra, nr. 186) op het Franse en Belgische 

recht. De behandeling van toekomstige goederen in het Nederlandse en in mindere mate het 

Zuid-Afrikaanse recht wordt als alternatieve oplossing onderzocht en vergeleken met de 

roerendmaking door anticipatie.  

Eerst komen de buitengrenzen van de roerendmaking aan bod. Twee vragen worden 

beantwoord: (1) welke goederen komen in aanmerking voor roerendmaking door anticipatie 

en (2) bij welke ontginningsovereenkomsten is er sprake van vervroegde roerendmaking (nrs. 

308-316).  

Vervolgens worden de interne toepassingsvoorwaarden besproken, nl. (1) de bestemming tot 

roerendmaking, (2) het werkelijk en ernstig karakter van de bestemming, (3) de geplande 

fysieke roerendmaking en (4) de reële bestemming (nrs. 317-331). 

Na de toepassingsvoorwaarden volgen de interne gevolgen, d.w.z. de gevolgen voor de 

betrokken partijen (nrs. 332-351). Vervolgens worden de externe gevolgen, d.w.z. de 

derdenwerking, besproken waarbij eerst de algemene regels aan bod komen en vervolgens een 

aantal specifieke conflicten tussen rechthebbenden worden onderzocht (nrs. 352-410). Ten 

                                                 
1179 Art. 3:97 NBW. 
1180 Over de grondslag en verschillende interpretaties van de constructie van de levering bij voorbaat, zie: J.A.J. PETER, 

Levering van roerende zaken in Recht en Praktijk, Deventer, Kluwer, 2007, 66-78, nrs. 3.2-3.9. 
1181 Naar Belgisch recht moet dit worden genuanceerd sinds het cassatiearrest van 3 december 2015 waarin het Hof oordeelde 

dat “het middel dat ervan uitgaat dat de curator krachtens artikel 46 Faillissementswet geen afbreuk kan doen aan de duur 

van een overeenkomst tot het verlenen van een recht van opstal door deze overeenkomst in het belang van de boedel 

voortijdig te beëindigen, berust op een onjuiste rechtsopvatting” (Cass. 3 december 2015, nr. C.15.0210.N, www.cass.be).  
1182 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 249. 

http://www.cass.be/
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slotte volgen het overzicht en de evaluatie van de invloed van de partijwil de lege lata en 

aanbevelingen de lege ferenda (nrs. 411-427).  

§2. De buitengrenzen voor roerendmaking door anticipatie 

A. Inhoudelijke vereisten: roerendmaking door anticipatie moglijk bij onroerende goederen 

uit de aard, niet door bestemming 

308. ALLES AAN DE GROND VERBONDEN… - Er bestaat discussie over het materiële 

toepassingsgebied van de vervroegde roerendmaking naar Frans en Belgisch recht. Volgens 

bepaalde auteurs zouden enkel periodieke opbrengsten van de grond zoals gewassen, vruchten 

en bomen vervroegd roerend kunnen worden gemaakt. Deze beperking is gesteund op het 

tweevoudige argument dat (1) enkel deze goederen van nature bestemd zijn om op een 

bepaald moment van de grond gescheiden te worden en dat (2) de rechten van derden op een 

onroerend goed, met inbegrip van alle substanties, niet mogen worden geofferd ten voordele 

van een flexibel overgangsregime.
1183

  

Hoewel pertinent, kunnen deze argumenten niet overtuigen.
1184

 In de eerste plaats is de 

grondslag van vervroegde roerendmaking gelegen in de partijwil. Het gaat dus niet om een 

natuurlijke bestemming tot roerendmaking maar om een subjectieve bestemming,
1185

 

waardoor het toepassingsgebied alles omvat wat door de wil vervroegd roerend kan worden 

gemaakt. Ook de niet-periodieke opbrengsten en andere mogelijke bestanddelen van de grond 

zijn door de wilsuiting van partijen bestemd om fysiek roerend gemaakt te worden van zodra 

dit in een rechtshandeling zo bepaald is. Daarnaast is het niet vereist dat het toepassingsgebied 

van roerende goederen door anticipatie wordt beperkt met het oog op de bescherming van 

derden. Er wordt immers een onderscheid gemaakt tussen beide categorieën (nl. de normale 

opbrengsten enerzijds en de andere onderdelen van de grond anderzijds) op het vlak van de 

gevolgen van de roerendmaking en in het bijzonder de zakelijke werking (infra, nrs. 367-

395). Vervroegde roerendmaking geheel onmogelijk beschouwen bij niet-periodieke vruchten 

is dus niet nodig met het oog op de bescherming van derden-schuldeisers. De 

meerderheidsvisie luidt dan ook terecht dat alles wat in de grond geïncorporeerd is, roerend 

door anticipatie kan worden gemaakt.
1186

 Het materiële toepassingsgebied van roerendmaking 

                                                 
1183 J. DABIN, "De la nature de la cession du droit d'extraction des produits du sol" in X. (ed.), Etudes de droit civil, Brussel, 

Larcier, 1947, (63) 76-81, nrs. 17-20. Aubry & Rau t. II, 6e ed. § 164, p. 18-19. 
1184 C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 106, nr. 109; 

F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 318, nr. 8. 
1185 Infra, nr. 318. 
1186 Brussel 24 april 1979, JT 1980, 374 RCJB 1984, 55, Rec.gén.enr.not. 1981, 179, n° 22607; F. LAURENT, Principes de 

droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 531-532, nrs. 426-427; M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique 

de législation et de jurisprudence 1893, (573) 576, nr. 6; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, 

Marchal et Billard, 1897, 12-13; L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé in Essais de téléologie 

juridique, II, Parijs, Dalloz, 1928, 383, nr. 307; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, 

Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 107-108, nr. 105; F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, 

JT 1988, (317) 318; G. CORNU, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 401, nr. 916; 

M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 108; T. CARNEWAL en P. VAN 
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door anticipatie omvat dus de elementen van de bodem alsook de onroerende goederen door 

incorporatie waaronder bomen, planten (met inbegrip van vruchten) en alle mogelijke 

constructies (supra, nrs. 59-130). 

309. … BEHALVE ONROERENDE GOEDEREN DOOR BESTEMMING? - Volgens bepaalde auteurs 

kunnen ook onroerende goederen door bestemming binnen de reikwijdte van de roerende 

goederen door anticipatie vallen.
1187

 Zo kunnen in deze zienswijze goederen die onroerend 

zijn door bestemming op grond van een fysieke verbinding vóór de losmaking als roerend 

worden verkocht indien dat in een specifieke rechtsverhouding beantwoordt aan de wil van 

partijen.  

Voorbeelden van dergelijke onroerende goederen door bestemming zijn 

beeldhouwwerken die met cement aan een gebouw zijn vastgemaakt of schilderijen die 

samen met hun kader een decoratief geheel vormen met de ruimte waarin ze zijn 

vastgemaakt (supra, nr. 219 e.v.).  

Ook goederen die onroerend zijn door bestemming op grond van een economische 

tendienstestelling kunnen in deze zienswijze als roerend worden verkocht terwijl ze nog 

worden gebruikt voor de exploitatie van het goed.
1188

  

Voorbeelden van dergelijke onroerende goederen door bestemming zijn tractors in een 

agrarische exploitatie, machines in een industriële exploitatie of tafels en stoelen in een 

hotel (supra, nr. 204 e.v.).  

Deze visie kan moeilijk worden gevolgd.
1189

 In de eerste plaats is bij roerende goederen door 

anticipatie de onroerende aard van de goederen een preliminaire voorwaarde (supra, nr. 

308).
1190

 Deze voorwaarde ontbreekt bij onroerende goederen door bestemming want zij zijn 

slechts onroerend omwille van een juridische fictie (supra, nr. 181). Beëindiging van de 

onroerendmaking is bij onroerende goederen door bestemming dus een terugkeer naar hun 

werkelijke roerende aard, geen anticipatie op hun toekomstige roerende aard. Anders gezegd: 

                                                                                                                                                         
MELKEBEKE, "Algemene voorwaarden van vorderbaarheid" in F. WERDEFROY (ed.), Registratierechten 2010-2011, 

Mechelen, Kluwer, 2011, (827) 865, nr. 667; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 37, nr. 51. 
1187 Frankrijk: M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 

574, nr. 1; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et 

Forcel, 1905, 46. De auteurs leiden deze mogelijkheid af uit het feit dat art. 9 van de Loi du 22 frimaire an VII een verkoop 

die bestaat uit zowel roerende als onroerende goederen aan hetzelfde (onroerend) registratietarief onderwerpt, tenzij de 

roerende goederen stuk voor stuk afzonderlijk opgesomd zijn. De afzonderlijke opsomming zou dan toelaten het tarief voor 

een roerende verkoop toe te passen. Uit dergelijke opsomming blijkt de wil de onroerendmaking te beëindigen, hetgeen niet 

gelijk gesteld kan worden met een vervroegde roerendmaking. Zie het hoofdstuk onroerende goederen door bestemming, 

supra, nrs. 258-262. Minder uitdrukkelijk maar in dezelfde richting: M. FRÉJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De 

Boccard, 1927, 246-260. België: A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 30-31. 
1188 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 580, nr. 14. 
1189 Zie over deze vraag ook: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXX, Brussel, Bruylant, 1878, 205, nr. 232; R. 

LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 44, nr. 243. 
1190 Vergelijk de definities bij onder meer C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et 

Billard, 1897, 11-12; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence, 1952, 104, nr. 102; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 35, nr. 134; F. 

ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 152, nr. 95; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 

2014, 37, nr. 51. 
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de beëindiging van de onroerendmaking door bestemming betekent de beëindiging van de 

fictieve onroerende kwalificatie, niet de creatie van een fictieve roerende kwalificatie. 

Ten tweede en daarmee samenhangend kan niet worden verdedigd dat een verkoop van 

onroerende goederen door bestemming een vervroegde roerendmaking uitmaakt die aan een 

werkelijke roerendmaking voorafgaat. Wordt een onroerend goed door bestemming verkocht, 

dan is aan de voorwaarde van eenheid van vermogen niet langer voldaan (supra, nr. 253 e.v.) 

en eindigt de onroerendmaking meteen (tussen de partijen), los van enige fysieke losmaking 

of beëindiging van de tendienstestelling. De roerendmaking is dus niet vervroegd maar wel 

onmiddellijk omdat één van de constitutieve voorwaarden voor onroerendmaking ontbreekt. 

Ten aanzien van derden is de beëindiging van de onroerendmaking door bestemming niet 

tegenstelbaar vanaf de loutere verkoop (supra, nr. 254 e.v.) zodat de goederen ten aanzien van 

derden onroerend blijven tot aan de werkelijke losmaking en inbezitneming door de 

verkrijger.
1191

 Deze beperkte werking maakt van de roerendmaking evenwel geen vervroegde 

roerendmaking maar slechts een roerendmaking met (tijdelijke) relatieve werking. 

Samengevat betekent dit dat de beëindiging van een onroerendmaking door bestemming noch 

een fictieve, noch een vervroegde roerendmaking oplevert maar wel een werkelijke en 

onmiddellijke roerendmaking zodat het niet om een roerendmaking door anticipatie kan gaan. 

Niettemin is de verhouding tussen beëindiging van onroerendmaking door bestemming 

enerzijds en roerendmaking door anticipatie anderzijds problematisch vanuit praktisch 

oogpunt. De categorieën onroerend uit de aard en onroerend door bestemming op grond 

van een blijvende verbinding zijn in sommige gevallen overlappend zodat het niet altijd 

duidelijk is welke kwalificatie in een concreet geval van toepassing is (supra, nr. 280). Zo 

zullen bij de verkoop van een gebouw om af te breken bepaalde elementen aanwezig zijn, 

bijvoorbeeld keukenkasten, die door sommigen als onroerend door bestemming 

gekwalificeerd worden en door anderen als onroerend uit de aard. Als een afzonderlijke 

verkoop van dergelijke goederen plaatsvindt, kan er twijfel bestaan of het om een 

verkoop van vervroegd roerende goederen gaat dan wel van onroerende goederen door 

bestemming die door de loutere verkoop opnieuw roerend worden. 

310. BEPERKTERE REIKWIJDTE BIJ BESLAG? – Niet elke vorm van vervroegde roerendmaking 

heeft de ruime reikwijdte die eerder werd besproken (supra, nr. 308). Het roerend beslag van 

wortel- en takvaste vruchten is, zoals de naam doet vermoeden, enkel mogelijk is bij normale, 

periodieke opbrengsten van een onroerend goed, niet bij abnormale (infra, nr. 348). Meer in 

het bijzonder gaat het om de natuurlijke vruchten, die door de grond worden voortgebracht 

zonder tussenkomst van de mens, en industriële vruchten, die het resultaat zijn van een 

menselijk tussenkomen. Niet inbegrepen in het toepassingsgebied zijn opbrengsten van dieren 

of uit ontginning, noch de burgerlijke vruchten van een onroerend goed. Bovendien zijn enkel 

vruchten die het tijdstip van maturiteit naderen, vatbaar voor roerendmaking door anticipatie 

                                                 
1191 Dit wordt ook opgemerkt door M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de 

jurisprudence 1893, (573) 581, nr. 14. 
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op grond van beslag (infra, nr. 349). Ten slotte zijn ook alle vruchten die door bijzondere 

wetgeving onbeslagbaar verklaard zijn, uitgesloten van het toepassingsgebied.
1192

 De 

verklaring voor dit beperktere toepassingsgebied kan worden gevonden in het feit dat hier niet 

een eigenaar maar een derde de goederen bij rechtshandeling tegen hun actuele aard kan 

kwalificeren, vaak tegen de wil van de eigenaar van de betrokken goederen in. Enkel voor 

wortel- en takvaste vruchten is de spoedige losmaking van de goederen objectiveerbaar 

zonder dat dit op de wil van de eigenaar kan bogen (infra, nr. 319).
1193 

 

311. TOEKOMSTIGE GOEDEREN EN LEVERING BIJ VOORBAAT: RUIMER EN BEPERKTER 

TOEPASSINGSGEBIED – Het toepassingsgebied van de levering bij voorbaat van toekomstige 

goederen in het Nederlandse recht is ruimer dan dat van de vervroegde roerendmaking. Alle 

toekomstige goederen kunnen worden verkocht en bij voorbaat geleverd, met uitzondering 

van registergoederen of goederen waarvoor het verboden is ze tot onderwerp van een 

overeenkomst te maken.
1194

 Het kan dus gaan om een nog niet tot stand gekomen oogst,
1195

 

terwijl voor vervroegde roerendmaking vereist is dat de onderdelen van de grond al bestaan. 

Niet-gezaaide gewassen zullen ook naar Belgisch recht (en ook in de meerderheidsvisie) 

als toekomstige goederen worden gekwalificeerd aangezien voor vervroegde 

roerendmaking is vereist dat de bestanddelen van de grond al bestaan (supra, nr. 304). 

Evenwel is het toepassingsgebied van de faillissementsbestendige levering bij voorbaat uit 

artikel 35 Faill.W. (infra, nr. 359) beperkter dan dat van vervroegde roerendmaking. Enkel te 

velde staande vruchten of beplantingen komen in aanmerking voor de bijzondere regel in deze 

bepaling, terwijl vervroegde roerendmaking op elke vorm van onderdelen van de grond 

betrekking kan hebben. 

B. De kwalificatie van ontginningsovereenkomsten: toepassing van vervroegde 

roerendmaking? 

312. KWALIFICATIE VAN ONTGINNINGSOVEREENKOMSTEN – Zoals gezegd worden nog te 

ontginnen materialen zoals mineralen, kolen, enz. onder het toepassingsgebied van de 

vervroegde roerendmaking gerekend wat betekent dat ze bij rechtshandeling als vervroegd 

roerende goederen kunnen worden gekwalificeerd (supra, nr. 301).  

                                                 
1192 M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 24, nrs. 

98-99; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 106, nr. 104; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 774, nr. 

2204; M.C. MATAGNE, "La saisie mobilière", RPDB 1995, (625) 675, nr. 240; C. LEFORT, "Saisie des récoltes sur pied", 

Répertoire de procédure civile 2006, nrs. 26-43; P. GIELEN, La saisie mobilière, Brussel, Larcier, 2011, 281, nr. 559; N. 

CASAL, "Saisie-vente. Récoltes sur pied", JurisClasseur Procédure civile 2012, nr. 11; R. PERROT en P. THERY, Procédures 

civiles d'exécution, Parijs, Dalloz, 2013, 588, nr. 667. Contra in de zin dat ook abnormale opbrengsten onder dit roerend 

beslag kunnen vallen: G. DE LEVAL, Traité des saisies, Luik, Faculté de Droit de Liège, 1988, 82, nr. 47. 
1193 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 616, nr. 52. 
1194 Art. 3:97, eerste lid NBW. 
1195 W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2006, 12, 

nr. 20. Dit geldt ook voor het Zuid-Afrikaanse recht: A.J. KERR, The law of sale and lease, Durban, LexisNexis, 2004, 25. 
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Wanneer de grondeigenaar in een rechtshandeling een onderdeel van zijn onroerend goed 

overdraagt in zijn toekomstige roerende staat, rijst geen enkel probleem indien de 

grondeigenaar de goederen zelf zal ontginnen. In dat geval gaat het duidelijk om een 

koopovereenkomst van te ontginnen goederen als roerend door anticipatie.  

X, eigenaar van een onroerend goed met mineralen in, verkoopt aan Y een bepaalde 

hoeveelheid te ontginnen mineralen als roerende goederen. X zal de ontginning zelf 

uitvoeren. Y is louter de koper van de roerende goederen door anticipatie maar verkrijgt 

geen ontginningsrecht.  

Anders is het wanneer in de rechtshandeling aan een derde het recht wordt toegekend de 

groeve of mijn (verder) te ontginnen waarbij deze derde tevens verkrijger wordt van de te 

ontginnen goederen. In dat laatste geval kan er discussie bestaan over de aard of kwalificatie 

van de overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten hebben immers een dubbel voorwerp. Ten 

eerste geven ze de exploitant het recht om het onroerend goed waarop de te ontginnen 

goederen zich bevinden, te bezetten.
1196

 Ten tweede kent de overeenkomst aan de exploitant 

het eigendomsrecht van de te ontginnen goederen toe. Het eerste element lijkt op een 

overeenkomst tot toekenning van een gebruiksrecht te wijzen, het tweede op een translatieve 

overeenkomst (i.c. een koop).
1197

 In wat volgt, worden de verschillende opvattingen en 

mogelijkheden in het Franse en Belgische recht toegelicht.
1198

  

313. COUR DE CASSATION: KOOP – De Franse Cour de cassation neemt een duidelijk 

standpunt in. Een overeenkomst die het recht verleent een onroerend goed te ontginnen, werd 

door het Hof immers meermaals gekwalificeerd als een koop van roerende goederen door 

anticipatie, waarbij deze kwalificatie vaak een kwalificatie door partijen als huur van een 

onroerend goed diende te vervangen.
1199

 De redenering die het Hof volgt, is dat de ontginning 

van materialen onverenigbaar is met de figuur van huur, aangezien de ontginning de 

                                                 
1196 De gebouwen die de exploitant opricht tijdens de uitoefening van zijn recht, zullen op grond van een accessoir opstalrecht 

zijn eigendom zijn zolang zijn gebruiksrecht duurt. R. JANSEN en S. VAN GARSSE, "De splitsing van het eigendomsrecht bij 

mijnconcessies" (noot onder Cass. 6 januari 2006), RW 2008-09, afl. 18, (746) 748, nr. 7. 
1197 C. LARROUMET, "La publicité des contrats de fortage et la mobilisation par anticipation" in X. (ed.), Mélanges offerts à 

André Colomer, Parijs, Litec, 1993, (209) 209, nr. 1. 
1198 Gezien de minerale rijkdom van het land heeft Zuid-Afrika zeer uitgebreide regels omtrent ontginning en mijnbouw. 

Deze heeft weinig gemeenschappelijk met een verkoop van roerende goederen door anticipatie en wordt hier daarom niet 

verder toegelicht. Zie voor meer informatie zeer uitgebreid: H. MOSTERT, Mineral Law: Principles and Policies in 

Perspective, Cape Town, Juta, 2012, 181p. 
1199 Cass. fr. 15 november 1857, Dalloz 1859, I, 366; Cass. fr. 4 augustus 1886, DP 1887, I, 36 (twee overeenkomsten waren 

gesloten: de overeenkomst tot gebruik van een fabriek werd als huurovereenkomst gekwalificeerd, de overeenkomst die het 

recht verleende klei te ontginnen als een koopovereenkomst); Cass. fr. 24 mei 1909, Sirey 1911, I, 9, noot E. NAQUET; Cass. 

fr. 28 november 1949, Dalloz 1950, Jur., 38; Cass. fr. 17 april 1953, Dalloz 1953, Jur., 387; Cass. fr. 24 oktober 1960, 

Bull.civ. 1960, nr. 926; Cass. fr. 15 maart 1967, Bull.civ. 1967, nr. 119; Cass. fr. 30 mei 1969, Bull.civ. 1969, nr. 437, JCP G 

1970, II, 1617; Cass. fr. 3 oktober 1969, nr. 67-14.577, Bull.civ. 1969, nr. 617; Cass. fr. 23 oktober 1983, nr. 82-11.610, 

Bull.civ. 1983, nr. 197; Cass. fr. 15 november 2000, nr. 99-13.124, onuitg., geraadpleegd op www.lexisnexis.com. Zie ook: 

Lyon 8 maart 1928, D. 1929, II, 91, noot M. FRÉJAVILLE; Chambéry 27 mei 2014, nr. 13/00534, onuitg., geraadpleegd op 

www.dalloz.fr; Toulouse 13 mei 2015, nr. 605/2015, onuitg., geraadpleegd op www.lexisnexis.com; Bordeaux 5 juni 2015, 

nr. 13/01076, onuitg., geraadpleegd op www.lexisnexis.com. Uitzonderlijk anders: Cass. fr. 4 februari 1963, Bull. civ. 1963, 

nr. 8 waarin de dubbele kwalificatie huur/koop gegeven door de feitenrechter niet werd gecasseerd. 

http://www.lexisnexis.com/
http://www.dalloz.fr/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.lexisnexis.com/
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substantie van het goed wijzigt en dus een daad van beschikking uitmaakt, hetgeen buiten de 

bevoegdheden van de huurder valt:  

“(…) que sans statuer par une disposition générale, l’arrêt recherchant la commune 

intention des parties retient que le contrat conclu entre celles-ci donne à l’entreprise 

Spada le droit d’extraire et de disposer des matériaux extraits de la carrière et énonce à 

bon droit qu’il ne peut y avoir contrat de louage lorsque le preneur consomme la 

substance même de la chose, objet du contrat ; que de ces constatations et énonciations 

la cour d’appèl a pu déduire que la convention s’analysait en une vente de matériaux et 

de meubles par anticipation.”
 1200

 

Deze herkwalificatie van een huurovereenkomst in een koopovereenkomst van roerende 

goederen door anticipatie geldt in deze zienswijze echter enkel tussen partijen: naar buiten toe 

lijkt het als een verkoop van onroerend goed te worden gezien (zie over de externe gevolgen 

van vervroegde roerendmaking, infra, nrs. 360-362 e.v.).  

314. KRITIEK OP KWALIFICATIE ALS KOOP – Vanuit de doctrine komt kritiek tegen de 

rechtspraak van de Franse Cour de cassation die ervan uitgaat dat ontginning steeds als 

verkoop van roerende goederen door anticipatie dient te worden gekwalificeerd.
1201

 Grootste 

struikelblok is het gebruiksrecht dat de titularis van het ontginningsrecht moet hebben en de 

facto uitoefent op de grond. Dit wordt volgens deze doctrine genegeerd bij de kwalificatie als 

loutere verkoop van de te ontginnen goederen. Om de minerale rijkdommen te kunnen 

ontginnen, moet men immers ook gebruik maken van de grond. 

Een aantal alternatieve voorstellen werden geformuleerd. Eén ervan is een alternatieve 

kwalificatie. LARROUMET is van mening dat de klemtoon bepaalt welke kwalificatie primeert: 

ligt de nadruk op het bezetten van het onroerend goed, dan gaat het om de huur van het 

onroerend goed (de groeve, de mijn,…), ligt hij daarentegen op de eigendomsoverdracht dan 

gaat het om de koop van de ontgonnen, roerende goederen. Bovendien zijn volgens deze 

auteur de beide kwalificaties ook verenigbaar zodat eenzelfde overeenkomst een dubbele 

kwalificatie kan krijgen. In zijn opvatting primeert één van beide kwalificaties, koop of huur, 

afhankelijk van het probleem of de invalshoek. Het toepasselijke regime is voor dat probleem 

dan hetgene dat volgt uit die specifieke kwalificatie. Zo zou voor het recht om het goed te 

bezetten om het te ontginnen, de kwalificatie van huur gelden, waardoor voor 

tegenwerpelijkheid aan bijvoorbeeld een hypothecair schuldeiser de vereisten van 

tegenwerpelijkheid van een huurovereenkomst voldaan zouden moeten zijn. Daarentegen zou 

de kwalificatie als koop meer belang hebben tussen de partijen zelf, in het bijzonder met 

                                                 
1200 Cass. fr. 23 oktober 1983, nr. 82-11.610, Bull.civ. 1983, nr. 197; C. LARROUMET, "La publicité des contrats de fortage et 

la mobilisation par anticipation" in X. (ed.), Mélanges offerts à André Colomer, Parijs, Litec, 1993, (209) 211, nr. 3.  
1201 J. DABIN, "De la nature de la cession du droit d'extraction des produits du sol" in X. (ed.), Etudes de droit civil, Brussel, 

Larcier, 1947, (63) 68; C. LARROUMET, "La publicité des contrats de fortage et la mobilisation par anticipation" in X. (ed.), 

Mélanges offerts à André Colomer, Parijs, Litec, 1993, (209) 209-215. Evenwel goedkeurend: P. MALAURIE en L. AYNES, 

Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 36. 
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betrekking tot de kwalificatie als roerend of onroerend van de nog te ontginnen goederen.
1202

 

De rechtspraak blijkt echter vijandig te staan tegenover een dergelijke dubbele 

kwalificatie.
1203

  

Een ander voorstel is om de overeenkomst te kwalificeren hetzij als de huur van het recht te 

ontginnen, hetzij als de overdracht van het ontginningsrecht, wat twee vormen van 

onbenoemde contracten lijken.
1204

 Binnen deze visie wordt gesteld dat de klemtoon ligt op het 

aspect van de ontginning. Bij ontginningsovereenkomsten zal het uiteindelijke eindproduct 

een groot deel van het belang van de verkrijger van dit recht uitmaken, maar dit impliceert 

volgens deze visie niet dat het eigendomsrecht van het eindproduct wordt overgedragen. Het 

is het recht om te ontginnen dat het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt. Hoewel voor 

deze redenering iets te zeggen valt, biedt ze geen afdoende oplossing voor het probleem dat 

eerder werd geschetst. Bovendien wordt het belang van het verwerven van een 

eigendomsrecht op de te ontginnen goederen hierdoor onderschat. Deze visie lijkt in 

rechtspraak en rechtsleer dan ook terecht niet te worden gevolgd. 

315. BELGISCHE RECHTSPRAAK: VERSCHILLENDE KWALIFICATIES MOGELIJK – De Belgische 

rechtspraak en rechtsleer zijn minder eenduidig wat de kwalificatie van 

ontginningsovereenkomsten betreft.
1205

  

De lagere rechtspraak aanvaardde reeds in de 19
e
 en begin 20

e
 eeuw

1206
 afhankelijk van de 

concrete feiten elke mogelijke kwalificatie van ontginningsovereenkomsten: zowel de 

kwalificatie (1) als huur van de grond met inbegrip van de ondergrond
1207

, (2) als verkoop 

(waarbij verondersteld wordt dat het om een koop van roerende goederen door anticipatie 

gaat)
1208

 en (3) als gemengd contract
1209

 komen daarbij in het vizier.  

Ook het Hof van Cassatie aanvaardt verschillende kwalificaties voor 

ontginningsovereenkomsten. Zo werd in 1986 de verkoop van zandlagen als roerend door 

anticipatie aanvaard,
1210

 terwijl uit verschillende andere arresten blijkt dat het Hof van 

                                                 
1202 C. LARROUMET, "La publicité des contrats de fortage et la mobilisation par anticipation" in X. (ed.), Mélanges offerts à 

André Colomer, Parijs, Litec, 1993, (209) 210, nr. 3. 
1203 Zie bv.: Orléans 15 december 2008, nr. 07/02560, onuitg., geraadpleegd op www.lexisnexis.com.  
1204 Voor een zeer uitgebreide bespreking, zie: J. DABIN, "De la nature de la cession du droit d'extraction des produits du sol" 

in X. (ed.), Etudes de droit civil, Brussel, Larcier, 1947, (63) 76-116. 
1205 J. DABIN, "De la nature de la cession du droit d'extraction des produits du sol" in X. (ed.), Etudes de droit civil, Brussel, 

Larcier, 1947, (63) 70. 
1206 De afwezigheid van recentere rechtspraak valt deels te verklaren vanuit de uitgebreide Belgische wetgeving die op dit 

vlak bestaat. Infra, nr. 316. 
1207 Huur naar analogie toegepast: Luik 29 maart 1850, Pas. 1854, II, 266; Brussel 1 juni 1850, Pas. 1850, II, 171. 
1208 Verkoop: Brussel 23 juni 1859, Pas. 1867, II, 349; Brussel 8 december 1884, Pas. 1885, II, 31; Rb. Mechelen 19 

december 1900, Rev.prat.not.b. 1901, 118. 
1209 Gemengd contract: Brussel 10 februari 1886, Pas. 1886, II, 181. Voor een uitgebreidere bespreking, zie: J. DABIN, "De la 

nature de la cession du droit d'extraction des produits du sol" in X. (ed.), Etudes de droit civil, Brussel, Larcier, 1947, (63) 

69-75. 
1210 Cass. 13 maart 1986, Arr.Cass. 1985-86, 976, Bull. 1986, 886, JT 1988, 315, noot F. T’KINT, Pas. 1986, I, 886. Zie ook 

infra, nr. 316. 

http://www.lexisnexis.com/
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Cassatie in tegenstelling tot zijn Franse tegenhanger de kwalificatie als huur van een 

ontginningsovereenkomst niet uitsluit.
1211

 

Zo oordeelde het Hof in 1903 in duidelijke bewoordingen dat: “aucune disposition légale 

ne s’oppose à ce qu’une carrière de pierres fasse l’objet d’un bail”
1212

 en in 1916 dat: 

“(…) l’article 1713 du Code civil permet de louer toutes sortes de biens, meubles ou 

immeubles; qu’aucune loi n’apporte, quant aux carrières, de restriction à ce principe 

général ; (…) les terres extraites ne se renouvelant pas, l’affectation de la chose louée à 

la destination conventionnellement fixée entre bailleur et preneur doit amener 

nécessairement une diminution de la substance de cette chose, mais que cette 

particularité n’est pas de nature à empêcher le bail de prendre naissance.”
 1213

 

316. IMPACT WETGEVING OP MIJNBOUW? – Ten slotte dient nog te worden opgemerkt dat het 

toepassingsgebied van de vervroegd roerende verkoop van te ontginnen materiaal naar 

Belgisch recht gedeeltelijk is uitgehold door de wetgeving over mijnen en 

oppervlaktedelfstoffen. Voor deze categorieën is een bijzondere regelgeving ontwikkeld, die 

thans voornamelijk op gewestelijk vlak is te situeren nu het beheer van de natuurlijke 

rijkdommen ingevolge artikel 6 § 1, VI, 5° Bijzondere Wet op de Hervorming van de 

Instellingen een gewestbevoegdheid is.
1214

  

In deze regelgeving is de mogelijkheid tot verkoop van te ontginnen materiaal als roerende 

goederen door anticipatie niet uitdrukkelijk uitgesloten.  

Een grondeigenaar X kan materiaal dat hij zelf zal ontginnen, nog steeds als roerend door 

anticipatie verkopen aan Y.  

Wat wel beperkt lijkt te zijn, is de mogelijkheid om een overeenkomst die aan een derde een 

recht verleent om goederen te ontginnen en de opbrengst te houden, als een verkoop van 

roerende goederen door anticipatie te kwalificeren. Zo wordt het recht om te ontginnen, 

concessie genoemd, onder het Waals Mijndecreet als onroerend recht afzonderlijk van de 

grond gekwalificeerd
1215

, net als in de oude mijnwetgeving.
1216

 Het verkrijgen van een 

concessie betekent ook het onmiddellijk verwerven van het onroerende eigendomsrecht op de 

                                                 
1211 Zie reeds midden negentiende eeuw: Cass. 2 juli 1847, Pas. 1848, I, 117; Cass. 26 mei 1854, Pas. 1854, I, 327. 
1212 Cass. 2 april 1903, Pas. 1903, I, 151. 
1213 Cass. 8 juni 1916, Pas. 1917, I, 148.  
1214 Aanvankelijk was deze regelgeving terug te vinden in de Gecoördineerde wetten van 15 september 1919 op de mijnen, 

groeven en graverijen, BS 3 maart 1920. Nu zijn deze wetten grotendeels opgeheven door het Waals Decreet van 7 juli 1988 

op de mijnen, BS 27 januari 1989, en de Vlaamse decreten van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen, BS 25 

augustus 2003 en van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, BS 6 juli 2009. Voor grind bestaat een afzonderlijk 

decreet met het oog op de afbouw van grindontginning, het Vlaams Decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het 

Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, BS 14 juli 1993. Voor de territoriale zee en het continentaal plat blijft de 

federale Belgische overheid evenwel bevoegd. Zie: J. DE STAERCKE, "Mijnconcessies en ontginning" in J. GHYSELS, V. 

SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond, Antwerpen, Intersentia, 2008, 

(151) 151. 
1215 Art. 14 Waals Decreet van 7 juli 1988 op de mijnen. Zie: P.P. RENSON, "Les mines et la dissociation des propriétés du 

sol, dus dessous et du dessus" (noot onder Cass. 6 januari 2006), JT 2006, (464) 465. 
1216 Art. 11-12 Gecoördineerde wetten van 15 september 1919 op de mijnen, groeven en graverijen. 
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delfstoffen.
1217

 Het ontginningsrecht kwalificeren als een verkoop van roerende goederen door 

anticipatie aan de concessiehouder zal hierdoor niet mogelijk zijn, al lijkt er geen bezwaar 

tegen dat de nog te ontginnen opbrengsten van de mijn door de concessiehouder als roerend 

door anticipatie worden verkocht aan een derde.  

Een grondeigenaar X kan aan Y een recht toestaan om op het onroerend goed van X 

bepaalde mineralen, grondlagen, enz. te ontginnen. Dit is een concessie, geen verkoop 

van de mineralen of grondlagen als roerende goederen door anticipatie. 

Concessiehouder Y kan vervolgens wel aan Z de nog te ontginnen mineralen verkopen als 

roerende goederen door anticipatie.  

Ook in het Vlaamse Decreet betreffende de diepe ondergrond staat een bepaling die strijdig is 

met de idee van vervroegde roerendmaking door verkoop. Volgens deze bepaling zijn de 

aanwezige koolwaterstoffen eigendom van het Vlaamse Gewest en worden ze slechts 

eigendom van de vergunninghouder naar mate ze worden ontgonnen.
1218

 Het Vlaamse 

Oppervlaktedelfstoffendecreet lijkt daarentegen niets te bepalen met betrekking tot het 

eigendomsrecht op de delfstoffen. De gewone regeling voor de verkoop van vervroegd 

roerende opbrengsten van de grond lijkt dan ook van toepassing, zolang de nodige 

vergunningen zijn verkregen voor het ontginnen van oppervlaktedelfstoffen.  

Dat naar huidig Belgisch recht de kwalificatie van een verkoop als roerend door anticipatie 

van nog te ontginnen grondstoffen nog mogelijk is ondanks de zonet besproken wetgeving, 

wordt bevestigd door de rechtspraak. Zo is er de reeds vermelde beslissing van het Hof van 

Cassatie waarin een dergelijke rechtshandeling als verkoop werd gekwalificeerd (supra, nr. 

315). Ook al was de mogelijkheid tot vervroegde roerendmaking van delfstoffen in deze 

beslissing niet het centrale knelpunt, toch kan uit het niet afwijzen van de kwalificatie als 

verkoop van roerende goederen door anticipatie worden afgeleid dat deze ook volgens de 

Belgische cassatierechtspraak mogelijk is bij te ontginnen grondstoffen: 

“Que la circonstance que Mme veuve Gritten ait (…) dans le même acte, fait « apport » à 

la s.a. Sables et graviers (…) de la valeur résiduelle des terrains après exploitation du 

gisement de sable, est à cet égard sans intérêt, dès lors qu’il ressort de l’arrêt que les 

juges du fond ont considéré (…) que dans la commune intention des parties cette 

aliénation était distincte de la vente du sable.”
 1219

 

In het Franse recht lijkt het bestaan van wetgeving op mijnbouw, in het bijzonder de Code 

minier, geen impact te hebben op de kwalificatie van een ontginningsrecht als een verkoop 

van roerende goederen door anticipatie. Dit blijkt eveneens uit de rechtspraak die ondanks het 

                                                 
1217 Cass. 6 januari 2006, Arr.Cass. 2006, afl. 1, 65, www.cass.be (6 februari 2006), JT 2006, afl. 6231, 464, noot, P. P. 

RENSON, Pas. 2006, afl. 1, 64, RW 2008-09, afl. 18, 745, noot R. JANSEN en S. VAN GARSSE; R. JANSEN en S. VAN GARSSE, 

"De splitsing van het eigendomsrecht bij mijnconcessies" (noot onder Cass. 6 januari 2006), RW 2008-09, afl. 18, (746) 747. 
1218 Art. 3 Vlaams Decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond. 
1219 Cass. 13 maart 1986, Arr.Cass. 1985-86, 976, Bull. 1986, 886, JT 1988, 315, noot F. T’KINT, Pas. 1986, I, 886 (eigen 

nadruk). Zie ook: Brussel 24 april 1979, JT 1979, 374, RCJB 1984, 55, Rec.gén.enr.not. 1981, 179, n° 22607.  
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bestaan van de Code minier de overdracht van ontginningsrechten als een verkoop van 

roerende goederen door anticipatie kwalificeert.
1220

 

§3. De interne toepassingsvoorwaarden voor roerendmaking door anticipatie 

317. DUIDELIJKE BESTEMMING TOT ROERENDMAKING - Goederen die nog geïncorporeerd 

zijn in de grond, worden niet van rechtswege roerend door anticipatie. Ze moeten hiertoe door 

contractspartijen bestemd worden en deze bestemming dient werkelijk en ondubbelzinnig te 

zijn. Door de auteur die als eerste een algemene theorie uitwerkte over roerende goederen 

door anticipatie, FRÉJAVILLE, worden vier voorwaarden onderscheiden.
1221

 In wat volgt, 

worden deze besproken en getoetst aan de rechtspraak en overige rechtsleer die zich binnen 

het domein heeft ontwikkeld. 

A. Bestemming tot roerendmaking  

318. BEDOELING TOT LOSMAKING IN RECHTSHANDELING – Het nog geïncorporeerde 

onderdeel moet in de eerste plaats door partijen bij een rechtshandeling worden bestemd om 

van de grond te worden gescheiden.
1222

 Twee elementen zijn hierbij te onderscheiden, nl. een 

rechtshandeling en een bestemming tot losmaking.  

Er dient in de eerste plaats een rechtshandeling voorhanden te zijn. Deze kan zowel een 

overeenkomst als een eenzijdige rechtshandeling zijn, ten bezwarende of ten kosteloze 

titel.
1223

  

Zo kan een grondeigenaar te velde staande vruchten verkopen aan een derde, wat een 

overeenkomst ten bezwarende titel is. Ook kan hij de grond schenken en voor zichzelf de 

op stam staande bomen voorbehouden, wat een overeenkomst ten kosteloze titel is. 

Uit die rechtshandeling moet ten tweede blijken dat het de bedoeling is van partijen om het 

goed te scheiden van de grond.
1224

 Deze bestemming tot losmaking is de juridische oorzaak 

                                                 
1220 Zie bijvoorbeeld: Cass. fr. 15 februari 2000, nr. 99-13.124, onuitg., geraadpleegd op www.lexisnexis.com. 
1221 Zie voor een zeer grondige uitwerking: M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 66-82. 
1222 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 46, nr. 50; L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé in Essais de téléologie juridique, II, 

Parijs, Dalloz, 1928, 383-385, nrs. 307-308; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 37, nr. 52; N. REBOUL-

MAUPIN, Droit des biens, Parijs, Dalloz, 2014, 66, nr. 77. 
1223 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 581-582, 

nr. 15; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, Des biens, VI, Parijs, Larose 

& Tenin, 1905, 46, nr. 250; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 156, nr. 81; F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 318. 
1224 Verscheidene auteurs stellen dat de roerendmaking door anticipatie gebeurt wanneer geïncorporeerde goederen in een 

rechtshandeling behandeld worden op zich, los van de grond en onder voorwaarde van effectieve roerendmaking, waarmee ze 

de bestemming als eerste voorwaarde erkennen. F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 532, nr. 

426; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 12; C. BEUDANT, Cours de 

Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 104, nr. 108; A. KLUYSKENS, Beginselen 

van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 18, nr. 12; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, 

Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 73, nr. 61. 

http://www.lexisnexis.com/
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van de kwalificatie als roerend goed door anticipatie.
1225

 Zonder bestemming tot losmaking 

kan er, anders gezegd, geen vervroegde roerendmaking bestaan. Deze bestemming is ook het 

wilselement dat van vervroegde roerendmaking een subjectieve kwalificatie maakt in het 

kader van dit onderzoek (supra, nr. 25). 

Sommige auteurs spreken van een rechtshandeling waarin de eigendom van de vervroegd 

roerende zaken wordt overgedragen los van het onroerend goed.
1226

 De discussie omtrent de 

overdracht van vervroegd roerende goederen en de grond aan eenzelfde verkrijger komt later 

aan bod (zie infra, nr. 322) maar hier is van belang dat een eigendomsoverdracht niet is 

vereist voor roerendmaking door anticipatie. Immers, bij beslag treedt vervroegde 

roerendmaking op zonder dat een eigendomsoverdracht plaatsvindt.  

319. BEDOELING VAN EEN NIET-EIGENAAR? – Wanneer de bedoeling van ‘partijen’ om de 

goederen los te maken doorslaggevend is voor de vervroegde roerendmaking, rijst de vraag 

wie tot deze partijen kan behoren. Dit blijkt niet alleen de eigenaar en zijn eventuele 

contractspartij te zijn. Er is ook een vorm van roerendmaking toegestaan die is gebaseerd op 

de bestemming gegeven door een niet-eigenaar, nl. bij beslag op wortel- en takvaste vruchten 

(infra, nr. 348 e.v.). Dit is opmerkelijk. Wanneer men de vervroegde roerendmaking 

vergelijkt met de andere besproken vormen van kwalificaties die uitdrukkelijk afwijken van 

degene die volgt uit de objectieve kenmerken van het goed, nl. de onroerendmaking door 

bestemming en de conventionele verbruikbaarheid, blijkt dat bij die laatste twee de eigenaar 

betrokken is bij de kwalificatie (supra, nr. 189 en infra, nr. 435 en 486-487), al bestaat ook bij 

onroerendmaking door bestemming een uitzondering (supra, nr. 191).  

Dat hier aan een schuldeiser de mogelijkheid wordt gegeven om bij een beslag onroerende 

goederen uit hun aard als roerend te beschouwen, kan worden verklaard doordat de werkelijke 

losmaking binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden in de gevallen waar dergelijk beslag is 

toegestaan.
1227

 Het gaat hier, in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld afbraakmaterialen die als 

vervroegd roerend worden verkocht, niet om een anticipatie op een werkelijke roerendmaking 

die louter het gevolg is van de wens of beslissing van de eigenaar maar wel om een anticipatie 

op een werkelijke roerendmaking die uit de natuurlijke bestemming van de goederen volgt. 

Het toepassingsgebied van de mogelijkheid tot roerend beslag op nog niet losgemaakte 

bestanddelen van de grond is in die zin ook beperkt tot natuurlijke vruchten (supra, nr. 310) 

en de tijdspanne waarbinnen dergelijk beslag is toegelaten, is beperkt tot de periode waarin de 

vruchten bijna rijp zijn (infra, nr. 348).  

Een bijkomend argument ter verklaring van de mogelijkheid voor een niet-eigenaar om aan 

goederen van zijn schuldenaar een fictieve kwalificatie te verlenen, kan worden gevonden in 

de opvatting dat een schuldeiser die beslag legt, als een vertegenwoordiger van de eigenaar 

                                                 
1225 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 581, nr. 15. 
1226 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 156, nr. 81. 
1227 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 614, nr. 49. 
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kan worden beschouwd (vgl. met de vertegenwoordiger dit onroerendmaking door 

bestemming tot stand brengt supra, nr. 190). Het beslag is een vorm van 

“dwangvertegenwoordiging” die aan de beslaglegger toekomt krachtens een eigen recht en 

waarbij de beslagene geldt als de verkoper van het uitgewonnen goed.
1228

  

320. OOK VERVUILING BRON VAN ROERENDMAKING? – Is het mogelijk om zonder 

rechtshandeling tot vervroegde roerendmaking te komen? De rechstpraak van het Europese 

Hof van Justitie uit 2004 deed de doctrine twijfelen. In dit arrest besliste het Hof dat vervuilde 

grond ook als afvalstof kan worden gekwalificeerd zonder uitgegraven te zijn.
1229

 Deze 

beslissing deed in de voornamelijk Franse rechtsleer stof opwaaien. Niet-uitgegraven grond is 

immers onroerend uit de aard terwijl het begrip “afvalstof” in het Franse recht alleen kan 

worden toegepast op roerende goederen.
1230

 De vervuilde, niet-uitgegraven grond was door de 

kwalificatie als afvalstof dus tegelijk onroerend en roerend. Om deze onverenigbaarheid te 

verklaren, interpreteerden auteurs de beslissing als een uitbreiding van de figuur van 

roerendmaking door anticipatie. Niet-uitgegraven grond die door vervuiling een afvalstof 

wordt, is bestemd om te worden losgemaakt voor sanering waardoor de grond roerend door 

anticipatie wordt.
1231

 

Deze interpretatie kan moeilijk worden aangenomen. Het Hof van Justitie vult begrippen uit 

het Europese recht autonoom in. In deze zaak over vervuilde grond stond de interpretatie van 

het begrip “afvalstof”, afkomstig uit Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 

betreffende afvalstoffen, ter discussie.
1232

 De beslissing van het Hof dat ook grond een 

afvalstof kon zijn, impliceert dat de kwalificatie als afvalstof in de lidstaten sindsdien niet 

meer kan worden afgewezen op de loutere grond dat vervuilde grond nog onroerend uit de 

aard is. Dit geldt ook voor het Franse recht, waar “afvalstof” in de omzetting van de Richtlijn 

was beperkt tot roerende goederen (terwijl dit niet het geval was voor de Richtlijn zelf)
1233

. 

Een ruimere doorwerking toekennen aan deze autonome interpretatie van een Europees 

begrip, in het bijzonder in die zin dat ze zou meebrengen dat de Franse figuur van de 

roerendmaking door anticipatie werd uitgebreid, lijkt niet correct rekening houdend met de 

functie van het Hof van Justitie. Terecht kan worden verdedigd dat uit deze beslissing niet 

                                                 
1228 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 38, nr. 52. 
1229 HvJ 7 september 2004 – C-1/03, RDI 2005.31, noot F.-G. TRÉBULLE, AJDA 2004.2454, noot A. GOSSEMENT, Dalloz 

2005.2352, noot N. REBOUL-MAUPIN).  
1230 Omzettingswet voor de Richtlijn 75/442/EEG: Art. 1 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets 

et à la récupération des matériaux, JORF 16 juli 1975, p. 7279: “Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un 

processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout 

bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.” Intussen opgenomen in art. L541-1-1 Code de 

l’environnement: “Au sens du présent chapitre, on entend par: Déchet: toute substance ou tout objet, ou plus généralement 

tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (…)” (eigen nadruk). 
1231 Frankrijk: F.G. TREBULLE, "Le sol pollué est un déchet au sens de la directive du 15 juillet 1975 relative aux déchets, y 

compris lorsque les terres polluées n'ont pas été excavées", RDI 2005, (31) 31-36; B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-

MAUPIN, "Droit des biens: panorama 2005", Recueil Dalloz 2005, (2352) nr. I.B. België: V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 113, nr. 132. 
1232 Pb. L. 25 juli 1975, afl. 194, 39–41. 
1233 Art. 1 Richtlijn 75/442/EEG (Franse versie): “Au sens de la présente directive, on entend : a) par déchet : toute 

substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en 

vigueur;” (eigen nadruk). 
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moet worden afgeleid dat vervuiling vervroegde roerendmaking meebrengt. De kwalificatie 

als “afvalstof” kondigt een werkelijke roerendmaking aan (met het oog op sanering) maar 

betekent as such niet dat de betrokken grond roerend wordt.
1234 Voor vervroegde 

roerendmaking naar Frans (en Belgisch) recht is dan ook nog steeds vereist dat er een 

rechtshandeling plaatsvindt waarin partijen beslissen het betrokken goed vervroegd als 

roerend te beschouwen.  

B. Werkelijke en ernstige bedoeling van partijen tot fysieke roerendmaking 

321. WERKELIJKE BESTEMMING TOT FYSIEKE LOSMAKING – De wil van partijen kan slechts 

juridische gevolgen genereren indien hij werkelijk en ernstig is.
1235

 Deze bedoeling impliceert 

de verplichting om het vervroegd roerend goed op termijn te scheiden van de grond (voor de 

derde voorwaarde, met betrekking tot de termijn, zie infra, nr. 327). De bedoeling en de 

bijhorende verplichting tot losmaking dienen evenwel niet expressis verbis in een 

uitdrukkelijke clausule te worden opgenomen. Het volstaat dat kan worden afgeleid uit de 

strekking van de rechtshandeling (of zelfs uit extrinsieke omstandigheden) dat een bedoeling 

tot losmaking effectief bestaat in hoofde van de partijen.
1236

 

322. PROBLEEMSTELLING: VERKOOP VAN GROND EN ONDERDELEN AAN DEZELFDE KOPER – 

Deze regel lijkt eenvoudig maar kan problemen doen ontstaan bij gevallen van een dubbele 

verkoop waarbij zowel de grond als het geïncorporeerde goed worden verkocht aan dezelfde 

verkrijger.
1237

 De basishypothese is dat de grond en de roerende goederen door anticipatie niet 

aan dezelfde persoon worden verkocht. 

Zo kan X, grondeigenaar, onderdelen van zijn grond als vervroegd roerende goederen 

verkopen aan Y. Hij kan tevens onderdelen verkopen als vervroegd roerende goederen 

aan Y en de grond zonder die onderdelen aan Z. In beide gevallen komen de grond en de 

vervroegd roerende goederen niet in hetzelfde vermogen terecht. 

Het is evenwel niet vereist dat grond en vervroegd roerende goederen in twee verschillende 

vermogens terechtkomen. De grond en de onderdelen kunnen immers aan dezelfde verkrijger 

worden verkocht. Dit kan hetzij gelijktijdig (in één of meerdere aktes) hetzij via in de tijd 

gescheiden overeenkomsten waarbij eerst de overdracht van de vervroegd roerende goederen 

plaatsvindt en vervolgens die van de grond of omgekeerd. Indien de grond en de 

geïncorporeerde goederen in hetzelfde vermogen terechtkomen, is de verplichting tot 

                                                 
1234 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 157. 
1235 Luik 3 mei 1999, Rec.gén.enr.not. 2001, 415, noot; TBBR 2000, 680; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 

2014, 37, nr. 52; N. REBOUL-MAUPIN, Droit des biens, Parijs, Dalloz, 2014, 66, nr. 77. 
1236 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 66-70. Minder uitdrukkelijk: L. JOSSERAND, 

Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 718-719, nrs. 1382-1383; F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 

1986, JT 1988, (317) 318, nr. 20-21. Contra: T. CARNEWAL en P. VAN MELKEBEKE, "Algemene voorwaarden van 

vorderbaarheid" in F. WERDEFROY (ed.), Registratierechten 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2011, (827) 866, nr. 667.  
1237 Voor de fiscale gevolgen van een gelijktijdige of opeenvolgende dubbele verkoop: zie infra, nr. 337. 
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losmaking civielrechtelijk moeilijk afdwingbaar.
1238

 Impliceert dit risico op niet-uitvoering 

dat er geen werkelijke bestemming tot losmaking kan worden aangenomen of minstens niet 

zonder bijkomende voorwaarden? 

323. GELIJKTIJDIGE DUBBELE VERKOOP: VERVROEGDE ROERENMAKING MOGELIJK – Een deel 

van de doctrine nam in het verleden aan dat de gelijktijdige verkoop van grond en de 

geïncorporeerde goederen als één onroerend geheel moest worden beschouwd.
1239

 Deze visie 

kan in het huidige recht niet meer worden verdedigd. Ook een gelijktijdige verkoop van het 

vervroegd roerend goed enerzijds en het onroerend goed waarvan het nog een onderdeel is 

anderzijds, kan volgens de Franse Cour de cassation leiden tot vervroegde roerendmaking 

indien het de bedoeling is om ze te scheiden.
1240

 Het ging hierbij om een gelijktijdige verkoop 

in twee verschillende aktes, al geldt dezelfde redenering volgens de Franse doctrine in 

gevallen waar de dubbele verkoop in één akte plaatsvindt.
1241

 Het Belgische Hof van Cassatie 

oordeelde uitdrukkelijk dat een gelijktijdige verkoop van het vervroegd roerende goed en het 

onroerend goed waarvan het onderdeel vormt, in eenzelfde rechtshandeling kon plaatsvinden 

zonder dat dit betekende dat er geen werkelijke bedoeling tot vervroegde roerendmaking 

aanwezig was:  

“ Attendu que la notion même de meuble par anticipation fait prévaloir cette volonté sur 

la règle prévue par les articles 520 et 521 du Code civil; Attendu qu’il importe peu que 

l’acte constatant la volonté des parties sur ce point contienne d’autre part une 

transmission de la propriété du fonds; (…) ”
1242

 

324. GELIJKTIJDIGE DUBBELE VERKOOP: WAARUIT BLIJKT VERVROEGDE ROERENDMAKING? – 

De vraag rijst in een dergelijk geval hoe de bedoeling tot losmaking precies tot uitdrukking 

kan worden gebracht. Hoewel deze bedoeling in principe stilzwijgend kan blijken (supra, nr. 

321), zal bij een gelijktijdige overdracht van grond en onderdelen in eenzelfde akte een 

duidelijke indicatie nodig zijn om de bestemming te doen blijken. Volgens Belgische 

cassatierechtspraak kan een afzonderlijke prijsbepaling voor het onroerend goed enerzijds en 

het roerend goed door anticipatie anderzijds de bedoeling tot losmaking uitdrukken.
1243

 

Hierbij rijst in de eerste plaats de vraag of de loutere afzonderlijke prijszetting volstaat voor 

roerendmaking door anticipatie. 

                                                 
1238 M. FRÉJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 71; T. CARNEWAL en P. VAN MELKEBEKE, 

"Algemene voorwaarden van vorderbaarheid" in F. WERDEFROY (ed.), Registratierechten 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 

2011, (827) 867, nr. 667.  
1239 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 156, nr. 81. 
1240 Cass. fr. 21 maart 1820, S. 1821, I, 119; Cass. fr. 4 april 1827, S. 1827, I, 440. Beide koopovereenkomsten werden echter 

als één geheel beschouwd: Cass. fr. 1 mei 1848, S. 1848, I, 501, D. 1848, I, 220. 
1241 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 585, nr. 21; 

M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 67. 
1242 Cass. 13 maart 1986, Arr.Cass. 1985-86, 976, Bull. 1986, 886; JT 1986, 315, noot F. T’KINT, Pas. 1986, I, 886. 
1243 Cass. 13 maart 1986, Arr.Cass. 1985-86, 976, Bull. 1986, 886; JT 1986, 315, noot F. T’KINT, Pas. 1986, I, 886. 
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In deze beslissing ging het om een dubbele verkoop van een onroerend goed enerzijds en 

zandlagen in dat onroerend goed anderzijds. Hoewel het Hof niet expliciet de elementen 

opsomt die in rekening werden genomen voor de kwalificatie van de zandlaag als roerend 

door anticipatie, kan toch worden aangenomen dat de afzonderlijke prijsbepaling niet 

volstond. De afzonderlijke prijszetting was immers niet het enige element dat op de 

bedoeling tot losmaking van de zandlaag wees. Het feit dat de exploitatie van de zandlaag 

reeds een aanvang had genomen, was ook een belangrijke aanwijzing.  

Er mag worden aangenomen dat een afzonderlijke prijsbepaling niet volstaat als ze niet 

gepaard gaat met andere objectieve elementen die op een bedoeling tot losmaking wijzen. In 

die zin wordt verdedigd dat de afzonderlijke prijsbepaling gepaard moet gaan met een beding 

waarin losmaking wordt afgesproken
1244

, al lijken ook andere objectieve elementen ons samen 

met een afzonderlijke prijsbepaling te kunnen volstaan als er geen expliciete verplichting tot 

losmaking is opgenomen. 

In de tweede plaats rijst de vraag of een afzonderlijke prijsbepaling vereist is. Lagere 

Belgische rechtspraak toonde aan dat het loutere feit dat de koper van zowel de grond als de 

erin geïncorporeerde bomen een houthandelaar is, niet volstaat om een bestemming tot 

losmaking af te leiden als de grond en onderdelen in eenzelfde akte en voor een globale prijs 

worden verkocht.
1245

 Ook de afzonderlijke opname van de grond enerzijds en de bomen 

anderzijds in het inkoopboek van de koper die houthandelaar is, volstaat niet om een 

bestemming tot roerendmaking af te leiden wanneer de grond en bomen in eenzelfde akte en 

voor één globale prijs worden verkocht.
1246

 Zonder afzonderlijke prijsbepaling kunnen externe 

elementen zoals de hoedanigheid van de verkrijger of een afzonderlijke inboeking dus niet 

volstaan voor roerendmaking door anticipatie bij een overdracht van grond en 

geïncorporeerde goederen in één akte. Volgens FRÉJAVILLE kan een geëxpliciteerde 

verplichting tot fysieke roerendmaking van de onderdelen die als vervroegd roerende 

goederen werden verkocht, daarentegen volstaan voor aanvaarding van vervroegde 

roerendmaking als grond en geïncorporeerde goederen in één akte worden overgedragen aan 

dezelfde verkrijger, zonder dat hij een afzonderlijke prijs als voorwaarde noemt.
1247

 Het al dan 

niet noodzakelijke karakter van een afzonderlijke prijsbepaling bij overdracht van grond en 

geïncorporeerde goederen in eenzelfde rechtshandeling, is dus niet erg duidelijk. De 

beoordeling van een ernstige en werkelijke bedoeling tot roerendmaking dient hoe dan ook in 

concreto te gebeuren. 

Ondanks de onduidelijke contouren, is het bestaan van het principe dat er een werkelijke en 

ernstige bedoeling om de goederen los te maken aanwezig moet zijn, duidelijk. Daarom lijkt 

                                                 
1244 F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 319, nr. 18; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 111, nr. 129. 
1245 Rb. Namen 8 juni 1953, Rec.gén.enr.not. 1954, 50, noot. Dit was een fiscale zaak maar had had geen betrekking op art. 

74-75 W.Reg. (zie voor een bespreking van deze bepalingen, infra, nr. 334). 
1246 Rb. Charleroi 28 januari 1952, Rec.gén.enr.not. 1954, 48. Dit was eveneens een fiscale zaak die geen betrekking had op 

art. 74-75 W.Reg. 
1247 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 67;. 
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een arrest van het hof van beroep te Luik uit 1995 ons een voorbeeld van een beslissing 

waarin onterecht werd aangenomen dat er een bestemming tot losmaking, en dus een 

vervroegde roerendmaking, aanwezig was.  

De vraag was of de leveranciers van meststoffen zich konden beroepen op het voorrecht 

van artikel 20, 4° Hyp.W. dat de kosten gemaakt tot behoud van de zaak als bevoorrechte 

schuldvordering beschouwt. Dit voorrecht kan enkel worden ingeroepen indien de kosten 

betrekking hebben op een roerend goed. Het Hof oordeelde dat oogsten vervroegd 

roerende goederen zijn “si, comme en l’espèce, elles font l’objet d’une transmission 

distincte qui se réalisera par leur séparation du fonds; (…)”
1248

 Uit de zinsnede “comme 

en l’espèce” blijkt dat het Hof de voorwaarde voldaan acht. Er waren in casu evenwel 

geen twee verschillende kopers van grond en oogst, noch was er een afzonderlijke prijs 

bepaald voor beide onderdelen.  

Het Hof lijkt de bestemming tot losmaking louter af te leiden uit het feit dat een oogst 

normalerwijze zal worden losgemaakt van de grond. Dit is binnen de theorie van de 

roerendmaking door anticipatie een brug te ver. Een roerend karakter toekennen aan 

geïncorporeerde goederen op basis van de loutere rijpheid en mogelijkheid tot oogsten zou 

een terugkeer betekenen naar de regel uit het Ancien Régime waar vruchten vanaf een 

bepaalde rijpheid of zelfs bepaalde datum als roerend werden beschouwd. De Napoleontische 

wetgever deed met de invoering van artikel 520-521 BW uitdrukkelijk afstand van deze 

automatische roerendmaking (supra, nr. 302). De bestemming tot roerendmaking van 

geïncorporeerde goederen, zelfs als ze normale opbrengsten van de grond zijn waarvan kan 

worden verwacht dat ze zullen worden afgescheiden, moet in het systeem van de Code civil 

zoals geïnterpreteerd door rechtspraak en –leer tot uitdrukking worden gebracht in een 

rechtshandeling en de bedoeling tot losmaking moet duidelijk blijken (supra, nr. 318 en 

eerder in dit randnummer). Dat was hier geenszins het geval zodat een vervroegde 

roerendmaking onterecht werd aangenomen.
1249

  

325. OPEENVOLGENDE DUBBELE VERKOOP: VERVROEGDE ROERENDMAKING MOGELIJK – 

Wanneer de grond en de geïncorporeerde goederen niet gelijktijdig maar via in de tijd 

verspreide overeenkomsten aan dezelfde koper worden verkocht, kan net zoals bij een 

gelijktijdige overdracht (supra, nr. 323) een werkelijke bedoeling tot vervroegde 

roerendmaking bestaan. Anders gezegd: de latere of vroegere aankoop van de grond door 

dezelfde persoon die ook de geïncorporeerde goederen gekocht heeft, dient niet in de weg te 

staan aan de geldigheid van een vervroegde roerendmaking.
1250

 Er zijn situaties denkbaar 

waar een werkelijke en ernstige bedoeling de goederen van de grond te scheiden perfect 

verenigbaar is met de aankoop door dezelfde persoon van de grond. Zo kan bijvoorbeeld een 

                                                 
1248 Luik 15 juni 1995, JLMB 1997, 138. 
1249 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, "Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1994-2000)", TPR 2001, (837) 

855, nr. 10. 
1250 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 47, nr. 50. Voor de fiscale implicaties van een dergelijke in de tijd gespreide dubbele verkoop: zien infra, nr. X. 
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houthandelaar in eerste instantie een lot dennenbomen kopen met de bedoeling ze te kappen. 

Nadien koopt hij de grond, terwijl de bomen nog niet geveld zijn maar slechts ontdaan van 

hars, hetgeen een procedé is dat aan de kapping voorafgaat. Op basis van dergelijke 

objectieve elementen mag ervan worden uitgegaan dat er in hoofde van de contractspartijen 

een werkelijke bedoeling bestond om de goederen te scheiden op het ogenblik van de koop 

van de bomen als roerend door anticipatie.
1251

 De vervroegde roerendmaking dient dus als 

geldig te worden beschouwd en de gewone gevolgen tussen partijen en ten aanzien van 

derden dienen hier te gelden.
1252

 

326. RECHTSHANDELING DIE ENKEL BETREKKING HEEFT OP GEÏNCORPOREERDE GOEDEREN 

NOODZAKELIJK NOCH VOLDOENDE – Uit bovenstaande bespreking blijkt dat een 

rechtshandeling die de geïncorporeerde goederen afzonderlijk van de grond verkoopt zonder 

dat ook de grond wordt overgedragen, niet vereist is opdat ze vervroegd roerend zouden 

worden. Een afzonderlijke rechtshandeling is evenmin voldoende voor vervroegde 

roerendmaking. Een afzonderlijke rechtshandeling waarin de bedoeling tot losmaking 

ontbreekt, kan immers ook andere gevolgen beogen en teweegbrengen dan vervroegde 

roerendmaking. Ze kan aldus de uitdrukking zijn van een andere rechtsfiguur. Zo kan de 

afzonderlijke (onroerende) verkoop van een gebouw los van de grond ook de vestiging van 

een opstalrecht uitmaken, voor zover aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.
1253

 

C. Fysieke roerendmaking gepland binnen korte en bepaalde termijn 

327. TIJDSBEPERKING AAN FYSIEKE LOSMAKING – Een derde voorwaarde voor vervroegde 

roerendmaking in een rechtshandeling is dat de betrokken zaak bestemd is om hetzij 

onmiddellijk, hetzij binnen een korte of snelle (prochain ou rapproché) termijn, effectief van 

de grond te worden losgemaakt.
1254

  

Bij vervroegde roerendmaking die tot stand komt door beslag, kan men aannemen dat de 

losmaking binnen een korte termijn gegarandeerd is. Beslag op tak- en wortelvaste vruchten is 

immers slechts mogelijk vanaf zes weken voor het gewone tijdstip waarop de vruchten rijp 

zijn (zie infra, nr. 349).  

Voor de toepassing van deze regel op vervroegde roerendmaking die in een translatieve 

overeenkomst tot stand komt (en dus niet bij een beslag), rijzen evenwel een aantal vragen. 

Twee vragen in het bijzonder verdienen aandacht, nl. (1) dient de termijn uitdrukkelijk te zijn 

                                                 
1251 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 71-72. 
1252 Infra, nr. x. 
1253 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 67. Contra: F. LAURENT, Principes de droit 

civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 532, nr. 427.  
1254 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 79; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, 

Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 73, nr. 61; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, 

Defrénois, 2007, 35, nr. 134; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 

2010, 28, nr. 29; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 56, nr. 28; C. 

ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 37, nr. 52; N. REBOUL-MAUPIN, Droit des biens, Parijs, Dalloz, 2014, 

66, nr. 77. 
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opgenomen en (2) vanaf wanneer is de termijn te lang om aan te nemen dat er een werkelijke 

bedoeling tot losmaking bestond bij het sluiten van de rechtshandeling? 

328. GEEN BEPAALDE TERMIJN IN RECHTSHANDELING VEREIST – De eerste vraag is of er een 

dwingende termijn voor effectieve roerendmaking moet zijn bepaald in de rechtshandeling. 

Volgens bepaalde auteurs is dat het geval.
1255

 Volgens FRÉJAVILLE daarentegen dient de 

termijn in de rechtshandeling minstens bepaalbaar te zijn op grond van de elementen die in de 

overeenkomst zijn opgenomen.
1256

 Deze laatste visie kan worden bijgetreden. Eerder werd 

aangegeven dat de verplichting tot losmaking niet expressis verbis moet zijn opgenomen in de 

rechtshandeling (supra, nr. 321). A fortiori moet er geen expliciete termijn worden 

gestipuleerd.
1257

 Voor vervroegde roerendmaking dient een werkelijke bestemming tot 

losmaking aanwezig te zijn maar deze kan ook op andere wijzen blijken dan uit een bepaalde 

termijn, bijvoorbeeld uit de naleving van de gewoontes in een bepaalde sector (infra, nr. 329).  

Evenwel, wanneer er een termijn is bepaald, dient deze te worden nageleefd door de koper 

van de vervroegd roerende goederen, die de goederen behoudens overmacht fysiek roerend 

zal moeten maken ten laatste bij het verstrijken van de termijn.
1258

 

329. WEL VEREIST DAT WERKELIJKE WIL TOT LOSMAKING OP KORTE TERMIJN BESTAAT – De 

tweede vraag is welke termijn voor losmaking te lang is om nog te spreken van vervroegde 

roerendmaking. Een te lange termijn voor losmaking doet twijfel ontstaan over het waarachtig 

karakter van de bedoeling tot werkelijke roerendmaking, wat betekent dat de verkrijger van 

het vervroegd roerend goed titularis wordt van een eigendomsrecht op onroerende goederen, 

in principe beschouwd als een opstalrecht.
1259

  

Hoe kan men bepalen of een termijn voor losmaking zoals die is bepaald of zoals die blijkt uit 

de uitvoering, te lang is om aan te nemen dat er geen werkelijke en ernstige wil tot losmaking 

aanwezig is? Dit is opnieuw in concreto te beoordelen.
1260

 Uit de beperkte rechtspraak over 

deze discussie kunnen een aantal richtlijnen worden afgeleid.
1261

  

Volgens het hof van beroep te Luik is voor een oprechte bedoeling tot vervroegde 

roerendmaking niet vereist dat de losmaking binnen de kortst mogelijke termijn gebeurt, 

tenzij contractueel anders bepaald is. Het hof nam daarentegen de gebruiken in de sector 

                                                 
1255 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 157, nr. 81; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 37, nr. 52. 
1256 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 80-81.  
1257 Zie minder expliciet: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 

112, nr. 132. 
1258 Voor België: Luik 3 mei 1999, Rec.gén.enr.not. 2001, 415, noot, TBBR 2000, 680. Voor Frankrijk: Nancy 19 maart 2007, 

nr. 677/2007, onuitg. geraadpleegd op www.lexisnexis.com.  
1259 Luik 3 mei 1999, Rec.gén.enr.not. 2001, 415, noot, TBBR 2000, 680; Rb. Marche-en-Famenne 13 maart 1997, 

Rec.gén.enr.not. 1997, 493, nr. 24.752, noot A. CULOT. 
1260 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 112, nr. 132. 
1261 Zie ook: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, "Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1994-2000)", TPR 2001, 

(837) 853-855, nr. 10. 
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mee in rekening ter bepaling van een redelijke termijn voor losmaking.
1262

 Ook de 

Rechtbank van eerste aanleg van Neufchâteau hield rekening met de gebruikelijke termijn 

in de sector, die twee jaar was, om te besluiten dat het feit dat bomen na vier jaar nog niet 

waren omgehakt, betekende dat er geen werkelijke bedoeling van de partijen tot 

losmaking bestond (ondanks het feit dat door een storm prioriteit was verleend aan de 

kapping van andere bomen).
1263  

Hieruit werd in ruimere zin afgeleid dat bij afwezigheid van uitgedrukte termijnen de 

commerciële context moet worden nagegaan voor de beoordeling van de vraag of de termijn 

voor fysieke losmaking van de goederen een bevestiging vormt van de werkelijke bedoeling 

bij de rechtshandeling.
1264

 Dit lijkt ons terecht. Er moet een werkelijke bedoeling aanwezig 

zijn om de goederen binnen een korte termijn los te maken (supra, nr. 327) maar wat ‘kort’ is, 

kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden en hoeft niet de kortst mogelijke termijn 

te zijn. De uiterste grens lijkt zowel fiscaal als civielrechtelijk te zijn dat er bij de 

rechtshandeling die goederen vervroegd roerend maakt, geen wetsontduiking aanwezig mag 

zijn.
1265

 

D. Reële bestemming tot roerendmaking 

330. OVERBODIGE VOORWAARDE – Een vierde voorwaarde is volgens FRÉJAVILLE dat de 

roerendmaking niet onzeker mag zijn. Het moet vaststaan dat er een verbintenis tot losmaking 

bestaat in hoofde van de verkrijger. Bepalingen waarbij de verkrijger de mogelijkheid heeft de 

goederen los te maken wanneer hij dat wil, zijn aldus niet mogelijk.
1266

 Deze voorwaarde lijkt 

ons overbodig. De tweede en derde voorwaarde voorzien reeds in een ‘kwaliteitscontrole’ van 

de bestemming door partijen, hieruit mag reeds worden afgeleid dat de loutere mogelijkheid 

of eventualiteit van een toekomstige roerendmaking niet kan volstaan (supra, nrs. 318 en 

321). 

331. CONCLUSIE: SUBJECTIEVE KWALIFICATIE – Uit het voorgaande blijkt dat de kwalificatie 

als roerend goed door anticipatie louter op basis van subjectieve elementen tot stand komt, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld een onroerende kwalificatie uit de aard of door bestemming 

(supra, nrs. 150 en 264). De bedoeling van de partijen om goederen te scheiden van de grond 

en ze bij een rechtshandeling reeds in hun toekomstige roerende toestand te behandelen, 

                                                 
1262 Luik 26 mei 1994, Rec.gén.enr.not. 1994, 389, noot A. CULOT. Dit was een fiscale zaak, meer bepaald over de toepassing 

van de BTW-regels op een verkoop van bomen als vervroegd roerende goederen. 
1263 Rb. Neufchâteau 8 juli 1992, Rec.gén.enr.not. 1992, 321, nr. 24.141, noot. Dit was eveneens een fiscale zaak waar de 

heffing van BTW dan wel registratierechten op vervroegd roerende goederen ter discussie stond. 
1264 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 112, nr. 132. 
1265 Zie: W. VAN GERVEN, Algemeen deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 201-210, 

nrs. 74-77 waar wetsontduiking wordt omschreven als het creëren van een rechtstoestand die praktisch gesproken volkomen 

gelijk is aan die welke door een wetsvoorschrift wordt verboden, door een handeling die een toepassing lijkt van hetgeen wel 

is toegelaten door bepaalde wetsvoorschriften. Is er geen werkelijke bedoeling tot losmaking op korte termijn voorhanden, 

dan probeert men door gebruik te maken van roerende goederen door anticipatie een zeer lange of zelfs een eeuwigdurende 

eigendomssplitsing tot stand te brengen, wat strijdig is met het numerus clausus beginsel nu een eigendomssplitsing via een 

(al dan niet accessoir) opstalrecht tot stand moet komen. Zie op het vlak van fiscaliteit: infra, nr. 337. 
1266 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 81. 



 

 

335 

 

volstaat.
1267

 Dat deze bedoeling werkelijk moet zijn en een juridische gebondenheid moet 

teweegbrengen, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat louter subjectieve elementen 

volstaan voor vervroegde roerendmaking. Immers, de gebondenheid vindt zijn oorsprong in 

de partijwil zoals die tot uitdrukking komt in de rechtshandeling tot vervroegde 

roerendmaking. Objectieve elementen zoals het objectief nut dat bij onroerendmaking door 

bestemming op grond van economische tendienstestelling is vereist (supra, nr. 204), zijn bij 

roerendmaking door anticipatie niet aanwezig. 

§4. Interne gevolgen van roerendmaking door anticipatie 

332. HYBRIDE REGIME – De kwalificatie als roerend van nog geïncorporeerde goederen leidt 

ertoe dat deze goederen aan een bijzonder regime zijn onderworpen. Het gaat om een hybride 

regime: ze worden noch volledig onderworpen aan het regime voor roerende goederen, noch 

volledig aan het regime voor onroerende goederen.
1268

 Een belangrijk onderscheid in de 

werking van de kwalificatie van roerende goederen door anticipatie is dat tussen de partijen 

die betrokken zijn bij de rechtshandeling die de vervroegde roerendmaking teweegbrengt 

enerzijds (‘interne gevolgen’) en derden, waaronder schuldeisers, anderzijds (‘externe 

gevolgen’). De verschillende aspecten van de gevolgen van roerendmaking door anticipatie 

worden in wat volgt besproken en waar relevant vergeleken met het alternatieve systeem in 

het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht. 

In het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht vindt een afzonderlijke behandeling van 

bestanddelen van de grond niet plaats via een wijziging van de onroerende kwalificatie in een 

roerende omdat ze nog niet als bestaande rechtsobjecten worden beschouwd maar wel via een 

behandeling van deze bestanddelen als toekomstige goederen (supra, nr. 306). De vraag die 

naar Belgisch en Frans recht rijst bij roerendmaking door anticipatie, nl. in hoeverre de 

fictieve kwalificatie doorwerkt in de toepassing van een roerend dan wel onroerend regime, 

rijst daarom minder. Interessant is evenwel, net zoals in België en in Frankrijk, wat de positie 

van de verkrijger van deze goederen in deze stelsels is (infra, nr. 346-347) en in welke mate 

deze positie wordt beschermd voor ze fysiek worden losgemaakt (infra, nr. 358-359).  

A. Anticipatieve roerendmaking op grond van de wil van de eigenaar en/of verkrijger 

1. Algemene regels: regime voor roerende goederen 

333. RECHTSHANDELING MET ROEREND VOORWERP – Er zijn heel wat rechtshandelingen 

denkbaar waarbij in de grond geïncorporeerde goederen afzonderlijk van de grond worden 

beschouwd in hun toekomstige roerende staat (zie ook supra, nr. 318). Koop is de meest 

voorkomende vorm van roerendmaking door anticipatie op grond de wil van de eigenaar maar 

                                                 
1267 Zie ook in die zin: M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la 

Recherche Juridique 1995, (809) 817. 
1268 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, (643) 649. 
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ook andere vormen zijn mogelijk. Men denke aan een schenking of de verkoop van een 

onroerend goed met voorbehoud van eigendom op de vervroegd roerende goederen.
1269

  

Zo kan X een onroerend goed verkopen aan Y maar voor zichzelf de op stam staande 

bomen voorbehouden als roerende goederen door anticipatie. Y wordt de grondeigenaar 

maar X behoudt het recht op de bomen.
1270

 Een gelijkaardig scenario kan ook bij 

schenking plaatsvinden: X schenkt aan Y een onroerend goed maar behoudt voor zichzelf 

de materialen die zullen voortkomen uit de afbraak van een gebouw op de grond. 

Aangezien het niet om het gebouw gaat maar om de materialen die X op korte termijn zal 

losmaken, zijn de bouwmaterialen roerende goederen door anticipatie. 

Bij al deze rechtshandelingen verkrijgen de goederen tussen de partijen een roerend karakter 

indien aan de eerder toegelichte voorwaarden is voldaan (supra, nrs. 317-330). Dit roerende 

karakter heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de contractspartijen.  

Zo gelden op procedureel vlak de regels voor roerende goederen. De bevoegde rechtbank 

voor zakenrechtelijke betwistingen met betrekking tot het vervroegd roerend gemaakte goed, 

is die van de woonplaats van de verweerder of die van de plaats waar de verbintenis is 

ontstaan of dient te worden uitgevoerd.
1271

 Voor de vrijwillige openbare verkoop van roerende 

goederen door anticipatie zijn ook de gerechtsdeurwaarders en niet (of niet louter) de 

notarissen bevoegd.
1272

 De prijs van vervroegd roerende goederen valt bovendien onder de 

roerende voorrechten.
1273

  

                                                 
1269 B. HAMBYE, "Les arbres, la loi et le fisc ou la réserve de propriété des bois sur pied", Rev.not. 1979, (117) 117; J. 

HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 73, nr. 61. 
1270 Over de zakelijke of persoonlijke aard van dit recht, zie infra, nrs. 338-344. 
1271 België: Art. 624 Ger.W.; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 

655, nr. 724; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 72. Frankrijk: art. 

44 Code de procédure civile; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, 

Parijs, Larose et Forcel, 1905, 48, nr. 51; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 719-720, 

nr. 1385; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 105, nr. 

108; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 105, nr. 103; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 774, nr. 

2203; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 386, nr. 645. 
1272 Frankrijk: Voor de vrijwillige openbare verkoop van vruchten, oogsten en kreupelhout zijn de notarissen, 

gerechtsdeurwaarders, veilingmeesters en griffiers van de rechtbank van eerste aanleg allen bevoegd waarbij de partijen de 

keuze hebben: Loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines, et des 

coupes de bois taillis, Bulletin des lois 10e S, B. 399, n° 2982. Een uitzondering op deze regel bestaat evenwel voor de 

openbare verkoop van hoogstammige bomen (futaies), die volgens de Cour de cassation enkel door notarissen kunnen 

worden gehouden: Cass. fr. 16 december 1912, D. 1914, I, 115, S. 1914.I.181. Zie ook: C. DEMOLOMBE, Traité de la 

distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 71-74, nrs. 157 e.v.; M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", 

Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 587; M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 2 juni 1934, Dalloz 

1935, vol. I, (65) 66-67; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 

1938, 105, nr. 108; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence, 1952, 105, nr. 103 en 107, nr. 104; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, 

Parijs, LGDJ, 1957, 774, nrs. 2203-2204. België: Gerechtsdeurwaarders en notarissen zijn bevoegd voor de openbare 

verkoop van roerende goederen door anticipatie: art. 519, §1, 6° Ger.W. Zie ook: Cass. 12 juni 1837, Pas. 1837, 100; R. 

DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 72.  
1273 Art. 18-20 Hyp.W. Zie bijvoorbeeld: Luik 15 juni 1995, JLMB 1997, 138. V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 111, nr. 130. 
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334. ROEREND KARAKTER DWINGEND TUSSEN PARTIJEN - Het roerende karakter van de koop 

dringt zich volgens FRÉJAVILLE op aan de partijen eens de koop gesloten is. Zij kunnen zich 

nadien niet meer beroepen op de onroerende aard van nature van de goederen, ook niet indien 

dit voor hen voordeliger gevolgen teweeg zou brengen (supra, nr. 335). Koper noch verkoper 

kan zich op de objectieve, onroerende aard van het goed beroepen.
1274

 Een voorbeeld is de 

regel dat de verkrijger van vervroegd roerende goederen geen beroep kan doen op de 

bezitsbeschermingsregels die gelden bij onroerende goederen.
1275

 Het is voor hem dus niet 

mogelijk om een complainte of een reïntegranda in te stellen.
1276

 Deze redenering kan ook 

worden toegepast op andere rechtshandelingen waarbij goederen roerend worden door 

anticipatie op initiatief van de eigenaar. 

335. REGELS ROERENDE KOOP – Specifiek met betrekking tot koopovereenkomsten gelden 

de volgende regels. Deze koopovereenkomst heeft, net als andere rechtshandelingen waarin 

goederen als roerend door anticipatie worden beschouwd (supra, nr. 333), tussen de partijen 

een roerend voorwerp. Aangezien de vervroegd roerende goederen als los van de grond 

worden verkocht
1277

, gaat geen enkel recht op de grond over.
1278

 Door dit roerende karakter 

heeft de koop tussen partijen dezelfde gevolgen als een koop van fysiek roerende 

goederen.
1279

 Zo zijn de regels omtrent vernietiging van de koop wegens benadeling voor 

meer dan zeven twaalfde niet van toepassing, aangezien deze enkel gelden voor de verkoop 

van een onroerend goed.
1280

 De verkoop is evenmin vatbaar voor herziening van de prijs naar 

de maat aangezien ook deze regel enkel geldt bij onroerende goederen.
1281

 De vordering tot 

aanvulling van de prijs verjaart niet na een jaar aangezien artikel 1622 BW niet van 

toepassing is.
1282

 De verkoop van roerende goederen, inclusief vervroegd roerende goederen, 

is van rechtswege ontbonden na het verstrijken van de afgesproken tijd voor afhaling.
1283

 Ook 

zijn de waarborgen van de niet-betaalde verkoper van roerende goederen van toepassing.
1284

 

                                                 
1274 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 266 e.v. 
1275 Over de toepasbaarheid van art. 2279 BW op vervroegd roerende goederen bestaat discussie, zie infra nr. 361. 
1276 Art. 1370 Ger.W.; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 655, 

nr. 724. De bezitsbeschermingsregels gelden ten aanzien van derden. Omdat het de koper is die zich ten aanzien van derden 

niet op de onroerende aard kan beroepen, wordt dit evenwel onder de interne gevolgen behandeld. De werking van de 

conventionele kwalificatie voor derden en de mogelijkheid voor derden om zich tegen de koper of verkoper op de onroerende 

aard te beroepen, wordt onder de externe werking besproken, infra, nrs. 352 e.v. 
1277 Over de mogelijkheid om grond en vervroegd roerende goederen gelijktijdig, al dan niet in eenzelfde rechtshandeling, te 

verkopen, zie supra, nrs. 322 e.v. 
1278 Cass. 31 maart 1834, Pas. 1834, vol. I, 234; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 

1880, 692, nr. 1361. 
1279 Zie voor deze gevolgen uitgebreid: B. TILLEMAN, Overeenkomsten - Deel 2. Bijzondere Overeenkomsten - A. Verkoop - 

Deel 2. Gevolgen van de koop in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 978 p. 
1280 Art. 1674-85 BW; M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et 

Cie., 1841, 23, nr. 97; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 720, nr. 1385; C. BEUDANT, 

Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 105, nr. 108; R. DEKKERS en E. 

DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 71.  
1281 Art. 1619 B.W.; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 13, § 164; 

G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 774, nr. 2203; R. DEKKERS en E. DIRIX, 

Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 71. 
1282 Cass. fr. 25 februari 1812, S. 1815, I, 180. 
1283 Art. 1657 BW; Cass. fr. 3 april 1922, D. 1922, I, 12; Cass. fr. 12 juli 1922, DP 1923, I, 61; Cass. fr. 9 maart 1949, JCP 

1949, II, 5075, noot E. BECQUÉ; L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé in Essais de téléologie 

juridique, II, Parijs, Dalloz, 1928, 380, nr. 303; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, 
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336. BEKWAAMHEID VOOR KOOP OF VERKOOP VAN VERVROEGD ROERENDE GOEDEREN: 

UITZONDERING OP HET ROERENDE REGIME? – Over de toepassing van de regels voor roerende 

goederen op het vlak van de bekwaamheid die vereist is voor het aankopen of vervreemden 

van vervroegd roerende goederen, bestaat er discussie. Om het vermogen van kwetsbaar 

geachte personen te beschermen, wordt de mogelijkheid voor hen of hun vertegenwoordigers 

om onroerende goederen te vervreemden aan de controle van een rechter onderworpen. Zo 

dienen de ouders of de voogd voor de aankoop van een onroerend goed voor rekening van de 

minderjarige onder hun gezag bijzondere machtiging van de vrederechter te verkrijgen maar 

niet voor de aankoop van een roerend goed.
1285

 De vraag rijst nu of de overdracht van een 

roerend goed door anticipatie onderworpen is aan de regels omtrent bekwaamheid en macht 

voor roerende dan wel aan de regels voor onroerende goederen.  

Een eerste strekking in de rechtsleer meent dat de regels voor roerende zaken gelden omdat 

het tussen de partijen om een roerende koop gaat.
1286

 Een tweede zienswijze bestaat er 

daarentegen in dat de bekwaamheid een preliminaire voorwaarde is, die dus vervuld dient te 

zijn en beoordeeld dient te worden voor het sluiten van het contract, wanneer de goederen nog 

onroerend zijn. De auteurs van de tweede strekking maken een onderscheid tussen de soorten 

roerende goederen door anticipatie. Bij goederen die van nature bestemd zijn tot effectieve 

roerendmaking kan verkoop ook indien een van de partijen niet bevoegd of bekwaam is tot 

overdracht van onroerende goederen, bij goederen die hier van nature niet toe bestemd zijn, 

niet.
1287

  

Ook al dient de bekwaamheid te worden beoordeeld op het ogenblik van het sluiten van de 

overeenkomst, hetzelfde ogenblik waarop de vervroegd roerende goederen inter partes een 

roerend karakter verkrijgen, toch lijkt de visie die de bekwaamheid voor het stellen van 

rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen vereist, de juiste. De bekwaamheid 

is een preliminaire voorwaarde: om een geldige overeenkomst te kunnen sluiten, dient men 

bekwaam te zijn.
1288

 Pas door het sluiten van de overeenkomst zal bij vervroegde 

roerendmaking het goed roerend worden: “La vente n’est pas valable parce qu’elle est 

                                                                                                                                                         
Intersentia, 2005, 31, nr. 71. Minder expliciet: Cass. fr. 27 februari 2013, nr. 12-12337, onuitg., geraadpleegd op 

www.legifrance.gouv.fr waar de ontbinding werd afgewezen omdat in de overeenkomst geen termijn voor afhaling was 

opgenomen. 
1284 F. GENY, "Des garanties légales et conventionnelles du vendeur de coupes de bois sur pied", RTD civ 1934, (3) 6-7, nrs. 

2-3. 
1285 Art. 378 §1 B.W. voor de ouder en art. 410 § 1, 9° B.W. voor de voogd, art. 484 BW voor ontvoogde minderjarigen en 

art. 488bis f, §3, i BW voor een voorlopig bewindvoerder. 
1286 C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 105, nr. 108; 

R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 158, nr. 82; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 

655, nr. 724; F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 318, nr. 4; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek 

Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 72. 
1287 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 

1841 C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 14; G. BAUDRY-

LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 50; J. DABIN, 

"De la nature de la cession du droit d'extraction des produits du sol" in X. (ed.), Etudes de droit civil, Brussel, Larcier, 1947, 

(63) 77-78; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 110. 
1288 Art. 1108 BW. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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mobilière, elle n’est mobilière que si elle est valable.”
1289

 De beoordeling van de 

handelingsbekwaamheid gaat dus vooraf aan de overeenkomst, terwijl de roerendmaking door 

bestemming daarvan een gevolg is. Als een contractspartij niet bekwaam is, kan geen geldige 

overeenkomst tot stand komen en kan dus geen roerendmaking plaatsvinden. Wie enkel 

bevoegd is om rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen te stellen, kan geen 

onderdeel van een onroerend goed als roerend door anticipatie verkopen of aankopen. Een 

uitzondering geldt hier wanneer het om de normale opbrengsten van het goed gaat. Voor 

normale opbrengsten geldt dat deze rechtshandeling slechts anticipeert op het karakter dat de 

goederen bestemd zijn te verkrijgen, nl. een roerend karakter. Indien een contractspartij 

bekwaam is om rechtshandelingen te stellen zodra de opbrengsten werkelijk roerend zijn, 

geldt deze bekwaamheid logischerwijze ook voor een anticipatie op deze werkelijke toestand.  

Niettemin mag het belang van deze discussie niet overschat worden. Het verschil in de 

behandeling van rechtshandelingen gesteld door onbekwamen of hun vertegenwoordigers 

met betrekking tot roerende dan wel onroerende goederen is immers fel verminderd nu de 

roerende goederen bijna steeds delen in de bescherming die voordien enkel aan 

onroerende goederen werd geboden.  

Zo schafte de Franse Wet van 14 december 1964 het onderscheid af dat voor de voogd 

van een onbekwame gold op het vlak van formaliteiten voor de overdracht van roerende 

goederen enerzijds en onroerende goederen anderzijds.
1290

 Ook in het Belgische recht 

werden de regels voor roerende en onroerende goederen van onbekwamen meer 

gelijkgeschakeld. Zo mag de voogd volgens het huidige artikel 410, §1, 1° BW de 

goederen van de minderjarige (met uizondering van de vruchten en de onbruikbare 

voorwerpen) niet vervreemden zonder machtiging van de vrederechter en volgens 3° van 

diezelfde bepaling geen goederen hypothekeren of in pand geven, terwijl in de regeling in 

artikel 457 BW zoals die bestond voor 2001 enkel de onroerende goederen niet mochten 

worden vervreemd of met hypotheek bezwaard zonder machtiging. 

Bovendien bestaan er minder onbekwaamheden ten opzichte van de vroegere regelingen 

waarbij bijvoorbeeld een man instond voor het beheer van het vermogen van zijn 

echtgenote.
1291

 

337. TRANSLATIEVE OVEREENKOMSTEN: FISCAAL ROEREND REGIME – De roerende 

kwalificatie van onderdelen van de grond bij een rechtshandeling heeft ook op fiscaal vlak 

voordelige gevolgen. Een overdracht onder bezwarende titel van roerende goederen wordt 

immers niet aan verplichte registratie en de daarbij horende registratierechten 

                                                 
1289 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 119. Ook in die zin: M. CHAUVEAU, "Des 

meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 590, nr. 27. 
1290 Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à 

l'émancipation, JORF 15 december 1964, p. 11140. Zie bijvoorbeeld: huidig art. 505 Cc. 
1291 P. MALAURIE en L. AYNÈS, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 31, nr. 123. 
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onderworpen.
1292

 Dit geldt ook naar Nederlands recht voor de verkoop van geïncorporeerde 

delen van de grond als toekomstige roerende goederen (supra, nrs. 306 en 332). Deze is niet 

aan overdrachtbelasting te zijn onderworpen aangezien deze enkel geldt bij de verkrijging van 

onroerende zaken.
1293

 

Om misbruik te vermijden gelden in het Belgische recht uitzonderingen op deze regel. Deze 

twee uitzonderingen zijn de gevallen waarbij (1) hetzij hout op stam onder beding van het te 

vellen, hetzij gebouwen onder beding van ze te slopen, onder de levenden en ten bezwarende 

titel worden overgedragen als vervroegd roerend waarbij de eigendom van de grond nadien 

wordt verkregen voor het hout helemaal geveld is of de gebouwen helemaal gesloopt zijn, of 

(2) de eigendom wordt verkregen van hetzij hout op stam, hetzij gebouwen, als die bewuste 

overdracht ten voordele van de eigenaar van de grond wordt toegestaan.
1294

 Vindt er dus 

verkrijging plaats van zowel de grond als de geïncorporeerde goederen door eenzelfde 

eigenaar, ongeacht of dat samen of apart gebeurt, ongeacht de volgorde en ongeacht de 

roerendmaking dan wordt de overdracht van de vervroegd roerende goederen voor een 

overdracht ten bezwarende titel van onroerende goederen gehouden en aldus getaxeerd (tenzij 

er BTW is betaald). In het Nederlandse recht geldt een gelijkaardige regeling voor 

bodembestanddelen zoals zand, grind, veen en terpaarde. Wordt een onroerend goed 

overgedragen met een beding dat bepaalde bodembestanddelen geacht worden niet te zijn 

verkregen, dan zijn de bodembestanddelen vrijgesteld van overdrachtbelasting.
1295

 Indien de 

bodembestanddelen of hun waarde naderhand toch ten goede komt aan de verkrijger van de 

grond, wordt zulks beschouwd als een verkrijging waarop overdrachtsbelasting moet worden 

betaald.
1296

 

Daarnaast kan naar Belgisch recht ook buiten het toepassingsgebied van deze bijzondere 

regeling een onroerende taxatie plaatsvinden indien blijkt dat er geen werkelijke intentie tot 

roerendmaking bestond. In dat geval dient de Administratie het bewijs van veinzing te leveren 

terwijl er bij de bijzondere regel in artikel 2.9.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit een vermoeden 

iuris et de iure aanwezig is.
1297

 Ook in het Franse recht geldt dat een onroerende belasting 

wordt geheven op de overdrachten van vervroegd roerende goederen waarbij geen werkelijke 

bedoeling tot losmaking bestaat of bedrieglijk opzet aanwezig is.
1298

  

                                                 
1292 Vlaanderen: A contrario art. 2.9.1.0.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit. Frankrijk: art. 635, 3° jo. art. 662 Code des Impôts. Zie 

bv.: Rb. Neufchâteau 8 juli 1992, Rec.gén.enr.not. 1992, 321, nr. 24.141, noot; M.-R. VAN VLASSELAER, "De 

registratieformaliteit" in F. WERDEFROY (ed.), Registratierechten 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 2013, (85) 153, nr. 146. 
1293 Art. 2.1 Wet op belastingen van rechtsverkeer. 
1294 Art. 2.9.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit. Voordien art. 74-75 W.Reg.  
1295 Art. 15, eerste lid, sub j Wet op belastingen van rechtsverkeer. 
1296 Art. 15, tweee lid Wet op belastingen van rechtsverkeer. Zie: J. VERBAAN, "Uitbedongen bodembestanddelen en zaken 

(art. 15, lid 1, onderdeel j)", Cursus Belastingrecht (Belasting van Rechtsverkeer), Kluwer, 2015, 1 (geraadpleegd via 

www.navigator.nl).  
1297 Voor fiscaal misbruik: art. 3.17.0.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit. Zie bv.: Luik 4 maart 1993, Rec.gén.enr.not. 1993, 267; 

T. CARNEWAL en P. VAN MELKEBEKE, "Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen" in F. WERDEFROY 

(ed.), Registratierechten 2012-2013, Mechelen, Kluwer, (917) 996, nr. 675. 
1298 Voor een bespreking van het Franse recht, zie onder meer: J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit 

civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 29; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, 

http://www.navigator.nl/
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Hoewel deze fiscale behandeling een belangrijke drijfveer is om toepassing te maken van 

vervroegde roerendmaking, gaat een uitgebreide bespreking ervan het bestek van deze 

civielrechtelijke studie te buiten.
1299

 

2. Translatieve overeenkomsten: ontstaat een eigendomsrecht of vorderingsrecht tot 

losmaking? 

338. VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN DOOR ANTICIPATIE: DISCUSSIE OVER 

EIGENDOMSOVERDRACHT VOOR FYSIEKE LOSMAKING – Het voor de praktijk meest 

voorkomende geval van roerendmaking door anticipatie doet zich voor bij koop, wanneer de 

in de grond geïncorporeerde goederen afzonderlijk van de grond worden verkocht.
1300

 Over de 

werking van deze koopovereenkomst bestaan twee visies in het Franse en Belgische recht die 

samenhangen met de vraag of de goederen reeds als afzonderlijk rechtsobject bestaan (supra, 

nr. 304). Naar Nederlands en Zuid-Afrikaans recht is de positie van de koper niet betwist 

aangezien in deze stelsels duidelijk is dat geïncorporeerde goederen bestanddelen zijn (supra, 

nr. 306). De verschillende oplossingen worden hier uitgebreid toegelicht. 

De relevantie van deze discussie situeert zich in het Belgische en Franse recht vooral ten 

aanzien van derden (infra, nrs. 352 e.v.). Tussen de partijen is ze relatief beperkt. De 

bepaling van het ogenblik waarop het eigendomsrecht overgaat, is voor de partijen zelf 

van belang voor de overgang van risico voor tenietgaan door een vreemde oorzaak.
1301

 

339. EERSTE ZIENSWIJZE: EIGENDOMSOVERDRACHT KAN VÓÓR WERKELIJKE 

ROERENDMAKING – Volgens de eerste opvatting in het Belgische en Franse recht doet het 

koopcontract overeenkomstig de translatieve werking van koopovereenkomsten meteen het 

eigendomsrecht van de vervroegd roerende goederen overgaan.
1302

 “L’adhérence au sol ne 

                                                                                                                                                         
nr. 115. Voor een voorbeeld van nadelige fiscale gevolgen van vervroegde roerendmaking, zie: Cass. fr. 24 november 1981, 

Bull. civ. 1981, 323, nr. 408. 
1299 Voor een bespreking van het Belgische recht, zie onder meer: B. HAMBYE, "Les arbres, la loi et le fisc ou la réserve de 

propriété des bois sur pied", Rev.not. 1979, (117) 117-123; E. SPRUYT, "Het registratierecht op inbrengen in vennootschap 

(deel II)", Not. Fisc. M. 1994, vol. 6, (1) 16-18; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, "Overzicht van rechtspraak. 

Zakenrecht (1994-2000)", TPR 2001, (837) 853 e.v.; T. CARNEWAL en P. VAN MELKEBEKE, "Algemene voorwaarden van 

vorderbaarheid" in F. WERDEFROY (ed.), Registratierechten 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2011, (827) 865-867, nr. 667 en 

904-909, nrs. 674-680; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 56-57. Zie 

ook: Luik 3 mei 1999, Rec.gén.enr.not. 2001, 415, noot; TBBR 2000, 680. 
1300 Deze overdracht kan gelijktijdig met de grond, zelfs in eenzelfde akte voor zover aan de voorwaarde van bestemming tot 

roerendmaking voldaan is. Supra, nrs. 318 en 322-325. 
1301 Art. 1138 BW. Zie voor een bespreking: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke 

goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 339-360, nrs. 370-391. 
1302 Art. 1583 B.W. Frankrijk: Rennes 24 november 1996, Bull.civ. 1996, III, 114, nr. 180, geraadpleegd op 

www.lexisnexis.com; Orléans 15 december 2008, nr. 07/02560, onuitg., geraadpleegd op www.lexisnexis.com; C. LYON-

CAEN, noot onder Dijon 28 maart 1876, S. 1877, vol. II, (193) 193; M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue 

critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 598-599, nr. 36; H. SOLUS, noot onder Montpellier 23 oktober 1922, 

Sirey 1923, vol. II, (1) 4-5; M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 194; J.C. HALLOUIN, 

L'anticipation. Contribution à l'Etude de la Formation des Situations Juridiques, onuitg., Université de Poitiers, 30 juni 

1979, 428; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 114; R. LIBCHABER, 

"Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 44, nr. 242; W. DROSS, Droit civil. Les choses, Parijs, LGDJ, 2012, 632, nr. 342-2. 

Minder expliciet: Nancy 13 oktober 2009, nr. 2708-09, geraadpleegd op www.lexisnexis.com; G. BAUDRY-LACANTINERIE en 

M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 51, nr. 53: “(…) on doit 

admettre en principe la réalité du droit conféré à l’acquéreur (…)”; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil 

http://www.lexisnexis.com/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.lexisnexis.com/
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fait aucun obstacle au transfert de propriété. La règle superficies solo cedit ne s’applique, en 

effet, qu’à défaut de convention.”
1303

 Dit geldt ook indien het om koop bij de hoop of globale 

koop van roerende goederen door anticipatie gaat (artikel 1586 BW), maar niet indien het om 

soortkoop gaat. De vervroegde roerendmaking van soortgoederen is op zich mogelijk maar als 

er bij dergelijke goederen geen bepaalde hoeveelheid is geïdentificeerd, is aan de 

specialiteitsvereiste voor eigendomsoverdracht niet voldaan.
1304

  

Uit de houding die rechtspraak en rechtsleer aannemen ten aanzien van conflicten tussen 

rechthebbenden (infra, nrs. 364 e.v.), kan soms ook worden afgeleid dat ze aan de verkrijger 

van roerende goederen door anticipatie een zakelijk recht toekennen vanaf de 

koopovereenkomst.
1305

 

Zo oordeelt de Franse Cour de cassation dat voor tegenwerpelijkheid aan derden van de 

translatieve overeenkomst hypothecaire publiciteit vereist is (infra, nr. 388). Dit is enkel 

vereist voor verkrijging van zakelijke rechten.  

340. TWEEDE ZIENSWIJZE: EIGENDOMSOVERDACHT VINDT SLECHTS PLAATS BIJ WERKELIJKE 

ROERENDMAKING – Volgens een tweede visie vindt deze overdracht pas plaats op moment van 

de fysieke roerendmaking, waarbij de verkrijger tot dat ogenblik slechts over een persoonlijke 

vordering zou beschikken.
1306

 In die opvatting zou de kwalificatie als roerende goederen door 

anticipatie geen zakelijke werking hebben maar enkel verbintenisrechtelijke gevolgen creëren. 

Zo oordeelde het Belgische Hof van Cassatie in 1834 als volgt:  

“(…) dans la vente de récoltes pendantes par racines, le vendeur (…) ne lui transporte et 

que l’acheteur n’entend acquérir que le droit de détacher ces fruits de sol et d’en 

disposer après les avoir détachés, après qu’il sont devenues des objets mobiliers.”
 1307

  

                                                                                                                                                         
français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 106, nr. 103; C. BEUDANT, Cours de Droit 

Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 107, nr. 109. België: R. DERINE, F. VAN NESTE 

en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 158, nr. 82; 

H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 657, nr. 729; F. VAN NESTE, 

Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1990, 152, nr. 82; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, 

Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 73, nr. 61; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek 

Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 30-31, nr. 72; B. TILLEMAN, "De notie roerend en onroerend goed" in P. 

LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 40, nr. 84; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 111, nr. 130.  
1303 M. FRÉJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 194. 
1304 M. FRÉJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 169-170; B. TILLEMAN, "De notie roerend en 

onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 40, nr. 84; R. 

DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 30-31, nr. 72. 
1305 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 598, nr. 35. 
1306 G. GALLOPIN en M. WILLE, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, 1932, 33, nr. 23; G. WICKER, Les fictions 

juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, Parijs, LGDJ, 1997, 320, nr. 341; M.E. STORME, Handboek 

Vermogensrecht: Goederen- en Insolventierecht, Gent-Mariakerke, 2010, 35-36. In die zin lijkt ook: F. MOURLON, 

Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 692, nr. 1361: “ (…) il ne leur a cédé que le droit de les 

faire abattre (..)”; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 467-469, nrs. 540-541. Anders: R. 

DEMOGUE, "De la nature et des effets de droit éventuel", RTD civ 1906, (231) 267 waar de auteur spreekt over «un droit réel 

éventuel». 
1307 Cass. 31 maart 1934, Pas. 1834, 234. Drie jaar later herhaalde het Hof quasi letterlijk dezelfde formule: Cass. 12 juni 

1837, Pas. 1837, 100: “(…) le vendeur n’entend en effet transporter à l’acheteur, et celui-ci n’entend acquérir que le droit de 

détacher ces bois et ces fruits du sol (…)”  
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Ook de Franse Cour de Cassation oordeelde in die zin:  

“(…) la vente était mobilière, et que la demande de Compain, tendant à l’exécution de 

cette vente, avait un caractère purement personnel et mobilier”.
1308

  

De visie van dat hof is echter niet helemaal duidelijk nu het in 1808 in tegengestelde zin leek 

te oordelen:  

“(…) que lorsque la vente de ces fruits est parfaite, la propriété en est transférée à 

l’acheteur.”
1309

  

De opvatting die eigendomsoverdracht pas laat plaatsvinden bij de werkelijke roerendmaking, 

leunt aan bij het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse systeem waar er geen zakelijk recht op te 

velde staande vruchten, op stam staande bomen of andere onderdelen van de grond mogelijk 

is (supra, nr. 306 en infra, nr. 345). 

Deze discussie is van belang om de zakelijke werking van de wilsuiting van partijen op dit 

vlak te kunnen analyseren. Om de discussie te beoordelen, wordt ze in het ruimere kader van 

de regels over het eenheidsbeginsel en eigendomsoverdracht naar Frans en Belgisch recht 

geplaatst.  

341. EENHEIDSBEGINSEL EN BESTANDDEELVORMING – Tegenstanders van een 

eigendomsrecht op nog niet losgemaakte roerende goederen door anticipatie werpen op dat de 

goederen nog onderdeel van de grond vormen en dus niet zelfstandig het voorwerp van een 

eigendomsrecht kunnen vormen.
1310

 Een afzonderlijk zakelijk recht op een onderdeel van de 

grond zou strijdig zijn met het zakenrechtelijk eenheidsbeginsel.  

Het eenheidsbeginsel is een belangrijk principe in het Franse en Belgische recht.
1311

 Volgens 

dit principe kan wat door het recht als een eenheid wordt beschouwd, slechts het voorwerp 

van één eigendomsrecht uitmaken. Omwille van dit beginsel zijn bestanddelen of onderdelen 

van een goed zakenrechtelijk onzelfstandig, wat betekent dat ze niet het voorwerp van een 

afzonderlijk eigendomsrecht kunnen uitmaken. Deze zakenrechtelijke onzelfstandigheid 

betekent niet dat onderdelen van een goed verbintenisrechtelijk onzelfstandig zijn. Ze kunnen 

dus wel het voorwerp van een verbintenis uitmaken.
1312

  

                                                 
1308 Cass. fr. 25 januari 1886, S. 1886, I, 269, D. 1886, V, 39. Zie ook: Dijon 28 maart 1876, S. 1877, II, 193, noot Ch. LYON-

CAEN, D. 1878, II, 261; Montpellier 23 juni 1927, DH 1927, 427. 
1309 Cass. fr. 26 januari 1808, S. 1809, I, 65, Rép.de droit 1847, 65. 
1310 M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht: Goederen- en Insolventierecht, Gent-Mariakerke, 2010, 35-36. 
1311 Art. 546, 551 en 552 BW/Cc vormen een toepassing van dit principe. 
1312 Zie bijvoorbeeld: V. MARCADÉ, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 397-399, nrs. 

409-410 (met betrekking tot uitbreiding van een eigendomsrecht door roerende en onroerende natrekking), in het bijzonder: 

“(…) dans tous les cas possibles, je n’acquiers pas un droit nouveau, un second dominium, à côté de celui que j’avais déjà; 

je conserve et continue d’avoir un droit unique dont l’objet s’est modifié sous mes mains.”; M.E. STORME, Handboek 

Vermogensrecht: Goederen- en Insolventierecht, Gent-Mariakerke, 2010, 31; C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van 

schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 104, nr. 96; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 75-76, nr. 83; K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 378, nr. 370. 
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342. TOETSING VAN VERKOOP VAN VERVROEGD ROERENDE GOEDEREN AAN HET 

EENHEIDSBEGINSEL – Gaat men ervan uit dat het eenheidsbeginsel onbeperkt moet gelden op 

roerende goederen door anticipatie, dan zou dit betekenen dat een verkoop van onderdelen 

van de grond verbintenisrechtelijk geldig is maar geen eigendomsrecht doet overgaan, d.w.z. 

niet translatief werkt, zolang de onderdelen niet worden afgescheiden en zo 

goederenrechtelijke zelfstandigheid verwerven. Dit lijkt op de positie die geïncorporeerde 

goederen in het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht hebben (infra, nrs. 345-346). 

Het eenheidsbeginsel is naar Belgisch en Frans recht evenwel geen absoluut beginsel. Er 

bestaan uitzonderingen op het eenheidsbeginsel. Zo is er het recht van opstal, waarbij een 

eigendomsrecht op gebouwen ontstaat los van de grond, hoewel gebouwen bestanddelen zijn 

van die grond (supra, nr. 136).
1313

 Het zakelijk recht doet hier precies de zakenrechtelijke 

zelfstandigheid van een bestanddeel van de grond ontstaan. Bovendien doet ook de nieuwe 

Belgische Pandwet afbreuk aan het eenheidsbeginsel nu die wet een eigendomsvoorbehoud op 

onroerende goederen door incorporatie toestaat (supra, nr. 140). Hierbij wordt de natrekking 

van een bestanddeel verhindert zodat het zijn zakenrechtelijke zelfstandigheid behoudt. Op 

grond van deze uitzonderingen op het eenheidsbeginsel kan worden geargumenteerd dat een 

afzonderlijk zakelijk recht op onderdelen van de grond de lege lata ook mogelijk is na 

vervroegde roerendmaking in een translatieve overeenkomst. Op die manier is de eerste 

zienswijze, die tevens de meerderheidsopvatting in de doctrine is (supra, nr. 339), verenigbaar 

met het bestaan en het belang van het eenheidsbeginsel. 

Op het belang van het eenheidsbeginsel en bestanddeelvorming wordt in de evaluatie de 

lege ferenda verder ingegaan (infra, nr. 421). 

343. EIGENDOMSOVERDRACHT NAAR FRANS EN BELGISCH RECHT: MONISTISCH OF 

DUALISTISCH STELSEL? – Aangenomen dat onderdelen van de grond het voorwerp van een 

afzonderlijk eigendomsrecht kunnen vormen, rijst de vraag naar de werking van de 

eigendomsoverdracht. Voor de overdracht van zakelijke rechten gelden drie algemene 

voorwaarden: een geldige verbintenisrechtelijke titel tot overdracht, beschikkingsbevoegdheid 

in hoofde van de overdrager en zakenrechtelijke overdraagbaarheid van het goed.
1314

 Is aan 

deze voorwaarden voldaan, dan kan het eigendomsrecht geldig worden overgedragen.  

De vraag op welk ogenblik het zakelijk recht van de verkrijger bij een koopovereenkomst 

juist wordt overgedragen, is daarmee nog niet beantwoord. Klassiek wordt in het Belgische en 

Franse recht aangenomen dat de overdracht van een zakelijk recht tot stand komt op het 

moment dat partijen een overeenstemming hebben bereikt over de essentiële bestanddelen van 

de translatieve overeenkomst.
1315

 Het zakelijk recht wordt overgedragen door de 

                                                 
1313 S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen, Antwerpen, Intersentia, 2015, 233-234, nr. 191.  
1314 Voor een bespreking van de drie voorwaarden: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 705-708, nrs. 911-917.  
1315 Zie onder meer: C. AUBRY, G. RAU en P. ESMEIN, Droit civil français. Tome V, Parijs, Editions techniques S.A., 1952, 

21, nr. 349; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et 
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verbintenisrechtelijke overeenkomst tussen de partijen, zonder dat een bijkomende juridische 

handeling is vereist. Dit wordt afgeleid uit artikel 1138 BW, dat bepaalt dat de verplichting tot 

zakenrechtelijke overdracht is voltrokken door de enkele toestemming van de contracterende 

partijen.
1316

 Men spreekt van eigendomsoverdracht solo contractu, aangeduid als het 

‘materiële consensualisme’.
1317

 Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen zoals 

plechtige en zakelijke overeenkomsten, overeenkomsten waarin de eigendomsoverdracht 

contractueel wordt uitgesteld en overeenkomsten waarvan het voorwerp nog niet bestaat 

(toekomstige goederen) of nog niet is geïndividualiseerd (soortgoederen).
1318

 

Recenter wordt verdedigd dat het eigendomsrecht bij een translatieve overeenkomst niet solo 

contractu overgaat. De verbintenisrechtelijke overeenkomst doet het eigendomsrecht niet 

automatisch overgaan maar doet voor de overdrager de verplichting ontstaan om de eigendom 

van het goed te leveren. Deze verplichting wordt uitgevoerd door een consensuele 

leveringshandeling, die in de praktijk meestal gelijktijdig met de verbintenisrechtelijke 

overeenkomst tot stand komt. Hierop bestaan echter uitzonderingen zoals in het geval van 

soortgoederen (de levering komt tot stand bij invidivualisatie), eigendomsvoorbehoud (de 

levering gebeurt onder opschortende voorwaarde van betaling), en toekomstige goederen (de 

levering komt tot stand onder opschortende voorwaarde van totstandkoming van het goed in 

het vermogen van de overdrager).
1319

 

344.  TOETSING VAN VERKOOP VAN VERVROEGD ROERENDE GOEDEREN AAN PRINCIPES OVER 

EIGENDOMSOVERDRACHT – Om de verkoop van vervroegd roerende goederen binnen het 

kader van deze principes te analyseren, moeten eerst de drie algemene voorwaarden voor een 

overdracht van een zakelijk recht worden bekeken. Hoewel dergelijke verkoop telkens in 

concreto moet worden onderzocht, lijkt de figuur in abstracto lijkt niet strijdig met één van 

deze drie voorwaarden. Ten eerste is een geldige verbintenisrechtelijke titel niet a priori 

                                                                                                                                                         
de Jurisprudence, 1952, 625, nr. 618; M. WAELBROECK, Le transfert de la propriété dans la vente d'objets mobiliers 

corporels en droit comparé, Brussel, Bruylant, 1961, 19, nr. 6; J. CARBONNIER, Droit civil. Tome 3. Les Biens, Parijs, PUF, 

2000, 186-187, nr. 108; C. LARROUMET, Droit civil. Les obligations - Le contrat, Parijs, Economic, 2003, 48-49, nr. 57; R. 

DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 159, nr. 398; M. MALAURIE, L. AYNES 

en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2014, 7, 165-166, nr. 251. 
1316 J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

2, nr. 3; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 710, nr. 920. Beide 

auteurs menen zelf evenwel dat het Franse en Belgische recht leveringsstelsels zijn. 
1317 Zie voor het onderscheid tussen dualisme en monisme: P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 619-620, nr. 688. 
1318 C. AUBRY, G. RAU en P. ESMEIN, Droit civil français. Tome V, Parijs, Editions techniques S.A., 1952, 21-27, nr. 349; M. 

PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 630-632, nrs. 622-623; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 712-714, nrs. 923-925. 
1319 Zie zeer uitgebreid: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 629 p., in het bijzonder het tussenbesluit op 278-279, nr. 299. Zie ook: X. HENRY, La technique 

des qualifications contractuelles, onuitg., University de Nancy II, 30 juni 1992, 373-383, nrs. 319-332; V. SAGAERT, 

"Consensual versus Delivery Systems in European Private Law - Consensus about Tradition?" in W. FABER en B. LURGER 

(eds.), Rules for the Transfer of Movables. A candidate for European harmonisation or national reforms?, Munchen, Sellier, 

2008, (9) 9-46, in het bijzonder 35-37, nrs. 42-46; P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

621, nr. 690. Zie minder expliciet: C. BEUDANT, P. LEREBOURS-PIGEONNIERE en G. LAGARDE, Cours de droit civil français. 

Tome VIII - Les contrats et les obligations, Parijs, Rousseau & Cie Editeurs, 1936, 225-227, nrs. 309-311. Voor een 

bespreking, zie ook: J. COULET, L'exécution forcée en nature, Parijs, Diffusion ANRT, 2007, 330-377, nrs. 305-341. 
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onmogelijk op grond van de vereisten van artikel 1108 BW. Ten tweede is 

beschikkingsbevoegdheid in hoofde van de overdrager evenmin onmogelijk indien men 

aanneemt dat de onderdelen van de grond in dit geval het voorwerp van een afzonderlijk 

eigendomsrecht kunnen vormen (supra, nr. 341). Ten derde is de zakenrechtelijke 

overdraagbaarheid in de hier gemaakte hypothese dat een afzonderlijk zakelijk recht op 

vervroegd roerende goederen mogelijk is, ook geen probleem omdat deze goederen in de 

handel zijn.  

Vervolgens rijst de vraag op welk ogenblik dit zakelijk recht wordt overgedragen. Zoals 

vermeld, vindt eigendomsoverdracht volgens de klassieke opvatting plaats op het moment van 

wilsovereenstemming (solo contractu) tenzij het om soortgoederen gaat. In deze opvatting 

gaat het eigendomsrecht op goederen die als roerend door anticipatie worden verkocht, dus 

meteen over tenzij het gaat om soortgoederen die niet zijn geïndividualiseerd. In de meer 

recente opvatting bestaat er voor de overdrager een afzonderlijke juridische leveringsplicht. 

Evenwel, in deze visie vindt de uitvoering van deze leveringsplicht in principe plaats op het 

moment van het sluiten van de overeenkomst. Uitzonderingen zijn onder meer toekomstige 

bepaalde goederen en soortgoederen. Toegepast op de roerende goederen door anticipatie 

geeft deze recentere opvatting een gelijkaardig beeld als de klassieke opvatting wat het 

moment van eigendomsoverdracht betreft. Roerende goederen door anticipatie, die reeds 

bestaan,
1320

 zijn volgens de meerderheidsvisie geen toekomstige goederen (supra, nr. 304) 

zodat de juridische levering niet gebeurt onder opschortende termijn van de totstandkoming 

maar wel meteen en zonder modaliteit. De roerende goederen door anticipatie vallen evenmin 

onder de uitzondering van de soortgoederen indien het om bepaalde, geïndividualiseerde 

goederen gaat. Daarvoor kan men dus aannemen dat de juridische levering plaatsvindt op het 

moment van de overeenkomst.  

De juridische levering dient te worden onderscheiden van de feitelijke levering, die er toe 

strekt de louter feitelijke macht over een goed over te dragen.
1321

 Niettemin is het interessant 

om de Franse rechtspraak over feitelijke levering van vervroegd roerende goederen te 

bekijken. Volgens een aantal Franse arresten is niet aan deze leveringsplicht voldaan vanaf 

fysieke roerendmaking, maar wel vanaf het moment dat niets de koper belet om tot 

roerendmaking over te gaan. 

Zo oordeelde de Cour de cassation in een zaak over verkochte bomen op stam als volgt: 

“(…) après avoir relevé à bon droit qu’une vente est mobilière lorsqu’elle a pour objet 

des arbres à abbatre et que la tradition d’une coupe de bois est réalisée dans les 

magasins de l’acheteur lorsque celui-ci a été autorisé à exploiter (…)”.
1322

 In een zaak 

over verkochte materialen die nog moesten worden ontgonnen, oordeelde het Hof in 

                                                 
1320 Voor goederen zoals de nog niet totstandgekomen oogst van het volgend jaar geldt ook naar Belgisch en Frans recht dat 

het toekomstige goederen zijn: supra, nr. 311. 
1321 J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

18-19, nr. 18. 
1322 Cass. fr. 21 december 1971, Bull.civ. 1971, IV, 290, nr. 308.  
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gelijkaardige zin: “(…) la cour d’appèl ayant estimé que le contrat conclu (…) était une 

vente de matériaux envisagés dans leur état futur comme des meubles par anticipation, a 

justement décidé que la délivrance à laquelle étaient tenues les vendeurs était accomplie, 

non pas au moment de l’extraction effective des matérieux mais lorsque rien ne 

s’opposait plus, du fait du vendeur, à ce que le’acquéreur commençat l’exploitation 

(…)”
1323

 

Feitelijke levering kan dus plaatsvinden voor de fysieke doorbreking van de incorporatie van 

de bomen.
1324

 Dit biedt een argument ter ondersteuning van de mogelijkheid om een 

juridische levering te laten plaatsvinden voor de goederen zijn losgemaakt. Als men aanvaardt 

dat roerende goederen door anticipatie vatbaar zijn voor een feitelijke levering door de 

verkoper, dan lijkt het ons dat men ook moet aanvaarden dat een juridische levering en dus 

ook een eigendomsoverdracht mogelijk is nog voordat de incorporatie wordt doorbroken, wat 

ook het standpunt van de meerderheid in de doctrine is (supra, nr. 338).  

345. VERKOOP VAN TOEKOMSTIGE GOEDEREN: GEEN EIGENDOMSOVERDRACHT VOOR 

FYSIEKE LOSMAKING, WEL LEVERING BIJ VOORBAAT IN NEDERLAND – In het Nederlandse en 

Zuid-Afrikaanse recht zijn geïncorporeerde goederen zoals werd toegelicht geen roerende 

goederen door anticipatie maar wel toekomstige goederen omdat ze tot aan de losmaking nog 

niet als zelfstandige rechtsobjecten bestaan (supra, nr. 306). In deze stelsels wordt het 

eenheidsbeginsel dus strikter ingevuld dan in de Belgische en Franse meerderheidsvisie, die 

een afzonderlijk eigendomsrecht op bestanddelen van de grond die vervroegd roerend worden 

gemaakt, mogelijk acht (supra, nrs. 339 en 342). Bovendien bestaat er in deze stelsels minder 

discussie over de interne gevolgen van een overdracht van toekomstige goederen zoals te 

velde staande vruchten.  

346. VERKOOP VAN TOEKOMSTIGE GOEDEREN: GEEN EIGENDOMSOVERDRACHT VOOR 

FYSIEKE LOSMAKING – Naar Nederlands recht kunnen goederen die zijn geïncorporeerd in de 

grond maar zullen worden losgemaakt, worden verkocht als toekomstige roerende 

goederen.
1325

 Hierbij geldt de regel die voor alle toekomstige goederen geldt: de 

koopovereenkomst is verbintenisrechtelijk geldig maar er bestaan zakenrechtelijke 

begrenzingen, in het bijzonder op het vlak van de eigendomsoverdracht.
1326

 Voor een 

                                                 
1323 Cass. fr. 13 juli 1982, Bull. Civ. 1982, I, 262, Gazette du Palais 1982, 363. Zie ook: Orléans 15 december 2008, nr. 

07/02560, onuitg., geraadpleegd op www.lexisnexis.com, Nancy 19 maart 2007, nr. 677/2007, onuitg. geraadpleegd op 

www.lexisnexis.com. Deze invulling van de leveringsplicht geldt slechts voor zover de verplichting om de goederen los te 

maken op de koper rust. Het is geenszins een verplichting in die zin te bedingen. Ook de verkoper kan deze verbintenis in 

principe op zich nemen. In dat geval zal aan de levering niet voldaan zijn door het op passieve wijze niet verhinderen van de 

losmaking. Er zal integendeel van de verkoper een actief optreden vereist zijn dat de inontvangstneming door de koper 

mogelijk maakt of vergemakkelijkt. (Vergelijk met V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort 

bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 133, nr. 331).  
1324 M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 114; B. TILLEMAN, 

Overeenkomsten - Deel 2. Bijzondere Overeenkomsten - A. Verkoop - Deel 2. Gevolgen van de koop in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 36-37, nrs. 36-37. 
1325 S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk 

Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 89. 
1326 J. HIJMA, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7-I* Bijzondere 

Overeenkomsten. Koop en Ruil, Deventer, Kluwer, 2013, 221, nr. 201. 

http://www.lexisnexis.com/
http://www.lexisnexis.com/


 

 

348 

 

eigendomsoverdracht is een geldige titel, een (juridische) levering en 

beschikkingsbevoegdheid vereist.
1327

 Aangezien de goederen nog niet bestaan (als zelfstandig 

rechtsobject) zolang ze niet zijn afgescheiden, is de overdrager zolang ook niet bevoegd om 

erover te beschikken.
1328

 De beschikkingsbevoegdheid ontbreekt dus tot aan het ontstaan van 

de goederen, wat bij onderdelen van de grond door de losmaking ervan zal gebeuren.
1329

 Tot 

aan de losmaking kan de verkrijger bijgevolg geen eigenaar worden omdat één van de 

constitutieve bestanddelen voor overdracht ontbreekt.
1330

  

In het Zuid-Afrikaanse recht geldt een gelijkaardige redenering. Een verkoop van te velde 

staande vruchten is mogelijk.
1331

 Zakenrechtelijk heeft deze echter geen gevolgen (supra, nr. 

306). Zolang onderdelen van de grond zoals vruchten niet zijn losgemaakt, zijn ze bestanddeel 

en is er geen afzonderlijk eigendomsrecht mogelijk.
1332

 Het lijkt dat hier net zoals in het 

Nederlandse recht de beschikkingsbevoegdheid ontbreekt, al wordt dit niet als dusdanig 

verwoord in de Zuid-Afrikaanse doctrine.  

347. VERKOOP VAN TOEKOMSTIGE GOEDEREN: LEVERING BIJ VOORBAAT – In het 

Nederlandse recht bestaat bovendien een bijzondere regel bij de verkoop van toekomstige 

goederen, waartoe de geïncorporeerde goederen die zullen worden losgemaakt, behoren. De 

toekomstige goederen kunnen naar Nederlands recht al bij voorbaat worden geleverd.
1333

 Het 

doel is om te bewerkstelligen dat de wederpartij, die door de verkoop verbintenisrechtelijk 

                                                 
1327 Art. 3:84 NBW. 
1328 W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2006, 268, 

nrs. 307-308; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 358-359, nr. 420. Deze 

regel gold ook naar oud Nederlands recht. Zo oordeelde het Hof te ’s Gravenhage dat de verkoop van op stam staande 

kerstbomen geldig was maar geen eigendomsrecht deed overgaan ondanks een clausule waarin een onmiddellijke 

eigendomsoverdacht was opgenomen: ’s Gravenhage 24 april 1968, NJ 1969, 576, nr. 239. 
1329 Zie voor afscheiding van vruchten: J.E. WICHERS, Natrekking, vermenging en zaaksvorming, onuitg., Rijksuniversiteit 

Groningen, 24 december 2002, 210-212, nr. 5.4.5.3; H. SPATH, "Afscheiding van bestanddelen en splitsing", AA 2004, vol. 

53, (91) 92, nr. 2.2. 
1330 J.G.H. DERCKSEN, "De overdracht van toekomstige goederen" in W.C.L. VAN DER GRINTEN, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. 

NUYTINCK, et al. (eds.), Onderneming en nieuw burgerlijk recht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991, (155) 156-157, nr. 2; 

S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 

3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 247. In algemene zin ook: O.K. BRAHN, Overdracht in 

Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1992, 26-27, nr. 10. 
1331 Toekomstige oogsten kunnen worden verkocht: D 18 1 8; A.J. KERR, The law of sale and lease, Durban, LexisNexis, 

2004, 25. A fortiori kunnen staande oogsten worden verkocht. Deze verkoop kan gebeuren als kanscontract dat de goederen 

tot standkomen waarbij de koper het risico van niet-totstandkomen draagt (een emptio spei) of in een overeenkomst waarbij 

de verkoper het risico van niet-totstandkomen draagt, door sommigen ook een overeenkomst onder voorwaarde van de 

totstandkoming genoemd (een emptio rei speratae): J. LOTZ, "Purchase and sale" in R. ZIMMERMAN en D. VISSER (eds.), 

Southern Cross. Civil Law and Common Law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (361) 364-365; G.F. LUBBE, 

"Law of Purchase and Sale", Annual Survey of South African Law 2001, (240) 242-243; A.J. KERR, The law of sale and lease, 

Durban, LexisNexis, 2004, 25-28. 
1332 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 25 in samenlezing met 56-57; D.G. KLEYN, A. BORAINE 

en W. DU PLESSIS, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Third edition, Durban, Butterworths, 1992, 16, nr. 4; H. 

MOSTERT, A. POPE, P.J. BADENHORST, et al., The principles of the law of property in South Africa, Cape Town, Oxford 

University Press, 2010, 37, nr. 2.4.2.3: “The point at which someone other than the owner becomes owner of the fruits 

depends on whether the fruits are still attached to the principal thing or whether they have been separated or harvested 

already.” Minder expliciet: R.W. LEE, An Introduction to Roman-Dutch Law, Oxford, Clarendon Press, 1968, 136 waar de 

auteur toelicht dat rechthebbenden op vruchten slechts eigenaar worden door losmaking. 
1333 Art. 3:97 NBW. Uitgesloten zijn registergoederen en goederen waarvan het verboden is ze tot onderwerp van een 

overeenkomst te maken. S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 89. 
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rechthebbende wordt, zakenrechtelijk rechthebbende wordt van rechtswege zodra de 

vervreemder het goed zelf daadwerkelijk verkrijgt (en daardoor beschikkingsbevoegd 

wordt).
1334

  

Deze levering bij voorbaat schept tussen de vervreemder en de verkrijger een bijzondere 

rechtsverhouding.
1335

  

Enerzijds heeft de verkrijger meer dan een verbintenisrechtelijke aanspraak op 

levering. De juridische levering heeft immers al plaatsgevonden waardoor het louter 

verbintenisrechtelijke stadium is verlaten. Dit blijkt uit het volgende. Wanneer de bij voorbaat 

geleverde goederen tot stand komen, is de overdrager beschikkingsbevoegd waardoor aan de 

drie vereisten voor eigendomsoverdracht is voldaan en de verkrijger van rechtswege eigenaar 

wordt. De eigendomsverkrijging vindt dus plaats zonder dat nog een leveringshandeling 

vereist is.
1336

 Door de van rechtswege verkrijging bij de totstandkoming van het goed 

verschilt de positie van de verkrijger-bij-voorbaat van deze van de koper van toekomstige 

goederen zonder levering bij voorbaat, die een louter verbintenisrechtelijke aanspraak heeft: 

voor deze laatste is voor de eigendomsoverdracht na totstandkoming van het goed wel nog 

een juridische levering vereist.
1337

  

Anderzijds is de verkrijger nog geen eigenaar. Zolang het toekomstige goed niet 

bestaat, is overdrager immers niet beschikkingsbevoegd en kan de overdracht niet volledig tot 

stand komen.
1338

 De positie van de koper is dus een onzeker uitzicht op de uiteindelijke 

verkrijging van het toekomstig goed en dit uitzicht is slechts beschermd in die zin dat de 

benodigde levering reeds is verricht waardoor hij bij de totstandkoming van het goed van 

rechtswege eigenaar wordt.
1339

  

Zoals uit het voorgaande bleek, komt het goed pas vanaf de losmaking tot stand en wordt de 

verkrijger maar vanaf dat moment eigenaar. Of de koper van geïncorporeerde goederen 

uiteindelijk eigenaar wordt, hangt dus af van het gedrag van de verkoper/grondeigenaar, die 

de goederen moet losmaken. In die zin heeft de verkrijger-bij-voorbaat een passieve positie. 

Voor de verkrijger-bij-voorbaat van een toekomstige oogst moet dit echter worden 

genuanceerd. Aan hem wordt onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid toegekend om 

zijn aanspraak te realiseren door inoogsting zodat hij geen louter passieve positie bekleedt. 

                                                 
1334 W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2006, 269, 

nrs. 310. 
1335 J.H. NIEUWENHUIS, Uit de ban van hier en nu, Deventer, Kluwer, 1980, 64; B. SCHUIJLING, Levering en verpanding van 

toekomstige goederen in Onderneming & Recht, Deventer, Wolters Kluwer, 2016, 213, nr. 160 . 
1336 J.E. FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 43; J.A.J. PETER, Levering van roerende 

zaken in Recht en Praktijk, Deventer, Kluwer, 2007, 65, nr. 3.1. 
1337 W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2006, 269-

270, nr. 308 en 310. 
1338 S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk 

Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 247. 
1339 B. SCHUIJLING, Levering en verpanding van toekomstige goederen in Onderneming & Recht, Deventer, Wolters Kluwer, 

2016, 213-214, nr. 160. 
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Hij heeft aldus een wegnemingsrecht, een zogenaamd ius tollendi.
1340

 Hiertoe kan de 

gerechtigde een bijzonder conservatoir beslag tot afgifte leggen.
1341

 

B. Anticipatieve roerendmaking op grond van de wil van een derde/schuldeiser: beslag op 

tak- en wortelvaste vruchten 

348. BEGRIP EN WETTELIJKE GRONDSLAG – Een tweede vaak besproken rechtshandeling die 

opbrengsten of onderdelen van een onroerend goed roerend door anticipatie maakt in het 

Franse en Belgische recht, is het beslag op tak- en wortelvaste vruchten dat is opgenomen in 

het Belgische artikel 1529 Ger.W.
1342

 en het Franse artikel R221-57 Code des procédures 

civiles d’exécution
1343

. Hierbij wordt een roerend beslag gelegd op de tak- en wortelvaste 

vruchten los van het onroerend goed waarin ze nog steeds geïncorporeerd zijn. Voor deze 

vorm van vervroegde roerendmaking bestaat aldus, in tegenstelling tot voor andere vormen, 

een wettelijke grondslag en afbakening.  

Dit beslag moet worden onderscheiden van de regels in artikel 1421 en 1572 Ger.W. 

volgens dewelke bij een bewarend beslag (ongeacht of het een roerend of onroerend goed 

betreft) of een uitvoerend beslag op onroerende goederen, de vruchten kunnen worden 

verkocht.
1344

 Hier gaat het om een mogelijkheid om de vruchten ten gelde te maken voor 

ze bederven maar niet om een roerend beslag op uit de aard onroerende goederen. 

Daarom vormen deze geen voorbeelden van vervroegde roerendmaking.
1345

 In dezelfde 

zin is naar Nederlands recht het beslag op een te velde staande oogst dat is opgenomen in 

artikel 494 Rv. geen voorbeeld van vervroegde roerendmaking omdat het een onroerend 

beslag is.
1346

 Dit beslag kan worden gelegd door eenieder die een recht op afgifte van de 

                                                 
1340 Dit wordt afgeleid uit art. 3:266 NBW. Zie infra, nr. 359. Voor het gelijkaardige inoogstingsrecht van de pandhouder, zie 

Parl. Gesch. Boek 3, 1981: “Aldus kan de pandhouder zijn recht realiseren, indien de pandgever zou nalaten het te velde 

staande gewas te oogsten en daarmede zou verhinderen dat het pandrecht van de pandhouder – dat immers, zolang de 

vruchten niet afgescheiden zijn, slechts een pandrecht bij voorbaat kan zijn – effectief zou worden.” 
1341 Art. 732 jo. 494 Rv. De gerechtigde tot een te velde staande oogst kan van dit beslag tot afgifte gebruik maken. Het 

oogstingsrecht dat in deze bepalingen is opgenomen, geldt ook voor degene aan wie de vruchten bij voorbaat zijn geleverd. 

Dit wordt afgeleid uit het feit dat het wegnemingsrecht voor degene die gerechtigd is tot de te velde staande vruchten ten 

aanzien van de hypotheekhouder ook betrekking heeft op de koper aan wie bij voorbaat werd geleverd volgens de Parl. 

Geschiedenis Boek 3, p. 820. (Zie: A.W. JONGBLOED en N.W.M. VAN DEN HEUVEL, "Art. 732 [Veldvruchten en 

beplantingen]", Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, Kluwer, 2014, 1 (geraadpleegd op www.navigator.nl); B. 

SCHUIJLING, Levering en verpanding van toekomstige goederen in Onderneming & Recht, Deventer, Wolters Kluwer, 2016, 

214-215, nr. 161.) 
1342 “Beslag op tak- en wortelvaste vruchten kan niet worden gedaan dan binnen zes weken voor het gewone tijdstip waarop 

de vruchten rijp zijn; het wordt voorafgegaan door een bevel, met een tussentijd van een dag.” 
1343 “Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque 

habituelle de la maturité.” Een gelijkaardige regeling was voordien opgenomen in art. 626 Code de procédure civil uit 1806. 
1344 G. DE LEVAL, Traité des saisies, Luik, Faculté de Droit de Liège, 1988, 11, nr. 5, vn. 40. Zie ook: E. DIRIX en K. 

BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 552, nrs. 901-902. 
1345 Dit blijkt ook uit art. 1573 Ger.W.: “De natuurlijke vruchten en de vruchten van nijverheid, door de beslagene 

ingezameld na het beslagexploot, of de prijs die zij opbrengen, worden voor onroerend gehouden om samen met de prijs van 

de onroerende goederen te worden verdeeld overeenkomstig artikel 1572.” 
1346 Art. 494, eerste lid Rv: “Betreft het recht op afgifte te velde staande vruchten en beplantingen van een onroerende zaak, 

dan kan uit dien hoofde beslag worden gelegd op de zaak of het zakelijk recht van degene jegens wie dit recht bestaat, zulks 

overeenkomstig de bepalingen betreffende beslag op onroerende zaken, maar met vermelding in het proces-verbaal dat het 

beslag slechts ten aanzien van die vruchten of beplantingen zijn werking heeft.” (eigen nadruk) 

http://www.navigator.nl/
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oogst heeft.
1347

 Dit kan de koper van de te velde staande oogst zijn aan wie bij voorbaat 

werd geleverd (supra, nr. 347) maar ook een derde.
1348

 

349. BIJZONDERE VOORWAARDE: TIJDSDUUR – Bij beslag op tak- en wortelvaste vruchten 

geldt een duidelijke tijdsbeperking, in tegenstelling tot bij andere vormen van vervroegde 

roerendmaking. Een afzonderlijk roerend beslag op wortel- en takvaste vruchten, los van de 

grond waarin ze zijn geïncorporeerd, is slechts mogelijk vanaf zes weken voor het normale 

tijdstip waarop de vruchten rijp zijn, hetgeen wordt geïnterpreteerd rekening houdend met 

lokale gewoonten en gebruiken.
1349

 Dit is na het toepassingsgebied (supra, nr. 310) een 

tweede beperking aan de conventionele mogelijkheden die uitdrukkelijk volgt uit de 

natuurlijke bestemming van de goederen, nl. losgemaakt worden.  

350. BEVOEGDHEID TOT ROERENDMAKING – Beslag op wortel- en takvaste vruchten kan 

worden gelegd door elke schuldeiser die een uitvoerbare titel heeft ten aanzien van de 

eigenaar van de vruchten, ook al is dat niet de eigenaar van de grond.
1350

 Beslag kan dus ook 

wanneer reeds een vervroegde roerendmaking heeft plaatsgevonden, bv. door koop. Het moet 

dan worden gelegd door de schuldeiser van de koper. Zijn de vruchten verkocht, dan kunnen 

ze volgens het hof van beroep te Reims niet het voorwerp uitmaken van een beslag gevestigd 

door de schuldeiser van de grondeigenaar.
1351

 Dit zou kunnen worden verklaard doordat de 

koop van geïndividualiseerde opbrengsten van de grond volgens de meerderheidsvisie meteen 

een eigendomsrecht doet overgaan (supra, nr. 339). Dit eigendomsrecht is tegenwerpelijk aan 

derden, met uitzondering van de beschermde derden zoals de hypotheekhouder (infra, nr. 

360). De chirografaire schuldeiser van de grondeigenaar geldt in de opvatting van het hof van 

beroep te Reims niet als een beschermde derde zodat de vruchten buiten zijn 

verhaalsmogelijkheden vallen. De grondeigenaar is na verkoop geen eigenaar meer van de 

vruchten zodat zijn schuldeisers geen beslag kunnen leggen op de vruchten die niet meer tot 

het vermogen van hun schuldenaar behoren.
1352

 

                                                 
1347 Art. 732 Rv. 
1348 A.W. JONGBLOED en N.W.M. VAN DEN HEUVEL, "Art. 732 [Veldvruchten en beplantingen]", Tekst & Commentaar 

Burgerlijke Rechtsvordering, Kluwer, 2014, 1: “Uit hoofde van het recht op levering van een onroerende zaak dan wel uit 

hoofde van een afzonderlijke overeenkomst tot koop en daarop volgende levering van te velde staande gewassen of oogst op 

stam (d.w.z. een levering van een roerende zaak bij voorbaat), kan aanspraak worden gemaakt op die gewassen of oogst. Is 

de eigenaar of de zakelijk gerechtigde (vruchtgebruiker of erfpachter) niet bereid tot afgifte van die vruchten of oogst, dan 

kan beslag tot afgifte worden gelegd.” (eigen nadruk) Uit het eerste zinsdeel blijkt dat niet alleen de koper van een te velde 

staande oogst aan wie bij voorbaat werd geleverd, van dit beslag gebruik kan maken. 
1349 België: Art. 1529 Ger.W. Frankrijk: art. R221-57 Code des procédures civiles d’exécution. Zie ook: G. DE LEVAL, Traité 

des saisies, Luik, Faculté de Droit de Liège, 1988, 82, nr. 47; M.C. MATAGNE, "La saisie mobilière", RPDB 1995, (625) 675, 

nr. 240; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 522-523, nr. 848; P. JULIEN en G. TAORMINA, 

Voies d'exécution et procédures de distribution, Parijs, LGDJ, 2010, 347, nr. 299; P. GIELEN, La saisie mobilière, Brussel, 

Larcier, 2011, 281, nr. 563. 
1350 M.C. MATAGNE, "La saisie mobilière", RPDB 1995, (625) 675, nr. 240; P. GIELEN, La saisie mobilière, Brussel, Larcier, 

2011, 281, nrs. 561-562; R. PERROT en P. THERY, Procédures civiles d'exécution, Parijs, Dalloz, 2013, 588, nr. 667; N. 

CAYROL, Droit de l'exécution, Parijs, LGDJ, 2013, 289, nr. 525. 
1351 Reims 9 maart 2010, nr. 09/00882, onuitg., geraadpleegd op www.dalloz.fr.  
1352 Art. 7-8 Hyp.W. Anders in de zin dat ook chirografaire schuldeisers na beslag moeten worden beschouwd als beschermde 

derden zodat een inbezitneming is vereist voor tegenwerpelijkheid van de overdracht, onder meer: E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 97, nr. 109; J. DEL CORRAL, De 

http://www.dalloz.fr/
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De hier beschreven mogelijkheid om een roerend beslag te leggen op wortel- en takvaste 

vruchten bestaat bovendien slechts zolang er geen onroerend uitvoerend beslag is gelegd op 

het onroerend goed waarvan de vruchten accessoria zijn.
1353

  

351. GEVOLG BESLAG TAK- EN WORTELVASTE VRUCHTEN – Het afzonderlijk beslag op tak- 

en wortelvaste vruchten is een roerend beslag, zo volgt uit de plaats die het artikel inneemt in 

het Gerechtelijk Wetboek en de Code de procécures civiles d’exécution alsook uit de 

verwijzingen in de artikelen 1534 en 1537 Ger.W. naar regels van roerend beslag. Door het 

leggen van beslag verandert de aard van de goederen en worden ze in hun toekomstige staat 

van roerende goederen beschouwd, tegen de wil van de grondeigenaar in.
1354

 Het beslag op 

tak- en wortelvaste vruchten is daarnaast een uitvoerend beslag en wordt dus gevolgd door 

een openbare verkoop.
1355

 De opbrengst van deze verkoop zal worden verdeeld volgens de 

regels van de evenredige verdeling.
1356

 Het beslag creëert dus geen recht van voorrang ten 

voordele van de beslaglegger, waardoor de verhouding met derden minder problematisch is 

dan bij een verkoop (infra, nrs. 408-410). 

§5. Externe gevolgen van roerendmaking door anticipatie 

352. GEVOLGEN VOOR DERDEN - Bij een rechtshandeling die onderdelen van de grond in 

hun toekomstige roerende staat behandelt, rijst niet alleen de vraag naar de gevolgen van die 

rechtshandeling tussen de betrokken partijen maar ook die naar de gevolgen voor derden. 

Moeten derden zich de roerende kwalificatie laten tegenwerpen of kunnen zij zich beroepen 

op de werkelijke, onroerende aard van de onderdelen van de grond? Deze vraag rijst met het 

meeste scherpte in geval van verkoop van roerende goederen door anticipatie waarbij derden 

aanspraken hebben op deze goederen als onderdeel van een onroerend goed. Ook de gevolgen 

voor derden van een beslag op tak- en wortelvaste vruchten komen aan bod. Hierbij wordt 

ook vergeleken met het Nederlandse (en in mindere mate Zuid-Afrikaanse) systeem waarin de 

                                                                                                                                                         
leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 472, nr. 498 en 484, nr. 

507. 
1353 D. CHABOT-LEONARD, Saisies conservatoires et saisies-exécutions, Brussel, Bruylant, 1979, 320; K. BAERT, "Beslag in 

landbouwzaken", T.Agr.R. 1995, (168) 172, voetnoot 14; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 

522, nr. 848; N. CASAL, "Saisie-vente. Récoltes sur pied", JurisClasseur Procédure civile 2012, nr. 14. 
1354 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 44-45, nr. 49; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence, 1952, 104-105, nrs. 102-103; D. CHABOT-LEONARD, Saisies conservatoires et saisies-exécutions, 

Brussel, Bruylant, 1979, 227; G. DE LEVAL, Traité des saisies, Luik, Faculté de Droit de Liège, 1988, 82, nr. 47; Y. 

STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 57, voetnoot 1; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 35-

36, nr. 134 en 37, nr. 137; P. JULIEN en G. TAORMINA, Voies d'exécution et procédures de distribution, Parijs, LGDJ, 2010, 

347, nr. 299; P. GIELEN, La saisie mobilière, Brussel, Larcier, 2011, 281, nr. 560; N. CASAL, "Saisie-vente. Récoltes sur 

pied", JurisClasseur Procédure civile 2012, nr. 3; R. PERROT en P. THERY, Procédures civiles d'exécution, Parijs, Dalloz, 

2013, 588, nr. 666; N. CAYROL, Droit de l'exécution, Parijs, LGDJ, 2013, 242-243, nr. 450 en 289, nr. 525. 
1355 Art. 1532-1536 Ger.W. Deze procedure lijkt niet te kunnen worden gevolgd voor een bewarend beslag. Zie: E. DIRIX en 

K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 34, nr. 46: “Ons recht kent een gesloten stelsel van bewarende en 

uitvoerende beslagen. De rechter kan dus niet voorzien in nieuwe executiemiddelen die de wet niet kent, noch aan de 

bestaande middelen vorm geven wanneer de wet zulks niet toelaat.” Niettemin kunnen bij een bezwarend beslag op het 

onroerend goed de vruchten en oogsten op grond van art. 1421 Ger.W. worden verkocht met toelating van de rechter (supra, 

nr. 348). 
1356 Art. 1538 Ger.W. Infra, nr. 409. 
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onderdelen van de grond als toekomstige goederen kunnen worden beschouwd bij 

rechtshandelingen. 

A. Derdenwerking bij anticipatieve roerendmaking op grond van de wil van de 

grondeigenaar 

1. Toetsing aan de algemene principes van de tegenwerpelijkheid van overeenkomsten en 

zakelijke rechten 

353. TEGENWERPELIJKHEID OVERDRACHT GEÏNCORPOREERDE GOEDEREN: REGELS 

VERBINTENISSENRECHT OF GOEDERENRECHT? ONDERSCHEID: AL DAN NIET VESTIGING ZAKELIJK 

RECHT – Wanneer we de derdenwerking willen onderzoeken van de overdracht van 

onderdelen van de grond als vervroegd roerende goederen, zoeken we naar regels waaruit 

blijkt dat derden zich deze roerendmaking wel of niet moeten laten tegenwerpen. Hierbij is 

van belang dat de vervroegde roerendmaking op grond van de wil van de grondeigenaar tot 

stand komt in een overeenkomst (supra, nr. 318). De eerste regels die daarom moeten worden 

onderzocht, zijn deze over tegenwerpelijkheid van overeenkomsten (infra, nrs. 354-357).  

Gelden daarnaast ook de regels over tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten omdat de 

overdracht een translatieve overeenkomst is? Hierbij is het van belang rekening te houden met 

de positie van de koper zoals eerder uiteengezet (supra, nrs. 338-347).  

In de stelsels waarin de afzonderlijke behandeling van onderdelen van de grond op het niveau 

van de kwalificatie gebeurt, nl. in het Franse en Belgische recht via de vervroegde 

roerendmaking, is de verkoop van roerende goederen door anticipatie volgens de 

meerderheidsopvatting een verkoop van bestaande goederen, waarbij meteen een overdracht 

van een zakelijk recht plaatsvindt. De koper wordt meteen eigenaar (supra, nr. 344). Om de 

positie van derden te bepalen ten aanzien van dergelijke rechtshandeling, moeten naast de 

regels van tegenwerpelijkheid van overeenkomsten dus ook de regels voor tegenwerpelijkheid 

van zakelijke rechten worden onderzocht (infra, nrs. 358-362).  

In de stelsels waar de afzonderlijke behandeling op het niveau van de rechtshandeling 

plaatsvindt, nl. in het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht via de verkoop van toekomstige 

goederen, is er geen eigendomsoverdracht mogelijk zolang de goederen niet zijn losgemaakt 

(supra, nr. 345). Een verkoop van dergelijke toekomstige goederen is verbintenisrechtelijk 

mogelijk (supra, nrs. 306 en 346) maar de koper verkrijgt enkel een vorderingsrecht, hij wordt 

geen eigenaar (supra, nr. 346). De derdenwerking van deze overeenkomst moet daarom in 

deze stelsels worden beoordeeld aan de hand van de regels over tegenwerpelijkheid van 

overeenkomsten. In het Nederlandse recht geldt hierbij evenwel een uitzondering, nl. bij 

levering bij voorbaat (infra, nr. 359).  
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a. Toetsing aan de principes van tegenwerpelijkheid van overeenkomsten 

354. ALGEMENE REGELS TEGENWERPELIJKHEID OVEREENKOMSTEN – Een principe dat in elk 

van de onderzochte stelsels is gekend, is het principe van de relativiteit van overeenkomsten, 

dat inhoudt dat overeenkomsten enkel gevolgen teweegbrengen tussen contracterende partijen 

en derden niet tot nadeel strekken. In het Belgische en Franse recht volgt deze regel uit artikel 

1165 BW.
1357

 In het Nederlandse recht vloeit hij voort uit artikel 6:248-257 NBW.
1358

 In het 

niet-gecodificeerde Zuid-Afrikaanse privaatrecht is het een algemeen aanvaard principe in 

rechtspraak en rechtsleer.
1359

 

Daarnaast bestaat evenwel ook de regel dat de externe gevolgen van een overeenkomst 

principieel tegenwerpelijk zijn aan derden. Dit houdt in dat derden het bestaan van de 

overeenkomst en haar gevolgen voor de contractspartijen moeten aanvaarden. Bovendien 

moeten derden de gevolgen van de overeenkomst op hun eigen vermogen ondergaan.
1360

 Dit 

werd in het Belgische recht relatief recent herbevestigd in een beslissing van het Hof van 

Cassatie:  

“Het bestaan van de overeenkomst is daarentegen wel tegenwerpelijk aan derden. De 

derden moeten aldus, vanaf het moment dat de uit de overeenkomst voortvloeiende 

rechtstoestand is tot stand gekomen, de gevolgen ondergaan die deze overeenkomst 

tussen de partijen heeft, zonder dat zij nochtans zelf kunnen gehouden worden tot deze 

verplichtingen.”
1361

  

                                                 
1357 Zie over deze bepaling: E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, 

318 p. 
1358 C.E. DU PERRON, Overeenkomst en derden, 's-Gravenhage, Kluwer, 1999, 9; J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W.A.M. VAN 

SCHENDEL, et al., Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 7, 317, nr. 299. 
1359 Cullinan v. Noordkaaplandse Aartappelkernmoerkwekers Koöperasie Bpk 1972 1 SA 761 (A); Minister of Public Works 

& Land Affairs v. Group Five Building Ltd 1999 4 SA 12 (SCA); L.F. VAN HUYSSTEEN, S.W.J. VAN DER MERWE en C.J. 

MAXWELL, "Contracts - South Africa", International Encyclopaedia of Laws, Den Haag, Kluwer International, 2003, (1) 143, 

nr. 312; R.H. CHRISTIE, The law of contract in South Africa, Durban, LexisNexis, 2006, 5, 260. 
1360 België en Frankrijk: Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272, concl. Adv. Gen. TERLINDEN; H. DE PAGE, Traité élémentaire 

de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1962, 183-189, nrs. 121-123; W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, I, Antwerpen, Standaard, 1973, 375-376, nr. 120; A. VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende en 

hypothecaire publiciteit. Organisatie en tegenwerpelijkheid", RW 1997, (1099) 1119, nr. 93; M. COIPEL, Eléments de théorie 

générale des contrats, Diegem, Story-Scientia, 1999, 96-97, nr. 123; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, I, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 347-348, nr. 282; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, 1, Brugge, die Keure, 2005, 216, nr. 303; N. 

CARETTE, "Principe (art. 1165 B.W.) relativiteit en tegenwerpbaarheid" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) 

III.B.1.a; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 505, nr. 490 e.v.; P. WERY, 

Droit des obligations. Volume I, Brussel, Larcier, 2010, 783, nr. 928; V. SAGAERT en E. DEWITTE, "Actuele ontwikkelingen 

inzake de derdenwerking van contracten" in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Themis Verbintenissenrecht, 

Brugge die Keure, 2012, (135) 146, nr. 18; Y. BUFFELAN-LANORE en V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil. Les obligations, 

Parijs, Sirey, 2014, 435, nr. 1156; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2014, 4, 224. 

Nederland: C.E. DU PERRON, Overeenkomst en derden, 's-Gravenhage, Kluwer, 1999, 101; A.S. HARTKAMP en C.H. 

SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6-III Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 484, nr. 521. Zuid-Afrika (hoewel minder expliciet): L.F. VAN HUYSSTEEN, 

S.W.J. VAN DER MERWE en C.J. MAXWELL, "Contracts - South Africa", International Encyclopaedia of Laws, Den Haag, 

Kluwer International, 2003, (1) 144, nr. 318. 
1361 Cass. 4 oktober 2010, Arr.Cass. 2010, 2390, www.cass.be (3 november 2010), NJW 2011, afl. 250, 656, noot S. 

GUILLAUMS, Pas. 2010, afl. 10, 2475, RABG 2014, afl. 2, 75, noot.  
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Deze tegenwerpelijkheid van overeenkomsten geldt naar Belgisch en Frans recht slechts van 

rechtswege indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Ten eerste dient het om een 

geldige overeenkomst te gaan. Ten tweede dient de contractspartij die zich op de 

overeenkomst wil beroepen tegen een derde, het bestaan te kunnen bewijzen volgens de 

bewijsregels die van toepassing zijn. Ten slotte moeten de eventuele bijkomende wettelijke 

formaliteiten voor de tegenwerpelijkheid van de overeenkomst worden nageleefd.
1362

  

Toegepast op de overeenkomst tot verkoop van vervroegd roerende goederen in het Belgische 

en Franse recht, blijken de eerste twee voorwaarden per hypothese geen probleem te stellen. 

De geldigheid van een conventionele roerende kwalificatie wordt algemeen aangenomen 

(supra, nr. 303). Bewijsproblemen kunnen zich in concreto stellen maar er is geen reden om 

aan te nemen dat zij in abstracto een pijnpunt vormen bij verkoop van vervroegd roerende 

goederen. De derde voorwaarde levert wel een probleem op. Aangezien roerende goederen 

door anticipatie uit de aard onroerend zijn maar bij overeenkomst als roerend worden 

beschouwd, is onduidelijk welke publiciteitsmaatregel juist van toepassing is. Dit speelt 

evenwel op zakenrechtelijk niveau zodat het verderop zal worden toegelicht bij de 

uiteenzetting van de regels voor tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten (infra, nr. 361).  

Naar Nederlands en Zuid-Afrikaans recht worden de voorwaarden voor tegenwerpelijkheid 

van overeenkomsten aan derden niet geëxpliciteerd. Uit de Nederlandse doctrine leiden we af 

dat naar Nederlands recht een gelijkaardige redenering geldt als in het Franse en Belgische 

recht.
1363

 Toetsing van de verkoop van onderdelen van de grond als toekomstige (roerende) 

goederen aan de eerste twee voorwaarden levert geen enkel probleem op. Dergelijke 

overeenkomst is in principe geldig (supra, nr. 346). Bewijs ervan kan door derden met alle 

middelen van recht worden geleverd.
1364

 Voor de derde voorwaarde, nl. de vervulling van 

wettelijke formaliteiten voor tegenwerpelijkheid, is van belang dat naar Nederlands recht een 

verkoop van toekomstige goederen geen eigendomsoverdracht meebrengt zolang de goederen 

niet zijn losgemaakt (supra, nrs. 345-346) en dat er geen afzonderlijke publiciteit bestaat naast 

die welke het goederenrecht voor vestiging of overdracht verlangt.
1365

 De naleving van 

formaliteiten voor tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten aan derden is dus geen reden voor 

niet-tegenwerpelijkheid omdat er (tot aan de losmaking) geen zakelijk recht is overgedragen 

en omdat er geen afzonderlijke formaliteiten bestaan. Ook naar Nederlands recht lijken er ons 

geen redenen om een koopovereenkomst van onderdelen van de grond als toekomstige 

roerende goederen per hypothese niet-tegenwerpelijk te beschouwen. 

                                                 
1362 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, 1, Brugge, die Keure, 2005, 223, nr. 313; N. CARETTE, "Principe (art. 1165 B.W.) 

relativiteit en tegenwerpbaarheid" in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) III.C; V. SAGAERT en E. DEWITTE, 

"Actuele ontwikkelingen inzake de derdenwerking van contracten" in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Themis 

Verbintenissenrecht, Brugge die Keure, 2012, (135) 148, nr. 20. 
1363 C.E. DU PERRON, Overeenkomst en derden, 's-Gravenhage, Kluwer, 1999, 104, nr. 118 (over bewijs). 
1364 Art. 179 Rv.; C.E. DU PERRON, Overeenkomst en derden, 's-Gravenhage, Kluwer, 1999, 104, nr. 118. 
1365 C.E. DU PERRON, Overeenkomst en derden, 's-Gravenhage, Kluwer, 1999, 103, nr. 117. 
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Er zijn naast deze basisvoorwaarden voor verbintenisrechtelijke tegenwerpelijkheid zowel in 

het Franse, Belgische als Nederlandse recht een aantal rechtsfiguren op grond waarvan een 

derde in een specifiek geval kan handelen alsof de overeenkomst niet bestaat.
1366

 Ze worden 

hier kort toegelicht en beoordeeld in het licht van de vervroegde roerendmaking. 

355. UITZONDERING TEGENWERPELIJKHEID: ACTIO PAULIANA – Een eerste situatie waarin de 

derde niet verplicht is om de externe gevolgen van een contract te ondergaan, is die waarin de 

schuldenaar handelingen heeft verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van zijn 

schuldeisers. Op grond van artikel 1167 BW/Cc in het Belgische of Franse recht en op grond 

van artikel 3:45 NBW in het Nederlandse recht, heeft de benadeelde schuldeiser dan het recht 

om in eigen naam op te komen tegen die handelingen. Deze vordering wordt de Pauliaanse 

vordering of actio pauliana genoemd. Maakt een schuldeiser naar Belgisch of Frans recht 

gebruik van de pauliana, dan vordert hij dat het contract aan hem niet tegenstelbaar wordt 

verklaard. Naar Nederlands recht gaat het om nietigheid die evenwel enkel werkt ten behoeve 

van de schuldeiser die tegen de benadeling opkomt. 

De toepassingsvoorwaarden zijn naar Frans en Belgisch recht: (1) dat de schuldeiser die de 

pauliana instelt, titularis is van een schuldvordering die dateert van voor de datum waarop de 

aangevochten handeling werd verricht
1367

, (2) dat de schuldeiser die de pauliana instelt, 

benadeeld is, (3) dat de benadeling van de schuldeiser het gevolg is van een bedrieglijke 

handeling van de schuldenaar, en indien het om een handeling ten bezwarende titel gaat (4) 

dat de persoon met wie de schuldenaar contracteerde te kwader trouw was, d.w.z. op de 

hoogte was van de gepleegde benadeling.
1368

 

Volgens bepaalde auteurs kan artikel 1167 BW, de Pauliaanse vordering, niet worden 

ingeroepen door de hypothecaire schuldeiser bij verkoop van roerende goederen door 

anticipatie indien het om normale opbrengsten gaat omdat het handelingen zijn waartoe de 

hypothecaire schuldenaar nog bevoegd is.
1369

 Dit lijkt onjuist: ook een handeling waartoe men 

principieel bevoegd is, kan in een concreet geval bedrieglijk plaatsvinden, in welk geval een 

Pauliaanse vordering mogelijk is. Zo kan de hypothecaire schuldeiser wiens schuldenaar de 

waarde van het onderpand bedrieglijk vermindert, een beroep doen op de pauliana.
1370

 Dat 

schuldeisers zich in een concreet geval op de pauliana kunnen beroepen, betekent niet dat de 

                                                 
1366 België en Frankrijk: V. SAGAERT en E. DEWITTE, "Actuele ontwikkelingen inzake de derdenwerking van contracten" in S. 

STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Themis Verbintenissenrecht, Brugge die Keure, 2012, (135) 146 e.v.; Y. 

BUFFELAN-LANORE en V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil. Les obligations, Parijs, Sirey, 2014, 435, nr. 1157. Nederland: 

A.S. HARTKAMP en C.H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6-III 

Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 484-485, nr. 521. 
1367 Cass. 3 oktober 1985, Arr.Cass. 1985-86, 117, Bull. 1986, 100, Pas. 1986, I, 100. 
1368 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 222, nr. 203 e.v., in het bijzonder 240-

249, nrs. 232-239bis; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, I, Antwerpen, Intersentia, 2000, 383-3391, nrs. 308-

313; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, 1, Brugge, die Keure, 2005, 231-232, nr. 324; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, 

Droit civil. Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 1156-1169, nrs. 1167-1181; P. WERY, Droit des obligations. Volume I, 

Brussel, Larcier, 2010, 788-789, nr. 936. 
1369 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 526, nr. 586. 
1370 Dijon 6 juli 1883, Sirey 1884, II, 44.  
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pauliana per definitie steeds kan worden ingeroepen bij roerendmaking door anticipatie. Er is 

geen enkele reden om aan te nemen dat er bij een verkoop van roerende goederen door 

anticipatie steeds een benadeling en een bedrieglijk opzet aanwezig is. 

Naar Nederlands recht verschillen de toepassingsvereisten licht. Daar is voor een beroep op 

de Pauliana vereist: (1) dat het om een onverplichte rechtshandeling gaat (die niet moet 

hebben plaatsgevonden nadat het recht van de schuldeiser is ontstaan, anders dan in het 

Franse en Belgische recht)
1371

, (2) dat er benadeling voorhanden is van schuldeisers, (3) dat 

de schuldenaar en zijn wederpartij deze benadeling kende of behoorde te kennen.
1372

  

Ook naar Nederlands recht kan worden aangenomen dat een verkoop van onderdelen van de 

grond als toekomstige (roerende) goederen in een concreet geval een beroep op de pauliana 

kan verantwoorden. Er is evenwel ook naar Nederlands recht geen enkele reden om aan te 

nemen dat er bij elke dergelijke verkoop een door de schuldenaar gekende benadeling 

aanwezig is. 

356. UITZONDERING TEGENWERPELIJKHEID: VEINZING – Een tweede situatie waarin een 

derde zich naar Belgisch en Frans recht de externe gevolgen van een overeenkomst niet dient 

te laten tegenwerpen, is het geval waarin partijen samen bewust naar buiten de schijn wekken 

dat er een bepaalde overeenkomst is gesloten, terwijl ze in werkelijkheid in het geheim anders 

zijn overeengekomen. Er is dan sprake van simulatie of veinzing. Partijen sluiten hier twee 

overeenkomsten: zowel een schijnovereenkomst of openlijke overeenkomst als een verborgen 

overeenkomst of tegenbrief. Deze verborgen overeenkomst of tegenbrief kan volgens artikel 

1321 BW niet aan derden te goeder trouw worden tegengeworpen. Veinzing kan bovendien 

drie vormen aannemen: het kan gaan om een fictieve rechtshandeling, een vermomde 

rechtshandeling of veinzing via een tussenpersoon.
 1373

  

Bij de beoordeling van veinzing in het geval van vervroegde roerendmaking dient te worden 

verwezen naar de tweede toepassingsvoorwaarde, nl. de aanwezigheid van een werkelijke en 

ernstige bedoeling van de partijen om de betrokken goederen te scheiden van de grond (supra, 

nr. 321). In een concreet geval kan het ontbreken van een dergelijke wil betekenen dat er 

veinzing heeft plaatsgevonden. Dit moet evenwel steeds in concreto worden beoordeeld. In 

abstracto kan geenszins worden aangenomen dat een verkoop van vervroegd roerende 

                                                 
1371 Art. 3:45, eerste lid in fine NBW: “is de rechtshandeling vernietigbaar en kan de vernietigingsgrond worden ingeroepen 

door iedere door de rechtshandeling in zijn verhaalsmogelijkheden benadeelde schuldeiser, onverschillig of zijn vordering 

vóór of na de handeling is ontstaan.” 
1372 G. VAN DIJCK, Pauliana in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2008, 10; J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W.A.M. VAN 

SCHENDEL, et al., Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 7, 205-208, nrs. 192-196; A.S. HARTKAMP en 

C.H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6-III Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 545-555, nrs. 586-596. 
1373 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, I, Antwerpen, Intersentia, 2000, 54-58, nrs. 41-43; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, 1, Brugge, die Keure, 2005, 235-237, nrs. 328-329; P. WÉRY, Droit des obligations. Volume I, Brussel, 

Larcier, 2010, 791, nr. 939-940; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2014, 4, 226-

227. Wenst een derde zich toch op de werkelijke overeenkomst te beroepen, dan zal hij een vordering tot geveinsdverklaring 

moeten instellen. Hiermee ziet hij af van de wettelijke bescherming die de niet-tegenstelbaarheid van de tegenbrief hem 

biedt: S. STIJNS, Verbintenissenrecht, 1, Brugge, die Keure, 2005, 237, nr. 330. 
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goederen steeds veinzing uitmaakt aangezien vaak een reële en serieuze bedoeling tot 

losmaking aanwezig zal zijn. Dat de roerende kwalificatie een juridische fictie is (supra, nr. 

301), betekent dus niet dat er geen werkelijke bedoeling tot losmaking aanwezig kan zijn. 

Eenzelfde redenering is verdedigbaar voor het Nederlandse recht. Naar Nederlands recht 

wordt voor simulerende partijen de (ruimere) wilsvertrouwensleer uit artikel 3:33 en 3:36 

NBW toegepast. Derden te goeder trouw kunnen op een toerekenbare schijn voortgaan, ze 

zijn niet gebonden door geheime afspraken die hieraan afbreuk doen.
1374

 Ook hier is er geen 

enkele reden om aan te nemen dat een overeenkomst met als voorwerp onderdelen van de 

grond als toekomstige roerende goederen, steeds simulatie uitmaakt.  

357. UITZONDERING: FRAUS OMNIA CORRUMPIT – Ook op grond van het algemeen 

rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” kan een overeenkomst naar Belgisch recht niet-

tegenwerpelijk zijn aan derden.
1375

 Volgens dit beginsel vernietigt bedrog alles. Een handeling 

die werd nagestreefd om anderen opzettelijk schade te berokkenen, heeft ten aanzien van 

derden geen rechtsgevolgen. De toepassingsvoorwaarden zijn: (1) dat er een (rechts)handeling 

tot stand wordt gebracht, (2) dat de schadeveroorzaker bedrieglijk of arglistig handelde, (3) 

dat het opzet bestond om schade te veroorzaken.
1376

  

Ook een overdracht van vervroegd roerende goederen kan in een concreet geval met 

frauduleus opzet gebeuren. Hier kan opnieuw worden gewezen op de band tussen bedrog en 

de voorwaarde dat er een werkelijke en ernstige bedoeling tot losmaking moet zijn (supra, nr. 

321). Het ontbreken van dergelijke bedoeling kan een aanwijzing zijn dat er een frauduleus 

opzet bestaat.  

Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen in 1900 dat een hypothecaire 

schuldeiser zich op het principe fraus omnia corrumpit kan beroepen tegen een 

verkoopovereenkomst van roerende goederen door anticipatie die werd gesloten door de 

hypotheekgever en waarbij een frauduleus opzet bestond.
1377

  

Uit het voorgaande blijkt dat er op verbintenisrechtelijk vlak niet per hypothese redenen 

bestaan om de overeenkomst waarin een goed conventioneel als roerend door anticipatie 

                                                 
1374 A.S. HARTKAMP, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4-II Algemene leer 

der overeenkomsten, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 10, 115-122, nrs. 125-133; J. HIJMA, C.C. VAN DAM, W.A.M. VAN 

SCHENDEL, et al., Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 7, 48, nr. 51. Net zoals in het Belgische en 

Franse recht hebben derden de mogelijkheid om zich aan de werkelijke wil van de partijen te houden. 
1375 Cass. 19 maart 2004, Arr.Cass. 2004, afl. 3, 499, www.cass.be (18 april 2004), JLMB 2005, afl. 38, 1664, Pas. 2004, afl. 

3, 476, RW 2006-07 (samenvatting), afl. 17, 723; N. CARETTE, "Principe (art. 1165 B.W.) relativiteit en tegenwerpbaarheid" 

in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) III.D; V. SAGAERT en E. DEWITTE, "Actuele ontwikkelingen inzake 

de derdenwerking van contracten" in S. STIJNS, V. SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Themis Verbintenissenrecht, Brugge die 

Keure, 2012, (135) 147, nr. 18. Zie zeer uitgebreid: A. LENAERTS, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht, Brugge, die 

Keure, 2013, 516 p. 
1376 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, I, Antwerpen, Intersentia, 2000, 299-301, nr. 244-245; A. LENAERTS, 

Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht, Brugge, die Keure, 2013, 316-323, nrs. 287-298. 
1377 Rb. Mechelen 19 december 1900, Rev.prat.not.b. 1901, 118 (waar bedrog niet werd aangenomen en de vordering werd 

afgewezen). 
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wordt behandeld, als niet-tegenwerpelijk te beschouwen. Omdat het vaak om 

koopovereenkomsten gaat, dienen ook de voorwaarden voor zakelijke werking te worden 

nagegaan. 

b. Toetsing aan de voorwaarden voor zakelijke werking 

i. Beoordeling op het niveau van de rechtshandeling: vorderingsrecht of verkrijging-

bij-voorbaat van toekomstige goederen 

358. GEEN ZAKENRECHTELIJKE TEGENWERPELIJKHEID POSITIE KOPER VAN TOEKOMSTIGE 

GOEDEREN – In stelsels waar in de grond geïncorporeerde goederen niet als bestaande 

goederen kunnen worden verkocht maar slechts als toekomstige goederen, gaat het 

eigendomsrecht op die goederen over op de verkrijger nadat de toekomstige goederen als 

zelfstandig rechtsobject tot stand komen (supra, nr. 345). Bij gebrek aan zakelijk recht in 

hoofde van de koper, dient zijn positie niet te worden getoetst aan de principes van de 

tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten. Het recht dat hij verkrijgt uit de koopovereenkomst, 

is niet zakenrechtelijk beschermd.
1378

 

359. BEPERKTE TEGENWERPELIJKHEID VAN LEVERING BIJ VOORBAAT VAN TE VELDE 

STAANDE VRUCHTEN - Er is in het Nederlandse recht bij het faillissement van de 

grondeigenaar evenwel in een bijzondere positie voorzien voor de koper van te velde staande 

vruchten (en dus niet alle geïncorporeerde vruchten, zie ook supra, nr. 311) aan wie bij 

voorbaat werd geleverd. Zijn positie blijkt samenloopbestendig te kunnen zijn, ondanks het 

feit dat hij geen zakelijk recht heeft.  

Volgens artikel 35, tweede lid Faill.W. vallen toekomstige goederen die de schuldenaar voor 

de dag van de faillietverklaring bij voorbaat geleverd heeft, in de boedel indien de gefailleerde 

vervreemder de goederen zelf pas na dit tijdstip mocht verkrijgen.
1379

  

Onderdelen van de grond bestaan naar Nederlands niet als zelfstandig goed zolang ze zijn 

geïncorporeerd (supra, nr. 306 en 346). De eigenaar van de grond heeft wel een 

eigendomsrecht op het onroerende geheel maar geen afzonderlijk eigendomsrecht op de 

geïncorporeerde goederen omdat zij nog niet bestaan als zelfstandige rechtsobjecten 

(supra, nr. 346). Hij verkrijgt deze goederen dus pas bij de totstandkoming. Daarom valt 

de hypothese dat de grondeigenaar aan een derde geïncorporeerde goederen verkoopt als 

                                                 
1378 Zie in algemene termen over het onderscheid tussen de derdenwerking van verbintenissen- en goederenrecht: J. HIJMA, 

C.C. VAN DAM, W.A.M. VAN SCHENDEL, et al., Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 7, 318, nr. 299. 

Zie ook: C.E. DU PERRON, Overeenkomst en derden, 's-Gravenhage, Kluwer, 1999, 103, nr. 117. 
1379 Volgens een recent arrest van de Hoge Raad valt de volgende hypothese niet onder artikel 35 Faill.W.: een verkrijger 

onder voorbehoud staat een pandrecht toe op zijn eigendomsrecht en gaat vervolgens failliet. De verkrijger heeft, behoudens 

afwijkend beding, geen toekomstig goed, maar wel een eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde. Een pandrecht 

gevestigd op het voorwaardelijke eigendomsrecht, is vanaf de voltooiing van de vestigingshandeling, een onvoorwaardelijk 

pandrecht, geen verpanding bij voorbaat. Wordt aan de opschortende voorwaarde, zijnde in casu de betaling van de 

koopprijs, voldaan, dan groeit het pandrecht van rechtswege uit tot een pandrecht op de volle eigendom. Het goed valt dus 

niet in de boedel. HR 3 juni 2016, 14/06346, geraadpleegd op www.rechtspraak.nl.   

http://www.rechtspraak.nl/
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toekomstige roerende goederen en vervolgens failliet verklaard wordt vooraleer de 

goederen zijn losgemaakt, onder deze bepaling.
1380

 

Hoewel de koper van toekomstige goederen normaal gezien automatisch het eigendomsrecht 

verkrijgt van zodra de goederen (in het vermogen van de vervreemder) tot stand komen 

(supra, nr. 347), is dat bij faillissement niet het geval. Komen de goederen tot stand nadat de 

vervreemder failliet is verklaard, dan zal de koper aan wie bij voorbaat werd geleverd in 

principe toch geen eigendomsrecht verkrijgen.
1381

  

Een uitzondering op de regel in artikel 35, tweede lid Faill.W. bestaat echter voor nog te velde 

staande vruchten die bij voorbaat werden geleverd, zo blijkt uit artikel 35, tweede lid Faill.W. 

in fine. Levering bij voorbaat heeft volgens die bepaling wel gevolg indien de vruchten of 

beplantingen na de dag van faillietverklaring worden afgescheiden.
1382

  

De oorsprong van deze bijzondere positie is te vinden in de wensen van de Commissie 

Landbouwkrediet, die het landbouwkrediet wou bevorderen. Een faillissementsbestendig 

pandrecht gekoppeld aan een inoogstingsrecht op te velde staande vruchten moest daarbij 

helpen. In deze bescherming werd uiteindelijk niet alleen bij inpandgeving bij voorbaat 

voorzien maar ook bij de levering bij voorbaat van te velde staande vruchten.
1383

 

Hoe moet de tegenwerpelijkheid van de levering bij voorbaat van te velde staande vruchten 

hier worden geïnterpreteerd? Zoals eerder werd toegelicht, heeft de koper aan wie bij 

voorbaat werd geleverd een recht op losmaking, waartoe hij conservatoir beslag tot afgifte 

kan leggen (supra, nr. 345). Dit oogstrecht is in geval van faillissement van de grondeigenaar 

tegenwerpelijk aan de boedel. Voor deze interpretatie wordt steun gevonden in de artikelen 

3:237 lid 4 en 3:266 NBW, die aan dezelfde behoefte tegemoetkomen als artikel 35, tweede 

lid in fine Faill.W.
1384

 Overeenkomstig artikel 3:237, vierde lid heeft de pandhouder aan wie 

                                                 
1380 Zie minder expliciet: S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 89 en vooral nr 247: “De 

eigenaar van de hoofdzaak is eigenaar van de bestanddelen hiervan. Zolang nog niet afgescheiden van de hoogdzaak 

behoren zij niet als zelfstandige zaken toe aan de eigenaar van de hoofdzaak en moeten zij worden gekarakteriseerd als 

absoluut toekomstige zaken.” 
1381 J.H. NIEUWENHUIS, Uit de ban van hier en nu, Deventer, Kluwer, 1980, 55-56, 58 (met kritiek op dit principe); J.G.H. 

DERCKSEN, "De overdracht van toekomstige goederen" in W.C.L. VAN DER GRINTEN, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, 

et al. (eds.), Onderneming en nieuw burgerlijk recht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991, (155) 157, nr. 2; J.E. FESEVUR, 

Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 130-131; J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in 

Recht en Praktijk, Deventer, Kluwer, 2007, 90-91, nr. 3.15; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's 

Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 

2013, nr. 257. 
1382 S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk 

Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 89  
1383 Zie: Het landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de Commissie Landbouwkrediet, ’s Gravenhage, Cedo Nulli, 1960, 

173, 180-181, 281, en vooral 288-290 en 317.  
1384 Parl. Geschiedenis Invoering 3, 5 en 6 1992, p. 382; S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. FABER, Geschiedenis van de 

Faillissementswet, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1995, 83; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's 

Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 

2013, nr. 257. 
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bij voorbaat werd geleverd, een oogstrecht
1385

 en volgens artikel 3:266 NBW is degene die 

gerechtigd is tot te velde staande vruchten, bevoegd om ze in te oogsten ook indien er een 

hypotheek is gevestigd op het onroerend goed. Tot de gerechtigden in de zin van deze 

bepaling behoort ook de koper aan wie de oogst bij voorbaat is geleverd, zo blijkt uit de 

Parlementaire Geschiedenis bij Boek 3 NBW: “Te denken valt hierbij, behalve aan de 

eigenaar van de grond, bij voorbeeld aan (…) de koper aan wie de vruchten en beplantingen 

als toekomstige zaken bij voorbaat zijn geleverd.”
1386

 Uit de combinatie van artikel 35, tweede 

lid in fine Faill.W. en de zonet genoemde bepalingen kan aldus worden afgeleid dat de koper 

van een te velde staande oogst aan wie bij voorbaat werd geleverd, zijn aanspraak kan 

realiseren door het doen oogsten van de vruchten en beplantingen. Deze mogelijkheid bestaat 

zelfs tijdens het faillissement van de vervreemder met werking tegenover de boedel.
1387

 

ii. Beoordeling op het niveau van de kwalificatie van het onderpand: eigendom op 

roerende goederen door anticipatie 

360. ALGEMENE REGELS TEGENWERPELIJKHEID ZAKELIJKE RECHTEN – In de stelsels waarin 

de afzonderlijke behandeling van onderdelen van de grond op het niveau van de kwalificatie 

gebeurt, nl. in het Franse en Belgische recht via de vervroegde roerendmaking, wordt de 

koper volgens de meerderheidsopvatting meteen eigenaar van de gekochte goederen (supra, 

nr. 344). Voor de derdenwerking van dergelijke rechtshandeling, moeten daarom ook de 

regels voor tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten worden onderzocht (supra, nr. 353).  

Naar Belgisch en Frans recht geldt ook voor zakelijke rechten dat een overeenkomst die ze tot 

stand brengt of overdraagt, tegenwerpelijk is aan derden. Evenwel heeft de wetgever er voor 

gekozen om bepaalde derden te beschermen via een systeem van publiciteit.
1388

 Dit 

                                                 
1385 “Wanneer de pandgever of de schuldenaar in zijn verplichtingen jegens de pandhouder die een bij voorbaat gevestigd 

pandrecht op te velde staande vruchten of beplantingen heeft, tekortschiet, kan de kantonrechter de pandhouder op diens 

verzoek machtigen zelf de te velde staande vruchten of beplantingen in te oogsten.(…)” Zie voor een bespreking: D.L. 

RODRIGUES LOPES, "De nieuwe zekerheidsrechten en de landbouw", T.Agr.R. 1995, vol. 5, nr. 2.2.4; W.H.G.A. FILOTT, 

"Pandrecht in de agrarische sector", T.Agr.R. 2003, vol. 11, (640) 647, nr. 10; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. 

Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, 

Kluwer, 2013, nr. 89; P.A. STEIN, "GS Vermogensrecht, art. 237 Boek 3 BW", Groene Serie Vermogensrecht, Deventer, 

Kluwer, 2015, nrs. 8.1-8.7. 
1386 Parl. Geschiedenis Boek 3, 1981, 820.  
1387 B. SCHUIJLING, Levering en verpanding van toekomstige goederen in Onderneming & Recht, Deventer, Wolters Kluwer, 

2016, 215-216, nr. 161. 
1388 M. WAELBROECK, Le transfert de la propriété dans la vente d'objets mobiliers corporels en droit comparé, Brussel, 

Bruylant, 1961, 27-28, nr. 12; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2014, 716-717, nr. 929. De meerderheidsvisie is dat de wetgever geen publiciteitssysteem heeft voorgeschreven voor 

roerende goederen zodat de overdracht van roerende goederen tegenwerpelijk is erga omnes zonder meer (art. 1138 BW). 

Art. 1141 en 2279 BW zijn correctiemechanismen waarin een derde die te goeder trouw verkrijgt van een niet-eigenaar, 

wordt beschermd. Zie onder meer: F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant, 1878, 428, nr. 363; L. 

JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 965, nr. 1868 (specifiek met betrekking tot 

vruchtgebruik); C. LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels principaux. Tome II, Parijs, Economica, 2004, 4, 228-

229, nr. 400; P. WERY, Droit des obligations. Volume I, Brussel, Larcier, 2010, 353, nr. 405 en 355, nr. 407; F. TERRE en P. 

SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 326, nr. 409. Deze visie wordt overtuigend weerlegd door Julie DEL 

CORRAL, die op basis van een analyse van art. 1141 BW argumenteert dat voor overdracht van roerende goederen steeds een 

publiciteitsvereiste bestaat ter bescherming van bepaalde categorieën derden te goeder trouw: J. DEL CORRAL, De 
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publiciteitssysteem is verschillend naar gelang het soort goed waarop het zakelijk recht is 

gevestigd.  

De tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten op roerende goederen is afhankelijk van de 

inbezitstelling van de goederen (artikel 1141 jo. artikel 2279 BW).
1389

 Zakelijke rechten op 

onroerende goederen zijn daarentegen maar tegenwerpelijk aan derden te goeder trouw met 

een concurrent recht indien de authentieke akte is overgeschreven op het hypotheekkantoor 

(artikel 1 Hyp.W. voor België, artikel 30-1, al. 1 Decreet 4 januari 1955 voor Frankrijk).
1390

  

361. TEGENWERPELIJKHEID OVERDRACHT VAN ZAKELIJK RECHT OP ROERENDE GOEDEREN 

DOOR ANTICIPATIE: ROERENDE OF ONROERENDE PUBLICITEIT? – Een eenvoudige toepassing 

van de zonet uiteengezette principes voor tegenwerpelijkheid lijkt moeilijk bij roerende 

goederen door anticipatie. Ze zijn bij overeenkomst als roerend gekwalificeerd maar uit hun 

aard zijn ze onroerend. Welke vorm van publiciteit is dan vereist voor tegenwerpelijkheid van 

overdracht van zakelijke rechten? Is hun conventionele roerende kwalificatie doorslaggevend 

voor de bepaling van de publiciteitsvoorwaarde of de voor derden kenbare onroerende 

kwalificatie? Hier valt een tweedeling waar te nemen.  

Enerzijds is er de strekking die de regels van publiciteit voor roerende goederen toepast en 

inbezitneming mogelijk acht nog voor de fysieke roerendmaking heeft plaatsgevonden. Het 

gaat hierbij dan niet om een uitoefening van een feitelijke, materiële heerschappij over de 

goederen omdat ze nog aan de grond zijn verbonden. Het gaat daarentegen om een fictieve 

uitoefening van heerschappij, vandaar de term ‘fictief bezit’.  

Deze fictieve inbezitneming kan bijvoorbeeld gebeuren door: (1) de aanvang van de 

ontginning van een groeve waarbij meteen ook alle nog niet ontgonnen onderdelen van de 

groeve die vervroegd roerende goederen zijn, in bezit worden genomen, (2) het begin van 

kapping van bomen waarbij meteen ook alle nog niet gekapte bomen die vervroegd 

roerende goederen zijn, in bezit worden genomen of (3) het markeren van de te vellen 

                                                                                                                                                         
leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 402-403, nr. 433 en 426-

451, nrs. 453-470. 
1389 C. LEBON, "Non nudis pactis dominia rerum transferuntur? Kritische bemerkingen omtrent de consensualiteit van de 

overdracht van eigendom en de vestiging van beperkt zakelijke rechten" in L. CORNELIS, D. DE MAREZ, Y.H. LELEU, et al. 

(eds.), T.P.R. 2004 - Liber Amicorum T.P.R. en Marcel Storme, Gent, Story-Scientia, 2004, (409) 435, nr. 25; R. DEKKERS en 

E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 162-163, nrs. 405-407; J. DEL CORRAL, De 

leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 403, nr. 433. 
1390 Zie onder meer: F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant, 1878, 427, nr. 362; J. HANSENNE, Les 

Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 525-527, nr. 606; A. VERBEKE en 

J. BYTTEBIER, "Onroerende en hypothecaire publiciteit. Organisatie en tegenwerpelijkheid", RW 1997, (1099) 1099-1127; C. 

LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels principaux. Tome II, Parijs, Economica, 2004, 4, 224-226, nr. 389; E. DIRIX, 

"Overzicht van rechtspraak. Zekerheden 1998-2003", TPR 2004, (1163) 1169-1170, nrs. 3-4; P.P. RENSON, "Introduction à la 

publicité foncière et à la transcription", JT 2004, vol. 36, (829) 829-835; M. GREGOIRE, Publicité foncière. Sûretées réelles et 

privilèges., Brussel, Bruylant, 2006, 41-43, nrs. 129-131; F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité, Parijs, Economica, 

2007, 475, nr. 428; L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 282, nr. 641; F. TERRE 

en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 323-324, nrs. 405-406; P. WERY, Droit des obligations. Volume I, 

Brussel, Larcier, 2010, 353-355, nr. 406; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 

2012, 219-220, nr. 81. 
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bomen.
1391 Als voorwaarde geldt dat het voor derden zichtbaar is dat er een inbezitneming 

is gebeurd. Daarom zal een fictieve inbezitneming niet voor alle vervroegd roerende 

goederen mogelijk zijn, waardoor een aan derden tegenwerpelijk bezit maar kan 

plaatsvinden vanaf de werkelijke roerendmaking van de goederen.
1392

  

In deze strekking wordt aan de fictieve kwalificatie een sterke doorwerking gegeven. Immers, 

voor tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten op roerende goederen door anticipatie wordt 

het publiciteitsregime gebruikt dat volgt uit hun fictieve roerende kwalificatie. 

Anderzijds is er de opvatting van de Franse Cour de cassation, die in algemene termen 

oordeelde dat “l’artikel 2279 C.civ. est inapplicable aux meubles par anticipation”.
1393

 Bezit 

lijkt niet als publiciteitsmaatregel te kunnen worden toegepast bij vervroegd roerende 

goederen. A contrario gelden voor tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten op deze fictief 

roerende goederen de publiciteitsregels voor onroerende goederen. Dat wordt, zo zal blijken, 

ook bevestigd door de Cour de cassation (infra, nrs. 388 en 398). De toepassing van regels 

voor onroerende goederen impliceert dat ten aanzien van derden de kracht van de fictieve 

kwalificatie beperkt wordt.  

In wat volgt, gaan we in enkele verschillende conflicten en hypotheses na of en hoe deze 

principes worden toegepast. 

362. TEGENWERPELIJKHEID OVERDRACHT VAN ZAKELIJK RECHT OP ROERENDE GOEDEREN 

DOOR ANTICIPATIE: BEVOEGDHEID GELIJK AAN TEGENWERPELIJKHEID? – Een concept dat in de 

verschillende conflicten naar voor komt, is de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper.  

Zo is de grondeigenaar niet bevoegd om de abnormale opbrengsten van zijn met 

hypotheek bezwaarde grond te verkopen (infra, nrs. 366 en 377). De grondeigenaar die de 

grond in zijn geheel eerst aan de ene koper verkoopt en vervolgens in die grond 

geïncorporeerde goederen als vervroegd roerende goederen aan de andere, is tot die 

tweede verkoop niet meer bevoegd (infra, nr. 401). De grondeigenaar die dezelfde in de 

grond geïncorporeerde goederen twee maal verkoopt als vervroegd roerende goederen, is 

tot de tweede verkoop niet meer bevoegd (infra, nr. 403).  

Betekent een onbevoegde handeling ook dat de vervroegd roerende kwalificatie in een 

verkoopovereenkomst en het eigendomsrecht van de verkrijger niet tegenwerpelijk zijn aan 

derden? Anders gezegd: impliceert onbevoegdheid niet-tegenwerpelijkheid en bevoegdheid 

ook tegenwerpelijkheid? Dit lijkt niet a priori het geval te zijn. Bevoegdheid en 

                                                 
1391 C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 108, nr. 109; 

R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 159; H. DE PAGE en R. 

DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 660, nr. 733; R. DEKKERS en E. DIRIX, 

Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 73. 
1392 Minder expliciet ook: M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 186. 
1393 Cass. fr. 4 juli 1968, RTDciv 1969, 144, noot J.-D. BREDIN. 
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tegenwerpelijkheid zijn immers te onderscheiden.
1394

 De bevoegdheid van de 

grondeigenaar/hypotheekgever heeft betrekking op de verhouding tussen die hypotheekgever 

en zijn hypothecaire schuldeiser. De tegenwerpelijkheid van de verkoop heeft daarentegen 

betrekking op de verhouding tussen de verkrijger van het zakelijk recht op de vervroegd 

roerende goederen enerzijds en de hypotheekhouder anderzijds. Eenzelfde redenering geldt 

voor de twee overige conflicten: de bevoegdheid van de grondeigenaar om de vervroegd 

roerende goederen over te dragen na een eerdere verkoop van het onroerend goed in zijn 

geheel of van dezelfde vervroegd roerende goederen, werkt in de verhouding tussen de 

grondeigenaar en de (tweede) koper van de vervroegd roerende goederen. De 

tegenwerpelijkheid van de vervroegd roerende kwalificatie en het recht van de koper geldt in 

de verhouding tussen de koper van de vervroegd roerende goederen en de eerdere koper van 

de grond of dezelfde vervroegd roerende goederen.  

In de verschillende conflicten en hypotheses die in deel 2 worden onderzocht, komt ook de 

verhouding tussen bevoegdheid en tegenwerpelijkheid aan bod. 

2. Concretisering: conflicten tussen verschillende rechthebbenden 

363. TOEPASSING PRINCIPES OP CONCRETE CONFLICTEN – De zonet besproken principes 

omtrent tegenwerpelijkheid, publiciteit en bezit worden hier onderzocht aan de hand van drie 

concrete conflicten, nl. (1) het conflict tussen de koper van de roerende goederen door 

anticipatie en de hypothecaire schuldeiser van de grond, (2) het conflict tussen de koper van 

de roerende goederen door anticipatie en de koper van het onroerende goed waarin zij zijn 

geïncorporeerd en (3) het conflict tussen twee opeenvolgende kopers van de vervroegd 

roerende goederen.  

a. Eerste conflict: koper roerende goederen door anticipatie versus hypotheekhouder  

364. OORSPRONG CONFLICT – Indien er op de grond waarvan een deel als roerend door 

anticipatie wordt verkocht, een hypotheek rust, kan een conflict ontstaan tussen de koper van 

de roerende goederen door anticipatie en de hypothecaire schuldeiser van de grond. De grond 

waaraan de vervroegd roerende goederen zijn verbonden, vormt het onderpand van de 

hypotheekhouder. Zijn recht strekt zich uit tot alle onderdelen van de grond, waaronder alles 

wat in de grond is geïncorporeerd zoals bouwwerken, planten en vruchten.
1395

 Wanneer een 

                                                 
1394 DEKKERS en DIRIX lijken het omgekeerde te schrijven: “Verkoop van vooruit roerende zaken werkt jegens derden, 

wanneer de verkoper de bekwaamheid of de macht bezit om te beschikken”. Evenwel voegen ze er meteen aan toe dat een 

conflict onder derde-verkrijgers wordt beslist op basis van wie als eerste in bezit werd gesteld zodat bezit de doorslag lijkt te 

geven en niet de loutere bekwaamheid om te beschikken: R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 73. 
1395 België: art. 41, tweede lid Hyp.W.; Cass. 1 juli 1886, Pas. 1886, I, 285; Cass. 15 juni 2001, Arr.Cass. 2001, 1183, nr. 

365. Frankrijk: art. 2393 Cc. Zie onder meer: F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 525, nr. 419; 

M. PLANIOL, G. RIPERT en E. BECQUE, Traité pratique de droit civil français. Tome XII - Sûretés réelles, Parijs, LGDJ, 1953, 

2, 419-420, nr. 384; F. T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Brussel, Larcier, 2004, 

290-291, nr. 569; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 
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deel van de onderdelen als roerend door anticipatie werden verkocht, hoe wordt het conflict 

tussen de koper en de hypothecaire schuldeiser dan opgelost? Eerst wordt de 

tegenwerpelijkheid van de fysieke roerendmaking van onderdelen van de grond besproken. 

Nadien komt de tegenwerpelijkheid van vervroegde roerendmaking aan bod. 

365. ALGEMENE REGELS OVER DE BEVOEGDHEDEN VAN DE HYPOTHEEKGEVER – Een 

hypotheek is een zekerheidsrecht dat het bezwaarde goed in handen laat van de schuldenaar. 

Een gevolg daarvan is dat de debiteur het gebruik en genot van het goed behoudt. Slechts 

indien de hypothecaire schuldeiser beslag legt, worden de gebruiks- en genotsbevoegdheden 

van de hypotheekgever fel beperkt. Na beslag blijft hij in het bezit van het goed maar mag hij 

niets meer doen wat de beoogde vereffening zou kunnen bemoeilijken.
1396

 Ook voor beslag 

zijn evenwel alle handelingen verboden die van aard zijn om de zekerheid te verminderen.
1397

 

Bij schending van deze regel wordt de vordering van de hypotheekhouder onmiddellijk 

opeisbaar (artikel 79 Hyp.W. jo. artikel 1188 BW, zie ook infra, nr. 386).  

366. TEGENWERPELIJKHEID FYSIEKE ROERENDMAKING GOEDEREN: ONDERSCHEID NORMALE 

EN ABNORMALE OPBRENGSTEN - Wanneer deze regels worden toegepast op de verkoop van 

opbrengsten of onderdelen van de grond, dan blijkt dat een hypothecaire schuldeiser de 

fysieke verwijdering van gewone, normale opbrengsten van de grond door de hypothecaire 

schuldenaar te goede trouw moet ondergaan, maar niet de verwijdering van abnormale 

opbrengsten. 

Dit principe wordt naar Belgisch recht afgeleid uit artikel 45, 3
e
 lid Hyp.W. Volgens deze 

bepaling moet de hypothecaire schuldeiser de kapping van schaarhout en hoogstammig hout 

te goeder trouw en volgens plaatselijk gebruik eerbiedigen. Dit artikel heeft bij een letterlijke 

lezing een beperkt toepassingsgebied maar wordt ruim uitgelegd.
1398

 De redenering gaat als 

volgt. De hypotheekgever blijft (zowel naar Frans als naar Belgisch recht) bevoegd om 

bestanddelen van het onroerend goed, die in principe onder de hypotheek vallen (supra, nr. 

364), te vervreemden en de hypotheekgever moet deze vervreemding ondergaan zolang de 

vervreemding binnen een normale exploitatie van de grond past.
1399

 Een normale exploitatie 

                                                                                                                                                         
2006, 453, nr. 645; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, et al., Droit des sûretés, Parijs, LexisNexis, 2010, 655, nr. 866. 

Nederland: art. 3:277, tweede lid NBW. 
1396 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 547, nr. 895. 
1397 Zie onder meer: Cass. 1 juli 1886, Pas. 1886, I, 285; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXX, Brussel, Bruylant, 1878, 

195, nr. 221 e.v.; G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, Traité théorique et pratique de droit civil, XXVII, Parijs, 

Sirey, 1906, 261-262, nr. 1994; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 

1957, 510, nr. 573 e.v.; F. THIERENS en P. FRANCOIS, "Commentaar bij art. 45, 2°, 3e lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en 

hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) I; J. 

KOKELENBERG, "Voorrechten en hypotheken", Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) I.F.2 -1 en 

I.F.2-5; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 121, nr. 128. 
1398 Opmerkelijk is dat net hoogstammig hout en schaarhout in art. 45, 3e lid Hyp.W. vermeld worden. Zij zijn geen 

recurrente opbrengsten van het goed. Het gaat hier dus niet om gewone vruchttrekking, waartoe de grondeigenaar steeds 

bevoegd is. (R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 125, nr. 134) Niettemin betekent opname 

van deze goederen in dit artikel een gelijkstelling met normale opbrengsten van een goed.  
1399 Zie bijvoorbeeld met betrekking tot vruchten: Cass. fr. 16 juli 1974, Bull.civ. 1974, I, 199, nr. 232; A. DURANTON, Cours 

de droit français suivant le code civil. Tome XIX, Parijs, Thorel, 1844, 382, nr. 261; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. BECQUE, 
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valt immers onder het beheren van de grond, waartoe de hypotheekgever ondanks de 

bezwaring van de grond met een hypotheek nog steeds bevoegd is, zelfs indien er voor dit 

normale beheer van het onroerende goed daden van beschikking gesteld moeten worden.
1400

 

De schuldeiser wordt door een dergelijk normaal beheer niet verrast, aangezien hij dit bij het 

vestigen van het hypotheekrecht moet kunnen verwachten. Hij kan bovendien via zakelijke 

subrogatie zijn recht uitoefenen op de niet-betaalde prijs voor de goederen.
1401

  

Alles wat binnen een normale exploitatie van de grond past, valt dus onder de regel bepaald in 

artikel 45, 3
e
 lid Hyp.W. dat de hypotheekhouder de verwijdering moet eerbiedigen. Dit is 

volgens rechtspraak en rechtsleer in de eerste plaats het geval voor de periodieke opbrengsten 

van een onroerend goed zoals landbouwgewassen, en daarnaast in uitzonderlijke gevallen 

zelfs voor niet-periodieke opbrengsten zoals steen uit een groeve, leem, zand, enz.
1402

  

Zo is het voortzetten van een groeve in een met een hypotheek belaste grond toegestaan 

en vormen de opbrengsten ervan normale opbrengsten wanneer de exploitatie op een 

normale wijze gebeurt die een hypotheekhouder kan verwachten. Een zeer intensieve 

exploitatie die op korte tijd een groeve uitput, kan als een abnormale exploitatie worden 

gezien die de zekerheid van de hypotheekhouder vermindert en dus niet is toegestaan 

(supra, nr. 365). Ook het opstarten van een ontginning indien deze voor het vestigen van 

de hypotheek nog niet bestond, is geen normale exploitatie en moet de hypotheekhouder 

niet verwachten.
1403

 De opbrengsten van deze abnormale exploitatie zijn daarom 

abnormale opbrengsten. 

Normale opbrengsten zijn dus niet beperkt tot vruchten van de grond. Vruchten zijn steeds 

normale opbrengsten van de grond maar het omgekeerde is niet het geval: ook andere 

opbrengsten van de grond die geen vruchten zijn, kunnen normale opbrengsten vormen. 

Evenmin zijn normale opbrengsten volledig gelijk te schakelen met periodieke opbrengsten. 

Periodieke opbrengsten zijn steeds normale opbrengsten maar ook niet-periodieke opbrensten 

kunnen in een concreet geval normale opbrengsten uitmaken. De grens tussen normale en 

abnormale opbrengsten ligt dus niet tussen vruchten en producten, noch tussen periodieke en 

niet-periodieke opbrengsten maar wel tussen wat voortvloeit uit een normale exploitatie en 

wat een normale exploitatie te buiten gaat. Dit is een beoordeling in concreto en hangt af van 

                                                                                                                                                         
Traité pratique de droit civil français. Tome XII - Sûretés réelles, Parijs, LGDJ, 1953, 2, 419-420, nr. 384; F. T'KINT, Sûretés 

et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Brussel, Larcier, 2004, 318, nrs. 637 en 640. 
1400 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 121-124, nrs. 128-132. In dezelfde zin: F. T'KINT, noot 

onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 319, nr. 8. 
1401 Art. 45, 3e lid in fine Hyp.W. Voor het uitbreiden van dit artikel tot een algemene regel zie onder meer: Brussel 14 

februari 1961, Pas. 1962, II, 158. 
1402 Brussel 25 februari 1902, Pas. 1902, II, 129; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, 

Brussel, Bruylant, 1957, 526-527, nrs. 587-588; F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 319, nr. 8; V. 

SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 611, nr. 645; F. T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit 

de poursuite des créanciers, Brussel, Larcier, 2004, 31-319, nr. 341. 
1403 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 527, nr. 588; F. T'KINT, 

noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 319, nr. 8; F. T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des 

créanciers, Brussel, Larcier, 2004, 319, nr. 641. 
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de omstandigheden.
1404

 Een normale exploitatie zou niet mogen leiden tot een substantiële 

vermindering in waarde van de grond. Daartoe is de hypotheekgever immers niet bevoegd.
1405

 

Uit de voorbeelden uit rechtspraak en rechtsleer blijkt evenwel dat een gedeeltelijke 

vermindering, bijvoorbeeld door verkoop van een oogst, bomen of mineralen die aan een 

normaal tempo worden ontgonnen, toegelaten is zodat deze opbrengsten normale opbrengsten 

zijn. 

367. TEGENWERPELIJKHEID VERVROEGDE ROERENDMAKING GOEDEREN – De vraag rijst hoe 

deze regels kunnen worden geconcretiseerd bij de vervroegde roerendmaking. In wat volgt, 

gaan we aan de hand van verschillende hypotheses de tegenwerpelijkheid van een vervroegde 

roerendmaking aan de hypotheekhouder na. Een onderscheid wordt vaak gemaakt tussen 

vervreemding van vervroegd roerende goederen die normale (en vaak maar niet steeds 

periodieke, supra, nr. 366) opbrengsten van de grond zijn, enerzijds en alle andere vervroegd 

roerende goederen anderzijds. Ten aanzien van die eerste groep zou de fictieve, vervroegde 

roerendmaking sterker doorwerken dan ten aanzien van de tweede. We gaan na in hoeverre dit 

klopt door eerst de tegenwerpelijkheid aan de hypotheekhouder van de verkoop van normale 

opbrengsten te onderzoeken (nrs. 368-374), en vervolgens de tegenwerpelijkheid van de 

verkoop van abnormale opbrengsten (nrs. 375-395).  

i. Tegenwerpelijkheid vervroegde roerendmaking van normale opbrengsten 

368. BEGRIP NORMALE OPBRENGSTEN – De invulling van normale opbrengsten wordt voor 

vervroegde roerendmaking op dezelfde manier ingevuld als voor werkelijke roerendmaking 

(zie supra, nr. 366). 

Een voorbeeld van dit onderscheid tussen normale en abnormale opbrengsten bij 

vervroegde roerendmaking is te vinden in de Franse rechtspraak over de verkoop van 

bomen als roerende goederen door anticipatie: het toestaan van een gewone kap, op een 

normaal, regelmatig tijdstip wordt binnen de bevoegdheden van de hypotheekgever 

geacht, het toestaan van de kap van alle bomen of een deel van de bomen op een 

abnormaal tijdstip wordt niet gelijkgesteld met het plukken van vruchten van een 

onroerend goed en valt bijgevolg buiten de bevoegdheden van de grondeigenaar wiens 

grond bezwaard is met een hypotheekrecht.
1406

 

Ook hier kan de ontginning van de ondergrond een normale exploitatie van de grond 

uitmaken, waardoor de opbrengsten hiervan normale opbrengsten van de grond zijn (supra, 

nr. 366).
1407

  

                                                 
1404 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 527, nr. 588. 
1405 F. THIERENS en P. FRANCOIS, "Commentaar bij art. 45, 2°, 3e lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) I; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 121, nr. 128 en 125, nr. 133. 
1406 Zie bv.: Cass. fr. 2 juni 1934, Dalloz 1935, I, Jur. 65, noot M. FRÉJAVILLE. Zie ook: J. HANSENNE, Les Biens. Précis, 

Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 75-76, nr. 63. 
1407 Rb. Mechelen 19 december 1900, Rev.prat.not.b. 1901, 118; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 527, nr. 588. 
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Van belang is wel dat het toepassingsgebied van normale opbrengsten van de grond die 

worden vervreemd binnen een gewoon beheer van de grond, beperkter is bij vervroegde 

dan bij fysieke roerendmaking. De vervroegde roerendmaking verleent vanaf de 

overeenkomst meteen aan alle goederen die in de overeenkomst inbegrepen zijn, een 

roerend karakter terwijl bij fysieke roerendmaking de losmaking gradueel kan gebeuren. 

De voortzetting van een voordien reeds aangevatte ontginning kan een normale 

exploitatie uitmaken omdat de opbrengsten gradueel worden ontgonnen en roerend 

gemaakt, terwijl de overeenkomst die toelaat om een groeve gradueel te ontginnen 

meteen over de hele inhoud beschikt als roerende goederen door anticipatie. Dit laatste 

zou sneller als een daad die een normaal beheer te buiten gaat, kunnen worden 

gekwalificeerd, waardoor voor tegenstelbaarheid aan de hypothecaire schuldeiser de 

regels voor abnormale opbrengsten gelden.
1408

 

A. Verkoop van vervroegd roerende goederen anterieur aan hypotheek 

369. VERKOOP VERVROEGD ROERENDE GOEDEREN ANTERIEUR AAN HYPOTHEEK – In een 

eerste hypothese vindt de verkoop van normale opbrengsten plaats vóór de inschrijving van 

het hypotheekrecht en zonder dat de fysieke losmaking op dat ogenblik al heeft 

plaatsgevonden.  

Stel dat X op t
1
 aan Y te velde staande vruchten verkoopt als roerende goederen door 

anticipatie. Op t
2
 staat X aan Z een hypotheekrecht toe. De te velde staande vruchten zijn 

op t
2
 nog niet losgemaakt. 

Volgens bepaalde auteurs heeft de hypothecaire schuldeiser geen recht van voorrang op de 

roerende goederen door anticipatie omdat de hypotheek zich enkel uitstrekt tot het onroerend 

goed en zijn toebehoren, waar de vervroegd roerende goederen niet meer onder vallen omdat 

ze op dat moment reeds vervreemd zijn. De koper van de roerende goederen door anticipatie 

gaat volgens deze zienswijze voor op de hypothecaire schuldeiser op voorwaarde dat de 

koopovereenkomst vaste datum heeft, wat in niet-handelszaken enkel in overeenstemming 

met artikel 1341 BW kan gebeuren.
1409

  

Deze redenering kan niet worden gevolgd. In de verhouding tussen de koper van roerende 

goederen door anticipatie en de koper van het onroerend goed waaraan de vervroegd roerende 

goederen zijn verbonden, wordt de voorrang van de eerste slechts in zeer beperkte gevallen 

aanvaard ook al heeft hij een anterieure titel met vaste datum (infra, nrs. 397 e.v.) De normale 

regels voor tegenwerpelijkheid van een zakelijk recht op roerende goederen lijken te gelden. 

Aan een derde te goeder trouw met een concurrent recht, in dit geval de hypotheekhouder Z, 

is het zakelijk recht van koper Y op de vervroegd roerende goederen maar tegenwerpelijk 

wanneer hij de goederen in bezit heeft genomen (supra, nr. 360).  

                                                 
1408 F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 319, nr. 8. 
1409 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 605, nr. 42; 

G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 

52, nr. 53 en voetnoot 3. 
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B. Hypotheek anterieur aan verkoop van vervroegd roerende goederen 

370. GRONDEIGENAAR BEVOEGD TOT OVERDRACHT – In een tweede hypothese worden de 

normale opbrengsten van een onroerend goed verkocht nadat er een hypotheek op het 

onroerend goed is ingeschreven. 

Stel dat X op t
1
 aan Y een hypotheek toestaat. Op t

2
 verkoopt X aan Z te velde staande 

vruchten die geïncorporeerd zijn in het onroerend goed waarop Y een hypotheek heeft. 

Voor de bepaling van de positie van de hypotheekhouder Y en de koper van de vruchten Z in 

deze hypothese wordt vaak gewezen op de bevoegdheden van de grondeigenaar na het 

toestaan van de hypotheek (supra, nrs. 364-365). De verkoop van normale opbrengsten van de 

grond als vervroegd roerend valt, net zoals de vervreemding van normale opbrengsten na 

fysieke losmaking, binnen de beheersbevoegdheid van de hypotheekgever. Hierover bestaat 

weinig discussie.
1410

 De redenering is dat net omdat deze goederen bestemd zijn tot 

roerendmaking, de verkoop die anticipeert op deze roerendmaking, niet anders dient te 

worden behandeld dan de verkoop van dezelfde goederen nadat ze zijn losgemaakt. 

Aangezien de verkoop van de losgemaakte goederen een normale handeling van beheer van 

het onroerend goed uitmaakt, geldt hetzelfde voor de vervroegde roerendmaking van de 

normale opbrengsten. Deze handelingen vallen binnen de gebruiks- en genotsbevoegdheid die 

de hypotheekgever nog steeds bezit met betrekking tot het onroerend goed en doen dus geen 

afbreuk aan de rechten van de hypotheekhouder.  

                                                 
1410 Voor België: M. MARTOU, Des privilèges et hypothèques ou Commentaire de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision 

du régime hypothécaire. Tome II, Brussel, Librairie polytechnique Aug. Decq, 1856, 335, nr. 723; F. LEPINOIS, Traité 

théorique et pratique de la transcription, des privilèges et des hypothèques, III, Luik, Jacques Godenne, 1896, 309, nr. 1276; 

J. DABIN, "De la nature de la cession du droit d'extraction des produits du sol" in X. (ed.), Etudes de droit civil, Brussel, 

Larcier, 1947, (63) 78-79; A. KLUYSKENS, Voorrechten en Hypotheken in Beginselen van Burgerlijk Recht, Antwerpen, 

Standaard, 1951, 172-173, nr. 186; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 158, nr. 82; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 

belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 658, nr. 731; W. DELVA, Voorrechten en hypotheken, Gent, Story-Scientia, 1977, 129; F. 

T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 319; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection 

Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 75. R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 31, nr. 73; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 122, nr. 129; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 111, nr. 131. In dezelfde zin 

maar restrictiever: A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 18-

19. Voor Frankrijk: Cass. fr. 26 januari 1808, S. 1809, I, 65, Rép. De droit 1847, 45; Cass. fr. 30 maart 1868, Dalloz 1868, I, 

417; Cass. fr. 24 mei 1909, Sirey 1911, I, 9, noot E. NAQUET; Cass. fr. 2 juni 1934, Dalloz 1935, I, Jur. 65, noot M. 

FREJAVILLE; Cass. fr. 16 juli 1974, Bull.civ. 1974, 199; Dijon 6 juli 1883, Sirey 1884, II, 44; Bordeaux, 19 juni 1986, D. 

1987, JP, 295, noot D. DENIS; M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. 

Wahlen et Cie., 1841, 24, nr. 100; M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de 

jurisprudence 1893, (573) 607, nr. 44; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 

1897, 14, voetnoot 29; G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, Traité théorique et pratique de droit civil, XXVII, 

Parijs, Sirey, 1906, 265-266, nr. 2001; M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 193; M. PLANIOL 

en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 

106, nr. 103; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil. Les sûretés - La publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 187, 

nr. 292; L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 311, nr. 681; J. GHESTIN, J.L. 

BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 29, nr. 30. 

Dit wordt evenzeer afgeleid uit art. 45, 3e lid Hyp. W., waaraan opnieuw een ruimer toepassingsgebied wordt toegekend dan 

hetgeen volgt uit de letter van de wet, die slechts spreekt van schaarhout en hoogstammig hout. Contra: A. KLUYSKENS, 

Beginselen van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 19, nr. 12. Volgens deze auteur is 

vervroegde roerendmaking enkel tegenstelbaar in de gevallen beschreven in art. 45, 3e lid Hyp. W. 
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Zoals eerder werd aangegeven, moet er evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen de 

bevoegdheid van de grondeigenaar om onderdelen van de grond te vervreemden als roerende 

goederen door anticipatie, enerzijds, en de tegenwerpelijkheid van de verkoop van vervroegd 

roerende goederen aan derden, anderzijds (supra, nr. 362). Hier valt de bevoegdheid van de 

hypotheekgever te onderscheiden van de tegenwerpelijkheid van de rechtshandeling aan de 

hypotheekhouder. Uit het voorgaande bleek dat de grondeigenaar en hypotheekgever X 

bevoegd is tot verkoop van normale opbrengsten als vervroegd roerende goederen aan Z nadat 

hij aan Y een hypotheek toestond. In wat volgt onderzoeken we of deze bevoegde verkoop 

ook tegenwerpelijk is aan de hypotheekhouder. Er zijn twee visies, nl. een minderheidsvisie 

(infra, nr. 371) en een meerderheidsvisie (infra, nrs. 372-374). De tweede maakt terecht een 

onderscheid op basis van het gegeven of er door de hypotheekhouder beslag is gelegd. 

371. MINDERHEIDSVISIE: TEGENWERPELIJKHEID VANAF OVEREENKOMST – Uit bepaalde 

negentiende eeuwse rechtspraak en rechtsleer zou kunnen worden afgeleid dat het goed vanaf 

de wilsovereenstemming over de verkoop van de afzonderlijke geïncorporeerde goederen 

onttrokken is aan de hypotheek, dus zonder dat de inbezitstelling van de verkrijger nodig is, 

op voorwaarde evenwel dat de verkoopovereenkomst vaste datum heeft.
1411

 Dit lijkt evenwel 

strijdig met de principes van tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten. Tegenwerpelijkheid 

van een eigendomsoverdracht is, zoals eerder werd vermeld, afhankelijk van de kennis ervan 

door derden: hetzij werkelijke kennis, indien derden werkelijk weet hebben van de 

overdracht, hetzij normatieve kennis, indien derden weet behoren te hebben van de 

overdracht. Normatieve kennis ontstaat wanneer is voldaan aan een publiciteitsvoorwaarde, 

hypothecaire overschrijving bij onroerende goederen, bezit bij roerende (supra, nr. 360). Er 

valt moeilijk in te zien waarom de eigendomsoverdracht van de roerende goederen door 

anticipatie hier door de loutere wilsovereenstemming tegenwerpelijk zou zijn, zonder de 

voorwaarde van (feitelijke of normatieve) kennis.  

372. MEERDERHEIDSVISIE: ONDERSCHEID VERSCHILLENDE HYPOTHESES – De 

meerderheidsvisie stelt terecht meer voorwaarden voor de tegenwerpelijkheid dan de loutere 

totstandkoming van de overeenkomst. Verschillende hypotheses worden hierbij 

onderscheiden. Deze zijn subhypothesen van de hypothese in nr. 370 waarbij grondeigenaar X 

eerst een hypotheek toestaat aan Y en vervolgens normale opbrengsten van de grond als 

roerend door anticipatie verkoopt aan Z. 

373. A. VOOR HYPOTHECAIR BESLAG – In de eerste subhypothese wordt er door de 

hypotheekhouder geen beslag gelegd. 

                                                 
1411 Expliciet: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXX, Brussel, Bruylant, 1878, 204, nr. 231 waar de auteur schrijft “(…) 

les fruits deviennent meubles non-seulement quand ils sont séparés du sol, mais aussi quand le propriétaire les vend. Cette 

vente suffit pour soustraire les fruits à l’action des créanciers hypothécaires, (…)”; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le 

Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 692, vn. 2; M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 194. 

Eerder dubbelzinnig: Cass. fr. 10 juni 1841, S. 1841, I, 1.484, P. 1841, II, 97 waar de verkoop van bomen die pas op lange 

termijn zullen worden gekapt, niet verhindert dat ze in het beslag worden opgenomen waarbij a contrario zou kunnen worden 

afgeleid dat een normale opbrengst wel buiten het beslag zou kunnen worden gehouden; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, 

Antwerpen Intersentia, 2003, 612, nr. 645.  
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Grondeigenaar X staat op t
1
 een hypotheek toe aan Y. Vervolgens verkoopt X op t

2
 

normale opbrengsten van het onroerend goed aan Z. Er wordt door Y geen beslag gelegd 

en Z wil de goederen losmaken.  

De hypothecaire schuldeiser kan zich niet verzetten tegen de roerendmaking van normale 

opbrengsten van het onroerend goed.
1412

 Zolang de hypotheekhouder geen beslag heeft laten 

overschrijven, kan de koper van de roerende goederen door anticipatie dus overgaan tot 

losmaking en inbezitneming van de door hem gekochte goederen. 

De hypothecaire schuldeiser kan naar Belgisch recht zijn rechten via zakelijke subrogatie 

laten gelden op de nog verschuldigde koopprijs, zo wordt afgeleid uit artikel 45, 2°, derde lid 

Hyp.W.
1413

 Hier verschilt het Belgische recht van het Franse. Naar Frans recht wordt door de 

doctrine aangenomen dat de prijs voor normale opbrengsten een roerend goed is dat verdeeld 

dient te worden onder alle chirografaire schuldeisers.
1414

 

Hier valt een parallel te trekken met het Nederlandse recht. Zoals vermeld, kan in het 

Nederlandse recht kan een te velde staande oogst worden overgedragen als toekomstig goed 

(supra, nr. 306). De verkrijger kan geen eigendomsrecht verkrijgen tot aan de losmaking van 

de goederen maar ze kunnen wel bij voorbaat worden geleverd (supra, nr. 347). Aan de 

levering bij voorbaat van een te velde staande oogst is een oogstrecht gekoppeld.
1415

 Welnu, 

dit oogstrecht is tegenwerpelijk aan de hypothecaire schuldeiser met een anterieur recht.
1416

 

Bovendien kan dit oogstrecht in de hypotheekakte niet worden wegdongen zoals dat ten 

aanzien van andere verbeteringen en toevoegingen die tot het onderpand van de hypotheek 

behoren, wel mogelijk is.
1417

 Hoewel de verkrijger niet onmiddellijk een zakelijk recht 

verkrijgt, is zijn positie ten aanzien van de hypothecaire schuldeiser dus wel sterk. 

                                                 
1412 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 

1841, 256, nr. 846; M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et 

Cie., 1841, 24, nr. 100; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 14, 

voetnoot 29; M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 193; A. KLUYSKENS, Beginselen van 

Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 19; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de 

droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 525, nr. 586; F. T'KINT, noot onder Cass. 13 maart 1986, JT 1988, (317) 319; 

J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 75, nr. 63; V. 

SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 612, nr. 645. A contrario ook: Cass. fr. 2 juni 1934, Dalloz 

1935, I, Jur. 65, noot M. FRÉJAVILLE. 
1413 Zie onder meer: Luik 26 januari 1907, Pas. 1907, II, 190. (Dit arrest had betrekking op onroerende goederen door 

bestemming maar stelt in algemene termen dat de hypotheekhouder rechten kan doen gelden op de verkoopprijs van 

goederen die losgemaakt worden en kan daardoor naar analogie worden toegepast.) H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 658, nr. 731; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition 

Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 75, nr. 63. 
1414 G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, Traité théorique et pratique de droit civil, XXVII, Parijs, Sirey, 1906, 266; 

M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 194. A contrario ook: Dijon 6 juli 1883, Sirey 1884, II, 

44. 
1415 Art. 732 jo. 494 Rv. 
1416 Art. 3:266 NBW: “(…) Degene die gerechtigd is tot te velde staande vruchten of beplantingen, is bevoegd deze in te 

oogsten; (…)”  
1417 Zie voor een bespreking: W.H.G.A. FILOTT, "Enige aspecten van hypotheek in de agrarische sector", T.Agr.R. 2007, vol. 

10, (343) 347, nr. 8. 
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374. B. NA BESLAG – In de tweede subhypothese wordt er wel beslag gelegd door de 

hypotheekhouder. Ook hier moeten een aantal situaties worden onderscheiden. 

1. Indien de hypothecaire schuldeiser overschrijving van onroerend beslag heeft gedaan, 

wordt het onroerend goed gefixeerd, waardoor de hypotheekgever nadien niet meer kan 

beschikken over onderdelen ervan, ook niet over de normale opbrengsten.
1418

 Een 

anticipatieve roerendmaking van normale opbrengsten is na het beslag dan ook niet meer 

tegenwerpelijk aan de hypothecaire schuldeiser. 

Grondeigenaar X staat op t
1
 een hypotheek toe aan Y. Op t

2
 legt Y beslag op het 

onroerend goed. Vervolgens verkoopt X op t
3
 normale opbrengsten van het onroerend 

goed aan Z. Deze vervroegde roerendmaking en verkoop zijn niet tegenwerpelijk aan Y. 

2. De vraag rijst wie voorrang krijgt indien de verkoop van roerende goederen door anticipatie 

heeft plaatsgevonden voor de overschrijving van het beslag maar de feitelijke roerendmaking 

nog niet.  

Grondeigenaar X staat op t
1 

een hypotheek toe aan Y. Op t
2
 verkoopt X aan Z normale 

opbrengsten van het onroerend goed als vervroegd roerende goederen. Op t
3
 laat Y een 

beslag op het onroerend goed overschrijven. De verkochte goederen zijn door Z nog niet 

losgemaakt. 

De meningen verschillen op dit punt. In een eerste visie zullen de verkochte goederen in het 

beslag inbegrepen zijn. Vanaf het beslag verliest de grondeigenaar de bevoegdheid de 

vruchten van de grond te plukken zodat door het nemo plus-beginsel ook aan de verkrijger het 

recht wordt ontzegd de vruchten te plukken die waren verkocht maar nog niet losgemaakt 

vóór het beslag.
1419

 De hypothecaire schuldeiser krijgt dus voorrang op de verkrijger van de 

roerende goederen door anticipatie die nog geen bezit heeft genomen van de goederen. Dit 

betekent dat een handeling die de grondeigenaar bevoegd heeft gesteld, niet tegenwerpelijk is 

aan de hypothecaire schuldeiser. In deze opvatting betekent de bevoegdheid van de 

grondeigenaar op het moment van het stellen van de rechtshandeling dus niet dat de 

                                                 
1418 Voor Frankrijk: Cass. fr. 15 december 1857, Dalloz 1859, I, 366; Cass. fr. 30 maart 1868, Dalloz 1868, I, 417; Cass. fr. 2 

juni 1934, Dalloz 1935, I, Jur. 65; P. ESMEIN, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, Sirey 1933, vol. I, (201) 201-202; M. 

FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 194; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit 

civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 106, nr. 103. Voor België: Cass. 1 juli 

1886, Pas. 1886, I, 285; A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 

19; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 444, nr. 516; A. 

CUYPERS, "Commentaar bij art. 45, 2°, 2e lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) II.B; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 122, nr. 129; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 554, nr. 905. 
1419 Cass. 1 juli 1886, Pas. 1886, I, 285 (met betrekking tot toekomstige burgerlijke vruchten); P. ESMEIN, noot onder Cass. fr. 

18 januari 1933, Sirey 1933, vol. I, (201) 201; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, 

Brussel, Bruylant, 1957, 525, nr. 586; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 122, nr. 129. In 

die zin lijkt ook Dijon 6 juli 1883, Sirey 1884, II, 44, waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen normale opbrengsten van 

een onroerend goed en abnormale zodat voor beide soorten lijkt te gelden dat ze in het beslag zijn inbegrepen en Gent 29 

januari 1959, Rec.gén.enr.not. 1959, 238, n° 20092 waarin aan de hypothecaire schuldeiser die beslag legt, het beslag gelegd 

door de Belgische staat op onroerende goederen door bestemming niet tegenwerpelijk wordt geacht zolang de goederen zich 

nog in het bezit van de schuldenaar bevinden. 
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rechtshandeling en de conventionele kwalificatie tegenwerpelijk zijn aan de hypotheekhouder 

(supra, nr. 362). Rekening houdend met de vaststelling die in de conclusies zal blijken, nl. dat 

in het Franse recht een conventionele kwalificatie niet tegenwerpelijk is aan derden met een 

conflicterend recht (infra, nr. 416), kan men ervan uitgaan dat in het Franse recht de 

verkochte maar nog niet losgemaakte normale opbrengsten van de grond inbegrepen zijn in 

het beslag en dat de hypotheekhouder zich de conventionele roerendmaking niet moet laten 

tegenwerpen. In die zin is evenwel nog niet zeer uitdrukkelijk geoordeeld door de Franse 

rechtspraak. 

In een tweede opvatting wordt aangenomen dat de verkrijger kan vragen dat de reeds 

verkochte maar nog niet losgemaakte goederen uit het beslag worden gehouden.
1420

 De 

verkoopprijs van de roerende goederen door anticipatie valt dan wel onder het beslag.
1421

 Hier 

is er wel tegenwerpelijkheid van een rechtshandeling waartoe de grondeigenaar bevoegd was 

(supra, nr. 277). Opmerkelijk is dat de tegenwerpelijkheid in deze visie wordt aanvaard 

zonder dat er een vorm van publiciteit bestaat. Dit zou naar Belgisch recht een uitzondering 

vormen op de regel die uit de overige conflicten volgt, nl. dat er maar tegenwerpelijkheid van 

de fictieve kwalificatie bestaat van zodra er publiciteit is (infra, nr. 417). Om die reden kan 

ook naar Belgisch recht worden verdedigd dat de eerste opvatting die voorrang geeft aan de 

hypotheekhouder het meest consistent is met de theorie van de tegenwerpelijkheid van 

vervroegde roerendmaking. Ook hier is evenwel nog niet uitdrukkelijk in die zin geoordeeld 

in de rechtspraak. 

Hier is bovendien de reeds vermelde notie van het fictief bezit van belang (supra, nr. 361). 

Indien men aanneemt dat nog geïncorporeerde goederen in bezit kunnen worden genomen 

(bijvoorbeeld op stam staande bomen die worden gemarkeerd), zullen in deze hypothese de 

verkochte maar nog niet losgemaakte goederen die door de verkrijger fictief in bezit werden 

genomen voor de overschrijving van het hypothecair beslag, buiten dit beslag vallen. De 

doctrine die fictief bezit aanvaardt, spreekt in algemene termen over tegenwerpelijkheid aan 

derden vanaf een fictief bezit. De specifieke hypothese van tegenwerpelijkheid aan de 

                                                 
1420 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 93-94, nr. 187; C. LYON-CAEN, noot 

onder Dijon 28 maart 1876, S. 1877, vol. II, (193) 194; M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 

194; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. BECQUE, Traité pratique de droit civil français. Tome XIII, Parijs, LGDJ, 1953, 196-197, 

nr. 921. Minder expliciet: M.J.J.R. CLOES, Commentaire de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques. 

Tome II, Luik, Grandmont-Donders, 1867, 74, nr. 1050; M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de 

législation et de jurisprudence 1893, (573) 607, nr. 44; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 612-

613, nr. 645. Naar analogie kan men dit citaat over de beëindiging van onroerendmaking door bestemming gebruiken: K. 

BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, Antwerpen, Maklu, 2005, 696, nr. 758: “Anders wordt het wanneer de loskoppeling 

wel abusief is, met name ingeval zij niet te rechtvaardigen is en/of een waardevermindering van het met de hypotheek 

bezwaarde goed veroorzaakt. (…) Wanneer de hypothecaire schuldeiser (…) voorafgaand aan de levering van de goederen, 

is overgegaan tot een beslag op het met de hypotheek bezwaarde goed, dan vallen ook de niet-geleverde goederen onder dit 

beslag en moet de koper, niettegenstaande hij eigenaar van de goederen is geworden, de gevolgen van dit beslag ondergaan: 

in een dergelijk geval primeert de zakenrechtelijke aanspraak van de hypothecaire schuldeiser boven de persoonlijke 

vordering van de koper tot levering van de verkochte zaken.” A contrario betekent dit dat bij niet-abusieve handelingen een 

beslag aan de koper die nog geen bezit heeft genomen, niet het recht ontzegt bezit te nemen. 
1421 K. BAERT, "Beslag in landbouwzaken", T.Agr.R. 1995, (168) 172, voetnoot 14; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2010, 522-523, nr. 848 (hoewel de auteurs verderop schrijven dat een beslag gelegd voor de verkochte 

vruchten werden geoogst, ook de vruchten omvat: p. 552, nr. 902). 
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hypothecaire schuldeiser van een verkoop van een normale opbrengst door fictief bezit wordt 

niet genoemd maar zou ook onder deze regel moeten vallen omdat hij niet uitdrukkelijk is 

uitgesloten. In het Franse recht lijkt de verkrijger van normale opbrengsten die nog roerend 

door anticipatie zijn, zijn recht op die goederen niet te kunnen tegenwerpen aan de 

beslagleggende hypothecaire schuldeiser ook al heeft hij ze fictief in bezit genomen (supra, 

nr. 361).
1422

 

In het Nederlandse recht heeft de koper van geïncorporeerde goederen als toekomstige 

(roerende) goederen een oogstrecht (supra, nr. 373). In artikel 3: 266 NBW is bepaald: 

“Degene die gerechtigd is tot te velde staande vruchten of beplantingen, is bevoegd deze in te 

oogsten; kon dit voor de executie niet geschieden dan zijn hij en de koper verplicht zich 

jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de verplichtingen die afgaande en opkomende 

pachters op grond van de bepalingen betreffende pacht jegens elkaar hebben.” Uit de 

zinsnede ‘kon dit voor de executie niet geschieden’, lijkt te volgen dat dit oogstrecht ook een 

onroerend beslag doorstaat. 

3. Een derde hypothese is de volgende.  

Grondeigenaar X staat op t
1
 een hypotheek toe aan Y. Op t

2
 verkoopt X aan Z normale 

opbrengsten van het onroerend goed als vervroegd roerende goederen. Op t
3
 worden de 

opbrengsten losgemaakt maar nog niet geleverd. Op t
4
 legt Y beslag. 

In deze hypothese gaat het op t
4
 niet meer om vervroegd roerende goederen maar wel om 

werkelijke roerende goederen omdat ze werden losgemaakt op t
4
. Bij de beslechting van het 

rangconflict tussen de koper en de hypotheekhouder wordt strikt genomen dus niet de 

derdenwerking van vervroegde roerendmaking getoetst. Niettemin vullen we deze hypothese 

voor de volledigheid aan. Wanneer normale opbrengsten van de grond zijn verkocht en 

losgemaakt maar nog niet geleverd voor het beslag, kan de hypothecaire schuldeiser deze 

goederen volgens DE PAGE en DEKKERS niet in het beslag opnemen.
1423

 Deze losmaking was 

een geldige handeling aangezien op het ogenblik dat ze plaatsvond (t
3
 in het voorbeeld), er 

nog geen beslag was gelegd en het onroerend goed nog niet was gefixeerd. Daarom kan 

inderdaad worden aangenomen dat het volgrecht van de hypotheekhouder op de verkochte 

goederen wordt uitgeschakeld door de fysieke roerendmaking.
1424

  

4. Een vierde hypothese is de volgende. 

Grondeigenaar X staat op t
1
 een hypotheek toe aan Y. Op t

2
 verkoopt X aan Z normale 

opbrengsten van het onroerend goed als vervroegd roerende goederen. Op t
3
 worden de 

opbrengsten losgemaakt. Op t
4
 worden ze door Z in bezit genomen. Op t

5
 legt Y beslag. 

                                                 
1422 Zie ook: B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-MAUPIN, "Droit des biens (juillet 2005-juin 2006)", Recueil Dalloz 2006, 

(2363) nr. I.A; W. DROSS, "Art. 2276 et 2277", JurisClasseur Civil Code 2013, (1) nr. 93; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. 

Les biens, Parijs, Dalloz, 2014, 50-51, nr. 41. 
1423 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 525, nr. 586. 
1424 België: art. 46 Hyp.W. Frankrijk: art. 2398 Cc. 
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Ook hier gaat het, net zoals in de derde hypothese, vanaf t
3
 niet meer om vervroegd roerende 

goederen maar om werkelijk roerende goederen aangezien ze zijn losgemaakt. In deze 

hypothese is het eigendomsrecht van de verkrijger tegenwerpelijk aan de hypothecaire 

schuldeiser.
1425

 Dit lijkt een eenvoudige toepassing van bezit als publiciteitsmaatregel voor 

zakelijke rechten op roerende goederen (supra, nr. 360). 

ii. Tegenwerpelijkheid vervroegd roerende verkoop abnormale opbrengsten 

375. BEGRIP ABNORMALE OPBRENGSTEN – Een grondeigenaar kan niet alleen normale 

opbrengsten verkopen als roerende goederen door anticipatie, hij kan ook abnormale 

opbrengsten verkopen. Ook hier kan de vraag worden gesteld naar de positie van de koper en 

deze van de hypotheekhouder.  

Als tegenhanger van normale opbrengsten (supra, nr. 232) kunnen abnormale opbrengsten 

worden omschreven als goederen waarvan de verkoop het onroerend goed ‘uitput’ of in 

waarde doet dalen. Dit is doorgaans het geval voor de niet-periodieke opbrengsten zoals 

bouwmaterialen die voortkomen uit de afbraak van een onroerend goed, hoogstammige 

bomen die niet regelmatig gekapt worden, de totaliteit van bomen aanwezig op een onroerend 

goed en, voor zover ze binnen het toepassingsgebied van de verkoop van roerende goederen 

door anticipatie vallen, grondlagen, mineralen, enz. (zie ook supra, nrs. 312-316).
1426

 

A. Verkoop van vervroegd roerende goederen anterieur aan hypotheek 

376. VERKOOP VERVROEGD ROERENDE GOEDEREN ANTERIEUR AAN HYPOTHEEK – Net zoals 

bij de normale opbrengsten (supra, nr. 369) is ook bij abnormale opbrengsten de hypothese 

denkbaar dat de opbrengsten door de grondeigenaar worden verkocht als roerende goederen 

door anticipatie waarna een hypotheekrecht wordt ingeschreven vóór de fysieke losmaking 

heeft plaatsgevonden.  

Stel dat X op t
1
 aan Y bouwmaterialen uit een nog af te breken gebouw verkoopt als 

roerende goederen door anticipatie. Op t
2
 staat X aan Z een hypotheekrecht toe. De 

bouwmaterialen zijn op t
2
 nog niet losgemaakt. 

De auteurs die aan de koper van normale opbrengsten als vervroegd roerende goederen 

voorrang gaven op voorwaarde dat de koopovereenkomst vaste datum heeft, lijken geen 

onderscheid te maken tussen normale en abnormale opbrengsten zodat volgens hen ook voor 

de abnormale geldt dat de koper voorrang heeft op de hypotheekhouder wiens recht wordt 

ingeschreven nadat de koopovereenkomst vaste datum verkreeg.  

                                                 
1425 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 106, nr. 103; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 

2014, 112, nr. 131. 
1426 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 658, nr. 731; J. 

HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 76; P. MALAURIE 

en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 36, nr. 135.  
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Eenzelfde redenering moet worden gevolgd als voor de normale opbrengsten: de normale 

regels voor tegenwerpelijkheid van een zakelijk recht op roerende goederen moeten worden 

toegepast. Aan een derde te goeder trouw met een concurrerend recht, in dit geval de 

hypotheekhouder Z, is het zakelijk recht van koper Y op de vervroegd roerende goederen 

maar tegenwerpelijk wanneer Y de goederen in bezit heeft genomen. Een koopovereenkomst 

met vaste datum kan niet volstaan (supra, nr. 360). 

B. Hypotheek anterieur aan verkoop abnormale opbrengsten als vervroegd roerende goederen 

377. GRONDEIGENAAR ONBEVOEGD – In een tweede hypothese worden abnormale 

opbrengsten van de grond verkocht nadat er een hypotheek op het onroerend goed is 

ingeschreven. 

Stel dat X op t
1
 aan Y een hypotheek toestaat. Op t

2
 verkoopt X aan Z bouwmaterialen uit 

een nog af te breken gebouw op het onroerend goed waarop Y een hypotheek heeft, als 

vervroegd roerende goederen. 

Eerder werd aangegeven dat een grondeigenaar ook na het toestaan van een hypotheek op zijn 

onroerend goed, bevoegd is om de normale opbrengsten ervan te vervreemden als vervroegd 

roerende goederen (supra, nr. 370-369). Rechtspraak en rechtsleer zijn beduidend strenger 

met betrekking tot de mogelijkheid voor de grondeigenaar/hypotheekgever om abnormale 

opbrengsten van een onroerend goed vervroegd roerend te verkopen op een wijze die aan 

derden tegenwerpelijk is.
1427

 Zowel in het Belgische als in het Franse recht wordt de 

hypotheekgever/grondeigenaar niet bevoegd geacht om het onroerend goed waarop de 

hypotheek rust te vernietigen of in waarde te doen dalen ten nadele van de hypothecaire 

schuldeiser (supra, nr. 230).  

Zoals eerder werd besproken, is de bevoegdheid van de grondeigenaar/hypotheekgever geen 

synoniem voor de tegenwerpelijkheid aan de hypotheekhouder van het recht van de verkrijger 

(supra, nrs. 362 en 370). Of de onbevoegdheid van de grondeigenaar/hypotheekgever om 

abnormale opbrengsten te vervreemden als roerende goederen door anticipatie, ook niet-

tegenwerpelijkheid van het recht van de verkrijger impliceert, wordt in wat volgt onderzocht. 

Er bestaan over de impact van de onbevoegdheid van de hypotheekgever op de 

tegenwerpelijkheid van het recht van de verkrijger twee dominante zienswijzen, die 

grotendeels gelijklopen met de twee rechtssystemen, nl. België (infra, B.2.1) en Frankrijk 

(infra, B.2.2). In het Nederlandse recht is deze verhouding minder problematisch nu de 

bijzondere bescherming voor bij voorbaat geleverde goederen beperkt is tot vruchten, die 

normale opbrengsten zijn (supra, nr. 359). 

                                                 
1427 Evenwel in algemene zin contra het idee dat er tussen normale en abnormale opbrengsten een objectief verschil bestaat, 

waardoor een verschillende juridische behandeling niet gerechtvaardigd is: M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de 

droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 109, nr. 105. Ook L. JOSSERAND, 

Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé in Essais de téléologie juridique, II, Parijs, Dalloz, 1928, 383-384, nr. 

307. 
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B.1 Niet-tegenwerpelijkheid op het niveau van de rechtshandeling 

378. EERSTE INVULLING ONBEVOEGDHEID: OVEREENKOMST NIET TEGENWERPELIJK - Een 

eerste zienswijze, voornamelijk gevolgd door de Belgische rechtspraak en rechtsleer, 

beschermt de hypothecaire schuldeiser die wordt geconfronteerd met de verkoop van een deel 

van zijn onderpand als vervroegd roerend, op het niveau van de niet-tegenwerpelijkheid van 

de overeenkomst, maar niet op het niveau van de niet-tegenwerpelijkheid van de aard van de 

verkochte goederen.  

In deze visie is de overeenkomst zowel tussen partijen als ten aanzien van derden roerend. De 

aard van een goed kan in deze opvatting niet relatief zijn, d.w.z. niet roerend ten aanzien van 

de ene en onroerend ten aanzien van de andere.
1428

 Evenwel, de overeenkomst tot vervroegde 

roerendmaking en het daaruit voortvloeiende recht voor de verkrijger zijn ten aanzien van de 

hypothecaire schuldeiser niet tegenstelbaar.
1429

 De reden voor de niet-tegenwerpelijkheid aan 

de hypotheekhouder is de beschikkingsonbevoegdheid van de hypotheekgever/grondeigenaar, 

die het onderpand van het hypotheekrecht niet mag verminderen (supra, nr. 365). Door deze 

beschikkingsonbevoegdheid blijft het volgrecht van de hypotheekhouder bestaan tot het wordt 

uitgeschakeld door artikel 2279 BW, voor zover de derde-verkrijger/bezitter te goeder trouw 

is.
1430

 Deze visie past ook binnen de eerder besproken opvatting dat voor de overdracht of 

vestiging van een zakelijk recht vereist is dat de overdrager beschikkingsbevoegd is (supra, 

nr. 343). Bij gebrek aan beschikkingsbevoegdheid kunnen enkel derdenbeschermingsregels 

een remedie bieden aan de verkrijger. Door de beschikkingsonbevoegdheid verkrijgt de koper 

van abnormale opbrengsten als roerend door anticipatie in die opvatting geen zakelijk recht 

tenzij hij zich op artikel 2279 BW kan beroepen.  

                                                 
1428 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 622, nr. 504; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 

VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 158, nr. 82; H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 659-660, nrs. 732-733; F. VAN 

NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1990, 152-153, nr. 83; R. DEKKERS en E. 

DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 73; B. TILLEMAN, "De notie roerend en 

onroerend goed" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, (3) 41, nr. 85. 

LAURENT, DERINE, VAN NESTE en VANDENBERGHE verwijzen naar het volgende cassatiearrest: Cass. 30 april 1853, Pas. 

1853, I, 287. Dit arrest had geen betrekking op roerende goederen door anticipatie maar ging over de roerende aard van 

aandelen: “Attendu que (…) l’article 529 du code civil ne répute meubles les actions (…) qu’à l’égard des associés seulement 

(…)” . Evenwel maakte het hof een voorbehoud voor de rechten van derden die verkregen waren op onroerende goederen 

voor de vennootschap werd opgericht: “(…) il est évident que cette disposition doit s’entendre en ce sens que les immeubles 

entrés dans la société ne perdent pas leur caractère d’immeubles envers les tiers qui ont des droits à faire valoir sur ces 

immeubles comme immeubles, soit parce qu’ils ont acquis ces droits avant la constitution de la société, soit parce qu’ils les 

ont acquis de la société elle-même, seule propriétaire des immeubles, comme immeubles, tant que dure la société.” Deze 

rechtspraak is niet erg helder als basis voor een werking erga omnes van de kwalificatie van goederen omdat ze meteen ook 

een uitzondering voorziet. Contra lijkt: P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 

2012, 56. 
1429 A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 18-19; R. DERINE, 

F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 158-159; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 

Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 659, nr. 731; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek 

Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 73. 
1430 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 127, nr. 137 (over onroerende goederen door 

bestemming maar deze redenering kan o.i. naar analogie gelden). 
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Een eventuele hypothecaire overschrijving van de verkoop biedt in deze situatie geen 

oplossing voor de koper van de goederen want het gaat niet om de overdracht van een 

onroerend goed, ook niet ten aanzien van derden.
1431

  

379. OPTREDEN DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER – Hoe de hypothecaire schuldeiser kan 

optreden tegen deze aan hem niet-tegenstelbare overeenkomst, hangt af van de fase van 

uitvoering waarin de overeenkomst zich bevindt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat hij 

meestal kan ageren tegen de hypotheekgever-verkoper en slechts in bepaalde gevallen tegen 

de derde-verkrijger van de roerende goederen door anticipatie. Bovendien heeft de notie van 

fictief bezit opnieuw een invloed op de mogelijkheden voor de hypotheekhouder. 

380. HYPOTHESE 1: VERKOOP MAAR GEEN LOSMAKING VAN ABNORMALE OPBRENGSTEN - 

Een eerste situatie doet zich voor wanneer de abnormale opbrengsten zijn verkocht maar nog 

niet losgemaakt.  

Grondeigenaar X staat op t
1
 een hypotheek toe aan Y. Op t

2
 verkoopt X aan Z abnormale 

opbrengsten die nog in de grond zijn geïncorporeerd als vervroegd roerende goederen. Op 

t
3
 wil de hypotheekhouder optreden. 

De hypothecaire schuldeiser kan zich verzetten tegen losmaking, ook vóór enig beslag, en de 

aanstelling van een sekwester vragen. Door het verzet van de schuldeiser is de verkrijger van 

de roerende goederen door anticipatie niet langer te goeder trouw, waardoor hij zich na de 

fysieke losmaking van de goederen niet op artikel 2279 BW zal kunnen beroepen.
1432

  

381. HYPTHESE 1BIS: VERKOOP MAAR GEEN LOSMAKING VAN ABNORMALE OPBRENGSTEN, 

WEL FICTIEF BEZIT - Hier moet een voorbehoud worden gemaakt voor het geval dat er fictief 

bezit heeft plaatsgevonden.  

Grondeigenaar X staat op t
1
 een hypotheek toe aan Y. Op t

2
 verkoopt X aan Z abnormale 

opbrengsten die nog in de grond zijn geïncorporeerd als vervroegd roerende goederen. Op 

t
3
 neemt Z de abnormale opbrengsten fictief in bezit. Op t

4
 wil de hypotheekhouder 

optreden. 

Zoals reeds werd besproken, bestaat bij de theorie van vervroegde roerendmaking de figuur 

van fictief bezit, dat plaatsvindt voor de losmaking (supra, nr. 361). Of dit fictief bezit 

volstaat voor uitschakeling van het volgrecht van de hypothecaire schuldeiser op grond van 

artikel 2279 BW, is niet duidelijk in deze visie die aan de vervroegde roerendmaking 

                                                 
1431 Minder expliciet, maar toch in die zin: Brussel 24 april 1979, JT 1979, 374, RCJB 1984, 55, Rec.gén.enr.not. 1981, 179, 

n° 22607. Ook: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 659, nr. 732. 
1432 F. LEPINOIS, Traité théorique et pratique de la transcription, des privilèges et des hypothèques, III, Luik, Jacques 

Godenne, 1896, 309-310, nr. 1276; A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, 

Standaard, 1940, 18-19; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 

526, nr. 587; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 76; 

F. THIERENS en P. FRANCOIS, "Commentaar bij art. 45, 2°, 3e lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) II.C.  
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uitwerking erga omnes toekent maar het recht dat voortvloeit uit de overeenkomst niet 

tegenwerpelijk acht (supra, nr. 378). Zoals eerder vermeld wordt door bepaalde auteurs in 

algemene termen vermeld dat een fictief bezit een bezit is in de zin van artikel 2279 BW, 

waardoor ook een fictief bezit van abnormale opbrengsten zou worden beschermd.
1433

  

Deze opvatting heeft belangrijke implicaties voor de hypothecaire schuldeiser. Als fictief 

bezit wordt aanvaard bij abnormale opbrengsten, kan de verkrijger zich beroepen op artikel 

2279 BW vooraleer de goederen fysiek roerend worden, waardoor aan de schuldeiser minder 

tijd ter beschikking staat om op te treden indien hij rechten wil laten gelden op de vervroegd 

roerende goederen. Wanneer bijvoorbeeld in het zonet genoemde voorbeeld tussen op t
3
 

fictieve inbezitneming te goeder trouw plaatsvindt, zal de hypotheekhouder zich niet meer 

tegen de losmaking kunnen verzetten.  

De vraag rijst dus of de figuur van fictief bezit in deze hypothese en in deze visie kan worden 

verdedigd. Rekening houdend met de voorgaande analyse, moet deze vraag bevestigend 

worden beantwoord. Immers, door roerendmaking door anticipatie is een goed in de 

Belgische opvatting roerend ten aanzien van allen (supra, nr. 378). Logischerwijze is vanaf de 

vervroegde roerendmaking dan ook de vervulling van de publiciteitsvoorwaarde voor een 

zakelijk recht op roerende goederen, nl. bezit, mogelijk om de overdracht tegenwerpelijk te 

maken aan derden met concurrerend recht. Hoewel deze ruime interpretatie van bezit minder 

bescherming biedt voor de hypothecaire schuldeiser, lijkt deze visie hier coherent. Niettemin 

ontbreekt vooralsnog een duidelijke rechterlijke beslissing in die zin. 

In deze zienswijze is een vervroegde roerendmaking waartoe de grondeigenaar onbevoegd 

was, als conventionele kwalificatie en dus voor de fysieke losmaking tegenwerpelijk aan de 

hypotheekhouder (zie supra, nr. 362).  

De aanvaarding van fictieve inbezitneming impliceert overigens niet dat elke vorm van 

fictieve inbezitneming tot uitschakeling van het volgrecht van de hypotheekhouder zou leiden. 

Zo voert ESMEIN aan dat men een verkoop met fictieve inbezitneming als bedrieglijk zou 

kunnen bestempelen voor zover de derde-verkrijger kennis heeft van de benadeling van de 

rechten van de hypotheekhouder, waardoor de handeling niet tegenwerpelijk is aan deze 

laatste.
1434

 Een beroep op bedrog is daartoe evenwel overbodig. Wanneer de derde-verkrijger 

zich in een dergelijke positie bevindt, is hij niet te goeder trouw. Enkel een bezit te goeder 

trouw leidt tot uitschakeling van het volgrecht van de hypotheekhouder, een bezit te kwader 

trouw niet (over goede trouw bij vervroegde roerendmaking, zie infra, nr. 385). Artikel 2279 

BW geldt in dergelijk geval niet en de hypothecaire schuldeiser kan zich tegen de fysieke 

roerendmaking en levering verzetten en zelf het goed uitwinnen. 

                                                 
1433 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, 

Standaard, 1974, 159; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 659-

660, nrs. 732-733; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 73. 
1434 P. ESMEIN, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, Sirey 1933, vol. I, (201) 202-203. 
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382. HYPOTHESE 2: VERKOOP EN LOSMAKING MAAR GEEN LEVERING VAN DE ABNORMALE 

OPBRENGSTEN – In een tweede geval zijn de goederen losgemaakt maar nog niet geleverd:  

Grondeigenaar X staat op t
1
 een hypotheek toe aan Y. Op t

2
 verkoopt X aan Z abnormale 

opbrengsten die nog in de grond zijn geïncorporeerd als vervroegd roerende goederen. Op 

t
3
 worden de opbrengsten losgemaakt. Op t

4
 wil de hypotheekhouder optreden. 

Hoewel artikel 46 Hyp.W. bepaalt dat roerende goederen niet kunnen worden gevolgd 

krachtens de hypotheek van de schuldeiser kan deze laatste toch rechten op de vervreemde en 

ondertussen ook roerend gemaakte goederen laten gelden indien zij zich nog in het bezit van 

de debiteur bevinden. Het zakelijk recht van de hypothecaire schuldeiser primeert op het 

persoonlijk recht tot afgifte van de koper. De hypothecaire schuldeiser kan zich daarom 

verzetten tegen afgifte van de goederen aan de koper en het goed zelf nog uitwinnen alsof het 

deel uitmaakte van het vermogen van de hypotheekgever.
1435

  

383. HYPOTHESE 2BIS: VERKOOP, FICTIEF BEZIT EN LOSMAKING VAN ABNORMALE 

OPBRENGSTEN – Ook hier kan de figuur van de fictieve levering de mogelijkheden voor de 

hypotheekhouder beperken. 

Grondeigenaar X staat op t
1
 een hypotheek toe aan Y. Op t

2
 verkoopt X aan Z abnormale 

opbrengsten die nog in de grond zijn geïncorporeerd als vervroegd roerende goederen. Op 

t
3
 neemt Z de goederen fictief in bezit. Op t

4
 worden de opbrengsten losgemaakt. Op t

5
 

wil de hypotheekhouder optreden. 

Zijn de goederen al fictief inbezitgenomen door Z, dan wordt het volgrecht van Y meteen 

uitgeschakeld op voorwaarde dat Z te goeder trouw is (supra, nr. 381). Worden de goederen 

vervolgens losgemaakt maar nog niet fysiek geleverd aan Z, dan lijkt het ons dat ook hier de 

hypotheekhouder zich niet kan verzetten tegen de afgifte.  

384. HYPOTHESE 3: VERKOOP, LOSMAKING EN LEVERING ABNORMALE OPBRENGSTEN – Ten 

slotte, in de derde situatie, zijn de goederen losgemaakt en is de koper in het bezit gesteld 

vooraleer de hypothecaire schuldeiser optreedt, bijvoorbeeld omdat hij niet tijdig weet had 

van de verkoop.  

Grondeigenaar X staat op t
1
 een hypotheek toe aan Y. Op t

2
 verkoopt X aan Z abnormale 

opbrengsten die nog in de grond zijn geïncorporeerd als vervroegd roerende goederen. Op 

t
3
 worden de opbrengsten losgemaakt. Op t

4
 neemt Z de losgemaakte goederen in bezit. 

Op t
5
 wil de hypotheekhouder optreden. 

                                                 
1435 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 441, nr. 513 B en 527, 

nr. 587; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 612. Minder expliciet maar ook in die zin: H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 524, nr. 585. Contra lijkt: F. 

LEPINOIS, Traité théorique et pratique de la transcription, des privilèges et des hypothèques, III, Luik, Jacques Godenne, 

1896, 310, nr. 1276. 
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De regel “bezit geldt als titel” uit artikel 2279 BW beschermt hier de rechten van de koper te 

goeder trouw. De hypothecaire schuldeiser kan met betrekking tot de losgemaakte goederen 

geen rechten meer laten gelden.
1436

 Niettemin staan ook dan aan de hypothecaire schuldeiser 

middelen ter beschikking om zijn rechten veilig te stellen zoals de onmiddellijke 

opeisbaarheid van de schuldvordering (supra, nr. 365 en infra, nr. 386). De bescherming van 

de derdeverkrijger van roerende goederen geldt enkel voor zover de verkrijger te goeder 

trouw is. Indien hij wist of behoorde te weten dat de gekochte goederen deel uitmaakten van 

het onderpand van een hypotheek, bijvoorbeeld door verzet van de schuldeiser, behoudt de 

hypothecaire schuldeiser zijn volgrecht op het goed. Deze laatste kan dan – onder voorbehoud 

van rechtsmisbruik –op het goed zijn vordering voldoen.
1437

  

385. GOEDE TROUW? – Opvallend is hoe het begrip ‘kwade trouw’ hier wordt ingevuld. 

Inschrijving in de hypothecaire registers zorgt er in principe voor dat derden met 

concurrerende rechten kennis behoren te hebben van een recht op een onroerend goed.
1438

 

Deze regel over de normatieve kennis lijkt echter niet te worden toegepast op de verkrijger 

van een roerend goed door anticipatie, aan wiens goede trouw geen afbreuk wordt gedaan 

door het loutere feit dat de schuldeiser van zijn verkoper een hypothecaire inschrijving heeft 

genomen op de grond waarin de verkochte goederen zijn geïncorporeerd.
1439

 De doctrine lijkt 

er niet dus van uit te gaan dat de hypothecaire inschrijving voor normatieve kennis bij de 

derde-verkrijger/koper van de roerende goederen door anticipatie zorgt, dit in tegenstelling tot 

de visie die de Franse Cour de cassation lijkt te volgen (infra, nrs. 388 en 393).  

Hier valt een parallel te trekken met goederen die onder een pand op een handelszaak 

ressorteren. Daarvoor rust er op de verkrijger geen actieve onderzoeksplicht ondanks de 

publiciteit die aan het pand op de handelszaak is verleend.
1440

 Ook met de nieuwe 

Pandwet wordt er geen actieve onderzoeksplicht opgelegd, tenzij de verkrijger van met 

pand bezwaarde goederen een professioneel is die handelt in het kader van zijn beroep of 

bedrijf.
1441

 In dezelfde zin lijkt de verkijger van abnormale opbrengsten van de grond niet 

verplicht om een hypotheekstaat op de grond te lichten. 

                                                 
1436 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 613, nr. 645. 
1437 Luik 13 april 1864, Pas. 1864, II, 388 (met betrekking tot de verkoop van een onroerend goed door bestemming dat tot 

het hypothecair onderpand behoorde); H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, 

Bruylant, 1957, 524; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 613, randr. 645; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009 127-128, nr. 137. 
1438 Art. 1 Hyp.W. 
1439 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 76; R. 

JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 127, nr. 137 (over onroerende goederen door 

bestemming). Impliciet ook: V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 613, randr. 645 die bezit te 

goeder trouw in bepaalde gevallen mogelijk acht. Zie evenwel met betrekking tot een onroerend goed door bestemming: Luik 

13 april 1864, Pas. 1864, II, 388: “(…) que la connaissance qu’il avait des droits hypothécaires existant sur l’objet de son 

acquisition, non-seulement peut être présentée comme conséquence de la publicité des régistres du conservateur, mais 

résulte à l’évidence de l’information qu’il avait donnée à ce sujet, avant de prendre possession, au notaire Demonceau, l’un 

des intimés.”  
1440 Art. 11, II, 2e lid Wet 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de 

factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, BS 21 november 

1919 bepaalt dat art. 2279 BW geldt voor verkrijgers te goeder trouw van goederen die behoren tot de in pand gegeven 

handelszaak. 
1441 Toekomstig art. 25 Boek III, Titel XVII BW. 
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386. ANDERE REMEDIES VOOR DE HYPOTHEEKHOUDER – Zelfs wanneer de rechtshandeling 

en de conventionele kwalificatie tegenwerpelijk zijn aan de hypotheekhouder, bestaan er voor 

hem remedies. Wanneer het volgrecht van de hypotheekhouder werd uitgeschakeld door een 

(fictieve of werkelijke) inbezitneming te goeder trouw, kan het recht van de schuldeiser via 

zakelijke subrogatie uitgeoefend worden op de nog verschuldigde prijs. Immers, indien 

volgens de bewoordingen van artikel 45, 3
e
 lid Hyp.W. zakelijke subrogatie mogelijk is bij 

normale roerendmaking, dient deze a fortiori mogelijk te zijn bij abnormale opbrengsten van 

een onroerend goed.
1442

 Bovendien kan de schuldeiser op grond van artikel 79 Hyp. W. en 

artikel 1188 BW onmiddellijke terugbetaling van de schuldvordering eisen.
1443

 Hierbij geldt 

evenwel de volgende beperking: de hypothecaire schuldeiser kan slechts optreden indien de 

rechtshandeling van aard is het onderpand van zijn schuldvordering zodanig aan te tasten dat 

deze de vordering niet meer (volledig) zou dekken. Indien er nog voldoende onderpand 

overblijft, heeft de hypothecaire schuldeiser in principe geen recht om zich tot die alternatieve 

remedies te wenden.
1444

 

B.2 Niet-tegenwerpelijkheid op het niveau van de conventionele kwalificatie van het goed 

387. TWEEDE INVULLING VAN ONBEVOEGDHEID: CONVENTIONELE KWALIFICATIE ALS 

ROEREND GOED NIET TEGENWERPELIJK - In een tweede visie op de niet-tegenwerpelijkheid van 

de verkoop van abnormale opbrengsten van een onroerend goed, die voornamelijk 

gepropageerd wordt door de Franse rechtspraak en rechtsleer alsook door de Belgische auteur 

LAURENT, is niet de overeenkomst in haar geheel maar wel het roerende karakter ervan niet 

tegenstelbaar. De geïncorporeerde goederen blijven ten aanzien van derden onroerend tot aan 

de fysieke roerendmaking waardoor de verkoop ervan eveneens, hoewel inter partes roerend, 

voor derden onroerend is. De Franse Cour de cassation heeft uitdrukkelijk in die zin beslist 

met betrekking tot mijnopbrengsten: 

“(…) que cette mobilisation anticipée ne saurait prévaloir, à l’égard des tiers, contre la 

nature réelle et légale du mineral à l’époque de l’exercice des droits qui compètent à ces 

tiers”
1445

  

Door bepaalde doctrine wordt deze opvatting echter op een algemener niveau als een principe 

erkend.
1446

  

                                                 
1442 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXX, Brussel, Bruylant, 1878, 198-199; F. LEPINOIS, Traité théorique et pratique 

de la transcription, des privilèges et des hypothèques, III, Luik, Jacques Godenne, 1896, 310, nr. 1277; H. DE PAGE en R. 

DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1957, 461, nr. 527 D; F. THIERENS en P. FRANCOIS, 

"Commentaar bij art. 45, 2°, 3e lid Hyp.W." in X. (ed.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) II.C.  
1443 Rb. Mechelen 19 december 1900, Rev.prat.not.b. 1901, 118; G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, Traité 

théorique et pratique de droit civil, XXVII, Parijs, Sirey, 1906, 271, nr. 2009; A. KLUYSKENS, Beginselen van Belgisch 

burgerlijk recht - Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 18-19; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 660, nr. 733; W. DELVA, Voorrechten en hypotheken, Gent, Story-Scientia, 1977, 

185; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 75-76. 
1444 E. NAQUET, noot onder Cass. fr. 24 mei 1909, Sirey 1911, vol. I, (9) 9. 
1445 Cass. fr. 15 december 1857, Dalloz 1859, I, 366. Zie ook: Cass. fr. 24 mei 1909, Sirey 1911, I, 9, noot E. NAQUET. 
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388. FUNCTIE VAN HYPOTHECAIRE OVERSCHRIJVING? – Door het onroerende karakter van de 

verkoop van abnormale opbrengsten los van het onroerend goed zelf kan deze aan de 

hypothecaire schuldeiser niet worden tegengeworpen zonder overschrijving, zo werd door de 

Franse Cour de cassation meermaals bevestigd.
1447

 A contrario kan hieruit worden afgeleid 

dat overschrijving de tegenwerpelijkheid van het eigendomsrecht op de roerende goederen 

door anticipatie meebrengt, waarbij de voorrangsbepaling volgens de gewone regel van 

anterioriteit van overschrijving geldt.
1448

 De overschrijving van de verkoop van abnormale 

opbrengsten die plaatsvond nadat aan de hypotheek publiciteit was verleend, kan dus geen 

oplossing bieden voor de verkrijger in het rangconflict met de hypotheekhouder aangezien 

deze laatste op basis van de anterioriteitsregel zal voorgaan. 

Opvallend is dat er bij deze redenering van uit wordt gegaan dat de verkrijger van abnormale 

opbrengsten als vervroegd roerende goederen een eigendomsrecht verkrijgt. Immers, enkel 

zakelijke rechten op onroerende goederen zijn onderhevig aan een in- of overschrijvingsplicht 

met het oog op tegenwerpelijkheid.
1449

 Eerder werd reeds aangegeven dat de visie van de 

Franse Cour de cassation over de zakenrechtelijke positie van de verkrijger van roerende 

goederen door anticipatie niet helemaal duidelijk was. Zo oordeelde het hof zowel dat de 

verkrijger slechts een persoonlijk recht had tot aan de werkelijke losmaking als dat de 

overeenkomst een eigendomsrecht deed overgaan (supra, nr. 338). De visie dat hypothecaire 

publiciteit vereist is, sluit aan bij de tweede opvatting, nl. dat de overeenkomst translatief is 

nog voor de fysieke roerendmaking. 

De hypothecaire publiciteit als voorwaarde voor de tegenwerpelijkheid van de overdracht van 

abnormale opbrengsten als roerend door anticipatie wordt bekritiseerd. De tegenstanders 

werpen op dat de handelingen die vallen onder de wet van 23 maart 1855 over de 

hypothecaire overschrijving, later vervangen door het decreet van 4 januari 1955
1450

, limitatief 

                                                                                                                                                         
1446 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 534, nr. 429; G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE 

LOYNES, Traité théorique et pratique de droit civil, XXVII, Parijs, Sirey, 1906, 268, nr. 2005; M. FREJAVILLE, noot onder 

Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 196; L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, Parijs, Defrénois, 

2008, 311, nr. 681; Y. PICOD, Droit des sûretés, Parijs, Presses Universitaires de France, 2010, 390, nr. 322.  
1447 Cass. fr. 24 mei 1909, Sirey 1911, I, 9, noot E. NAQUET; Cass. 28 november 1949, S. 1950, I, 100, Dalloz 1950, 38, 

RTDciv 1950, 203, noot H. SOLUS; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 

1897, 13. 
1448 H. SOLUS, "Propriété et droits réels" (noot onder Cass. fr. 28 november 1949), RTD civ 1950, (203) 203; C. LARROUMET, 

"La publicité des contrats de fortage et la mobilisation par anticipation" in X. (ed.), Mélanges offerts à André Colomer, Parijs, 

Litec, 1993, (209) 211, nr. 4; Y. STRICKLER, Les biens, Parijs, PUF, 2006, 57; L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La 

publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 311, nr. 681; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. 

Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 29, nr. 30; Y. PICOD, Droit des sûretés, Parijs, Presses Universitaires de France, 2010, 390, nr. 

322. Contra: F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2014, 51, nr. 41. 
1449 Art. 1 Wet over de hypothecaire overschrijving (Loi sur la Transcription en Matière Hypothécaire), aangenomen op 17 

januari 1855, afgekondigd op 23 maart 1855: “Sont transcrits au bureau des hypothèques : 1° Tout acte entre vifs, translatif 

de propriété immobilère ou de droits réels susceptibles d’hypothèques (…)” – Art. 28 Decreet n°55-22 van 4 januari 1955 

over hervorming van de onroerende publiciteit (portant réforme de la publicité foncière): “Sont obligatoirement publiés au 

service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles: 1° Tous actes, même assortis d'une condition 

suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs: a) Mutation ou constitution de droits réels 

immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil; (…)” 
1450 Decreet n°55-22 van 4 januari 1955 over de hervorming van de onroerende publiciteit (portant réforme de la publicité 

foncière), JORF 7 januari 1955, p. 346. 
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opgesomd zijn. Enkel zakelijke rechten op een onroerend goed die vatbaar zijn voor 

hypotheek behoren tot het toepassingsgebied van deze wet terwijl de verkoop van roerende 

goederen door anticipatie op het onroerende goed geen rechten waarop een hypotheekrecht 

kan worden toegestaan, doet ontstaan.
1451

 Volgens de tegenstanders is de houding van de 

Cour de cassation gesteund op het idee dat derden beschermd dienen te worden tegen 

definitieve waardeverminderingen van het onroerend goed door overdrachten maar 

tegenwerpelijk te maken na kenbaarheid. Evenwel, de kwalificatie als roerend goed brengt 

mee dat een overdracht maar tegenwerpelijk is na werkelijk bezit door de koper te goeder 

trouw, hetgeen slecht mogelijk wordt geacht na losmaking. Deze losmaking en inbezitneming 

leveren een de facto publiciteitsvereiste op, waardoor een de iure publiciteit via de 

hypothecaire registers niet vereist is.
1452

 Het vereisen van hypothecaire overschrijving lijkt 

daarom niet te stroken met de voorschriften van de wet van 23 maart 1855. Bovendien is 

dergelijke overschrijving niet noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van de 

hypothecaire schuldeiser, aan wie de rechtshandeling slechts tegenwerpelijk is in een beperkt 

aantal gevallen, zoals hierna zal worden toegelicht.  

389. OPTREDEN DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER – De gevolgen van de niet-

tegenwerpelijkheid van de conventionele kwalificatie als vervroegd roerend goed zijn 

ondanks het verschillende uitgangspunt grotendeels gelijklopend met de gevolgen die 

voortvloeien uit de niet-tegenwerpelijkheid van de rechtshandeling in haar geheel (supra, nrs. 

378-386). Het ogenblik waarop de hypothecaire schuldeiser met een anterieur recht optreedt, 

leidt opnieuw tot een onderscheid wat betreft de remedies die openstaan voor de hypothecaire 

schuldeiser, overeenstemmend met die in de Belgische meerderheidsopvatting. Enkel de 

belangrijkste vaststellingen en knelpunten met betrekking tot de gevolgen voor de schuldeiser 

van een vervroegd roerende verkoop van abnormale opbrengsten zullen daarom onderstaand 

nog aan bod komen. 

390. HYPOTHESE 1: VERKOOP MAAR GEEN LOSMAKING VAN ABNORMALE OPBRENGSTEN – 

Wanneer de goederen zijn verkocht maar nog niet losgemaakt, is de verkoop niet 

tegenwerpelijk aan de hypotheekhouder, waardoor hij zich ook zonder beslag te hebben 

gelegd kan verzetten tegen de werkelijke losmaking en bewarende maatregelen kan 

nemen.
1453

 Ook volgens deze zienswijze wordt aangenomen dat het verzet de verkrijger te 

                                                 
1451 C. LYON-CAEN, noot onder Dijon 28 maart 1876, S. 1877, vol. II, (193) 194; F. LAURENT, Principes de droit civil, V, 

Brussel, Bruylant, 1878, 536, nr. 432; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit 

civil VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 51, voetnoot 3; E. NAQUET, noot onder Cass. fr. 24 mei 1909, Sirey 1911, vol. I, (9) 

10; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 108-109, nr. 105; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 774-

775, nr. 2205. Minder expliciet: R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 44, nr. 244. 
1452 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 108-109, nr. 105. 
1453 Cass. fr. 18 januari 1933, Sirey 1933, I, 201, Dalloz 1933, I, 98; Cass. fr. 2 juni 1934, Dalloz 1935, I, Jur., 65; Cass. fr. 16 

juli 1974, Bull.civ. 1974, I, 199, nr. 232; M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de 

jurisprudence 1893, (573) 611, nr. 47; C. AUBRY, G. RAU, C. FALCIMAIGNE, et al., Cours de droit civil français. Tome III, 

Parijs, Marchal et Billard, 1900, 700-701, nr. 286; G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, Traité théorique et pratique 

de droit civil, XXVII, Parijs, Sirey, 1906, 267; M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 193; G. 
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kwader trouw maakt zodat hij na een eventuele fysieke losmaking geen beroep kan doen op 

artikel 2276 Cc indien hij de goederen in bezit neemt.
1454

 Heeft de hypotheekhouder beslag 

gelegd, dan kan de verkrijger van de verkochte maar niet losgemaakte goederen niet vragen 

de roerende goederen door anticipatie buiten het beslag te houden.
1455

 

Net zoals bij de eerste visie op tegenwerpelijkheid van de verkoop van abnormale 

opbrengsten aan de hypothecaire schuldeiser, rijst ook hier de vraag of een fictief bezit 

mogelijk is om nog voor de fysieke roerendmaking op de bescherming van artikel 2276 

Cc/2279 BW te kunnen bogen. Dit is niet het geval (zie ook supra, nr. 361). Een fictief bezit 

volstaat niet voor de bezitsbescherming, zo blijkt duidelijk uit de Franse rechtspraak, hierin 

gevolgd door de doctrine.
1456

 Deze tegenkanting tegen fictief bezit kan logisch worden 

verklaard in de opvatting dat vervroegd roerende goederen ten aanzien van derden niet als 

roerend maar als onroerend moeten worden beschouwd. Artikel 2276 Cc geldt voor het bezit 

van roerende goederen. Vervroegd roerende goederen zijn in deze visie ten aanzien van 

derden echter onroerend (supra, nr. 387) waardoor de regel van artikel 2276 Cc niet kan 

gelden zolang de goederen niet werkelijk losgemaakt zijn. Pas van zodra de goederen ten 

aanzien van derden als roerend worden gekwalificeerd, d.w.z. vanaf hun werkelijke 

roerendmaking, kan de regel ‘bezit geldt als titel’ gelden. 

391. HYPOTHESE 2: VERKOOP EN LOSMAKING MAAR GEEN LEVERING ABNORMALE 

OPBRENGSTEN – In het geval dat de goederen zijn losgemaakt maar nog niet geleverd, lijkt de 

Franse rechtspraak aan te nemen dat het volgrecht van de hypothecaire schuldeiser 

uitgeschakeld is. De losmaking zou gelijk gesteld worden aan bezit door de verkrijger.
1457

 Dit 

is anders dan het geval is overeenkomstig de meerderheidsopvatting naar Belgisch recht 

(supra, nr. 382). 

392. HYPOTHESE 3: VERKOOP, LOSMAKING EN INBEZITNEMING VAN ABNORMALE 

OPBRENGSTEN – Wanneer de goederen zijn losgemaakt en geleverd aan een derde-verkrijger 

                                                                                                                                                         
MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil. Les sûretés - La publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 187, nr. 292; M.-C. DE 

LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 122; L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La 

publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 311, nr. 681; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretes - La publicité 

foncière, Parijs, Dalloz, 2009, 433, nr. 4, 433, nr. 485; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, et al., Droit des sûretés, 

Parijs, LexisNexis, 2010, 655, nr. 866; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit, Parijs, LGDJ, 2010, 8, 480, nr. 594. 
1454 C. MOULY, "Art. 2393 à 2396", JurisClasseur Civil Code 2013, (1) nr. 231. 
1455 Cass. fr. 10 juni 1841, S. 1841, I, 484; Cass. fr. 24 mei 1909, Sirey 1911, I, 9, noot E. NAQUET; C. DEMOLOMBE, Traité de 

la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 94, nr. 188; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil. Les 

sûretés - La publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 187, nr. 292. In die zin lijkt ook: Dijon 6 juli 1883, Sirey 1884, II, 44; L. 

AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 311, nr. 681. 
1456 Cass. fr. 18 januari 1933, Sirey 1933, I, 201, Dalloz 1933, I, 98; Cass. fr. 2 juni 1934, Dalloz 1935, I, 65, noot M. 

FREJAVILLE; Cass. fr. 4 juli 1968, RTDciv 1969, 144, noot J.-D. BREDIN; H. SOLUS, noot onder Cass. fr. 2 juni 1934, RTD civ 

1934, (866) 868; M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la 

Recherche Juridique 1995, (809) 823; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 36, nr. 135; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 157, nr. 98; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, 

Dalloz, 2014, 51, nr. 41; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 

237, nr. 220.  
1457 Cass. fr. 9 augustus 1825, S. 1826, I, 133, D. 1826, I, 3 waar het hof de appèlbeslissing bevestigde die oordeelde “(….) 

qu’une fois la démolition et l’abattis effectués, les matériaux et les arbres vendus à Dupont ont cessé d’être soumis à 

l’hypothèque de Poupard”. 
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te goeder trouw, wordt het volgrecht van de hypothecaire schuldeiser op deze goederen 

uitgeschakeld op grond van artikel 2276 Cc.
1458

  

393. INVULLING GOEDE TROUW – Een vraag die net als in de Belgische visie rijst, is die naar 

de invulling van de ‘goede trouw’ vereist in hoofde van de verkrijger die een beroep wil doen 

op artikel 2276 Cc. Het kan hierbij niet gaan om inbezitneming van nog met de grond 

verbonden goederen (supra, nr. 390) maar de vraag is relevant omdat bij een overdracht door 

een beschikkingsonbevoegde ook na de losmaking van de verkochte goederen de 

inbezitneming door de verkijger slechts leidt tot eigendomsverkrijging indien de verkrijger te 

goeder trouw is. Anders gezegd: zelfs al zijn de goederen losgemaakt, dan nog zal de koper 

die koopt van een beschikkingsonbevoegde, geen eigenaar worden door inbezitneming 

wanneer hij te kwader trouw is. Kan een verkrijger van vervroegd roerende goederen deze na 

losmaking te goeder trouw in bezit nemen als aan het recht van de hypotheekhouder 

publiciteit is verleend? 

Deze vraag wordt in rechtspraak en rechtsleer niet eenduidig beantwoord. De Franse Cour de 

cassation oordeelde in een arrest waarin er een conflict bestond tussen de koper van roerende 

goederen door anticipatie en de koper van het onroerende goed wiens overeenkomst nietig 

werd verklaard (wat past binnen het tweede conflict, zie infra, nr. 396, maar hier naar 

analogie kan worden toegepast), enerzijds dat artikel 2276 Cc niet geldt voor roerende 

goederen door anticipatie en anderzijds dat de koper van dergelijke goederen in staat is de 

hoedanigheid van de verkoper te controleren.
1459

 Die laatste toevoeging is overbodig indien 

men aanneemt dat een inbezitneming van roerende goederen door anticipatie geen titel 

verleent, waardoor artikel 2276 Cc hoe dan ook niet van toepassing is. Indien men evenwel 

erkent dat het tweede deel van deze beslissing als op zich zelf staand beschouwd moet 

worden, rijst de vraag of deze redenering naar analogie dient te worden toegepast op een 

conflict tussen de koper van vervroegd roerende goederen en een hypothecaire schuldeiser. 

Betekent de normatieve kennis die een hypothecaire inschrijving voor derden met een 

concurrerend recht oplevert, dat een derde-verkrijger van roerende goederen door anticipatie 

niet te goeder trouw kan zijn wanneer de schuldeiser een hypothecaire inschrijving heeft 

genomen? Bepaalde auteurs lijken in die richting te denken.
1460

 Anderen gaan er echter van 

uit dat artikel 2276 Cc van toepassing is voor de verkrijger van abnormale opbrengsten, zodat 

ze impliciet aangeven dat een bezit te goeder trouw mogelijk is, ook al werd aan een anterieur 

verleende hypotheek publiciteit gegeven.
1461

 Daarnaast wordt ter ondersteuning van de 

toepassing van artikel 2276 Cc opgeworpen dat ook van andere goederen de titel in een 

                                                 
1458 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 609, nr. 46; 

G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, Traité théorique et pratique de droit civil, XXVII, Parijs, Sirey, 1906, 268, nr. 

2006; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil. Les sûretés - La publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 188, nr. 292; 

P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 36, nr. 13; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, 

Parijs, PUF, 2008, 157; L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 311, nr. 681. 
1459 Cass. fr. 4 juli 1968, RTDciv 1969, 144, noot J.-D. BREDIN. 
1460 H. SOLUS, noot onder Cass. fr. 2 juni 1934, RTD civ 1934, (866) 867-868 (hoewel niet expliciet). 
1461 Supra, voetnoot 1458. 
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register kan worden gecontroleerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij auto’s, die naar Frans 

recht aan een afzonderlijke registratie zijn onderworpen.
1462

 Toch worden zij niet onttrokken 

aan de regel uit artikel 2276 Cc. De bezitsbescherming uitschakelen of goede trouw 

onmogelijk achten omwille van de hypothecaire inschrijving, druist bovendien in tegen de 

ratio legis van deze bepaling omdat ze net dient om te vermijden dat de bezitter te goeder 

trouw onderzoek moet doen naar het eigendomsrecht van de verkoper.
1463

  

394. ANDERE REMEDIES – Ook in de Franse visie bestaan er remedies voor het geval de 

rechtshandeling toch tegenwerpelijk is aan de hypotheekhouder. Zo wordt, in tegenstelling tot 

bij normale opbrengsten (supra, nr. 373), aangenomen dat de hypothecaire schuldeiser na de 

levering van abnormale opbrengsten die als roerend verkocht waren aan een derde-verkrijger 

te goeder trouw, een vordering heeft op de nog verschuldigde prijs.
1464

 Enkel een vordering 

op de nog verschuldigde prijs is mogelijk, niet op andere elementen zoals de premie 

verkregen voor het rooien van wijnstokken indien deze premie geen vergoeding is voor de 

overdracht van het eigendomsrecht op die stokken maar louter betaald werd om tot de rooiing 

aan te sporen.
1465

 Net zoals in de Belgische visie is ten slotte ook het verlies van de toegestane 

termijn voorgeschreven in artikel 1188 Cc is mogelijk.
1466

 Revindicatie is daarentegen niet 

mogelijk aangezien deze enkel mogelijk is voor eigenaars, terwijl de hypothecaire schuldeiser 

nog geen eigenaar was.
1467

 

395. KRITIEK: RELATIEVE WERKING VAN DE CONVENTIONELE KWALIFICATIE – Deze tweede 

opvatting die de goederen tussen partijen als roerend beschouwt maar ten aanzien van derden 

als onroerend, is vanuit dogmatisch oogpunt vatbaar voor kritiek.  

Een eerste punt van kritiek is dat deze visie uitgaat van een verkeerde interpretatie van artikel 

1165 BW.
1468

 Deze bepaling verhindert enkel dat contractspartijen de rechten van derden die 

                                                 
1462 Zie bijvoorbeeld: Lyon 15 maart 1954, D. 1955, Jur., 460. 
1463 M. FRÉJAVILLE, noot onder Cass. fr. 2 juni 1934, Dalloz 1935, vol. I, (65) 65; J.-D. BREDIN, noot onder Cass. fr. 4 juli 

1968, RTD civ 1969, (144) 146. 
1464 Bordeaux, 19 juni 1986, D. 1987, JP, 295, noot D. DENIS; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXX, Brussel, Bruylant, 

1878, 198-199, nr. 226; M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 

1893, (573) 610, nr. 46; C. AUBRY, G. RAU, C. FALCIMAIGNE, et al., Cours de droit civil français. Tome III, Parijs, Marchal et 

Billard, 1900, 701, nr. 286; G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, Traité théorique et pratique de droit civil, XXVII, 

Parijs, Sirey, 1906, 267; M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 18 januari 1933, D. 1933, (193) 194; G. MARTY, P. RAYNAUD 

en P. JESTAZ, Droit civil. Les sûretés - La publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 188, nr. 292; M.-C. DE LAMBERTYE-

AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 123; L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité 

foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 311, nr. 681; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC, et al., Droit des sûretés, Parijs, 

LexisNexis, 2010, 655, nr. 866; C. MOULY, "Art. 2393 à 2396", JurisClasseur Civil Code 2013, (1) nr. 231. 
1465 Cass. fr. 12 oktober 1994, Bull.civ. 1994, III, 114, JCP G 1994, 326, JCP N 1995, nr. 14, II, 571, JCP N 1995, nr. 15-16, 

II, 613, Dalloz 1994, nr. 39, 249. 
1466 C. AUBRY, G. RAU, C. FALCIMAIGNE, et al., Cours de droit civil français. Tome III, Parijs, Marchal et Billard, 1900, 702, 

nr. 286; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil. Les sûretés - La publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 188, nr. 

292; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit, Parijs, LGDJ, 2010, 8, 480, nr. 594; C. MOULY, "Art. 2393 à 2396", 

JurisClasseur Civil Code 2013, (1) nr. 231. 
1467 F. LAURENT, Principes de droit civil, XXX, Brussel, Bruylant, 1878, 198; G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, 

Traité théorique et pratique de droit civil, XXVII, Parijs, Sirey, 1906, 267. 
1468 Een interpretatie die bijvoorbeeld terug te vinden is bij G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. DE LOYNES, Traité théorique et 

pratique de droit civil, XXVII, Parijs, Sirey, 1906, 267-268 en H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 

belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 659, nr. 732. 
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geen partij waren bij de overeenkomst, zouden wijzigen (supra, nr. 354). Een vervroegde 

roerendmaking creëert echter as such rechten noch plichten voor derden. Het principe van de 

contractsrelativiteit kan dan ook niet worden gebruikt om roerende goederen door anticipatie 

ten aanzien van derden als onroerend te beschouwen. De kwalificatie van goederen kan 

volgens de auteurs die het standpunt van de Cour de cassation bekritiseren, niet relatief 

zijn.
1469

  

Daarnaast ontstaat er een ongerechtvaardigde ongelijkheid wat betreft de kwalificatie van 

rechtshandelingen. Immers, wanneer het gaat om vruchten waarvan de verkoop de waarde van 

het onroerend goed niet aantast, zou de rechtshandeling ten aanzien van derden roerend zijn. 

Wanneer het gaat om abnormale opbrengsten, zou een rechtshandeling ten aanzien van derden 

onroerend zijn. De kwalificatie van een rechtshandeling als roerend of onroerend mag echter 

niet afhangen van de waarde van het voorwerp ervan.
1470

  

De Franse redenering lijkt minder zuiver te zijn dan de Belgische, die dergelijke relativiteit 

lijkt uit te sluiten (supra, nr. 378, voetnoot 1428), ondanks het feit dat de gevolgen van niet-

tegenwerpelijkheid van het roerende karakter grotendeels gelijklopend zijn aan de gevolgen 

van de niet-tegenwerpelijkheid van de overeenkomst in zijn geheel. Een belangrijk knelpunt is 

de hypothecaire publiciteit. De weigering in de Franse visie om de overeenkomst als roerend 

te kwalificeren ten aanzien van derden zou moeten meebrengen dat de 

publiciteitsvoorwaarden voor tegenwerpelijkheid van rechten op onroerende goederen gelden. 

Hypothecaire overschrijving zou dan ook tegenwerpelijkheid moeten meebrengen.
1471

 Dat dit 

niet algemeen aanvaard wordt, lijkt contradictorisch.  

b. Tweede conflict: koper roerende goederen door anticipatie versus koper onroerend goed 

uit de aard 

396. ONDERSCHEID – Een tweede rangconflict is dat tussen de koper van afzonderlijke 

geïncorporeerde goederen, los van de grond, als vervroegd roerende goederen enerzijds en de 

verkrijger van het onroerend goed uit de aard zelf anderzijds. Bij dit conflict wordt soms als 

algemene regel aangenomen dat de verkoop van roerende goederen door anticipatie niet 

tegenwerpelijk is aan de koper van het onroerend goed.
1472

  

                                                 
1469 E. NAQUET, noot onder Cass. fr. 24 mei 1909, Sirey 1911, vol. I, (9) 10; H. SOLUS, noot onder Montpellier 23 oktober 

1922, Sirey 1923, vol. II, (1) 3; L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé in Essais de téléologie 

juridique, II, Parijs, Dalloz, 1928, 390, nr. 311; H. SOLUS, "Propriété et droits réels" (noot onder Cass. fr. 28 november 1949), 

RTD civ 1950, (203) 203; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 108, nr. 105; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 

belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 659, nr. 732; C. LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels principaux. Tome II, 

Parijs, Economica, 2004, 4, 233, nr. 406; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 157. 
1470 C. LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels principaux. Tome II, Parijs, Economica, 2004, 4, 232-233, nr. 406. 
1471 Evenwel zou in dat geval de verkrijger van roerende goederen door anticipatie nog steeds het onderspit delven tegen een 

hypothecaire schuldeiser die een anterieure titel heeft. 
1472 Zie bijvoorbeeld: R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 158-159, nr. 82 C; P. MALAURIE en L. AYNÈS, Les biens, Parijs, Defrénois, 2007, 37, nr. 

136; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 29, nr. 30.  
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Deze opvatting verdient evenwel verfijning. Verschillende hypotheses dienen hierbij van 

elkaar te worden onderscheiden. Deze hypotheses zijn, anders dan bij het conflict tussen de 

verkrijger van roerende goederen door anticipatie en een hypothecaire schuldeiser, niet 

gebaseerd op het onderscheid tussen normale en abnormale opbrengsten.
1473

 Bij het conflict 

met de hypothecaire schuldeiser werd rekening gehouden met de bevoegdheden die de 

grondeigenaar nog overhoudt na het toestaan van een hypotheekrecht: hij mag een normaal 

beheer voeren, waaronder ook het losmaken en/of overdragen van normale opbrengsten valt, 

maar geen handelingen stellen die de waarde van het goed definitief verminderen, zoals het 

overdragen van abnormale opbrengsten (supra, nrs. 364-365). Eenzelfde redenering kan 

echter niet worden gemaakt bij de vervreemding van het onroerende goed aan één verkrijger 

en van vervroegd roerende opbrengsten aan een andere. Een eigenaar is ten aanzien van een 

derde-verkrijger van het hele onroerende goed met inbegrip van de geïncorporeerde goederen 

immers bevoegd tot volledig beheer tot het moment van de verkoop van het onroerende goed. 

Na deze rechtshandeling heeft hij ten aanzien van zijn vroegere eigendom geen enkele 

bevoegdheid meer, dus ook niet tot normaal beheer. De verkrijger van een onroerend goed 

moet evenmin verwachten dat een normaal beheer door een ander dan hijzelf nog doorgaat 

nadat hij het goed heeft verkregen. De overdrager is een loutere detentor animo alieno voor 

rekening van de verkrijger. Het grootste onderscheid bij een conflict tussen een verkrijger van 

vervroegd roerende goederen enerzijds en de verkrijger van het onroerende goed waarvan 

deze roerende goederen door anticipatie opbrengsten zijn, vloeit daarom voort uit het ogenblik 

waarop de verkrijger van het onroerende goed uit de aard zijn recht verkregen heeft.  

i. Overdracht roerende goederen door anticipatie anterieur aan overdracht onroerend 

goed in zijn geheel 

397. VERKOOP ROERENDE GOEDEREN DOOR ANTICIPATIE VÓÓR VERKOOP ONROEREND GOED 

UIT DE AARD - De eerste hypothese is als volgt: 

Grondeigenaar X verkoopt op t
1
 aan Y onderdelen van de grond als roerende goederen 

door anticipatie. Op t
2
 verkoopt X aan Z het onroerend goed in zijn geheel. De roerende 

goederen door anticipatie zijn nog niet losgemaakt. 

Wat is het lot van de onderdelen van een onroerend goed die als roerend door anticipatie 

worden verkocht maar nog niet zijn geleverd aan de verkrijger Y voordat het onroerend goed 

in zijn geheel wordt verkocht aan Z? Er bestaat hier, net zoals bij het conflict tussen de 

verkrijger en de hypothecaire schuldeiser, een conflict tussen de titularis van recht op 

roerende goederen (Y) en de titularis van een recht op dezelfde goederen in hun onroerende 

staat (Z). Met betrekking tot de oplossing van dit conflict worden verschillende opvattingen 

verdedigd. Dit valt te verklaren door de verschillende interpretaties die er bestaan over de 

doorwerking van de afwijkende roerende kwalificatie tegen de aard van het goed in ten 

                                                 
1473 Contra: M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche 

Juridique 1995, (809) 824. 
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aanzien van derden, m.a.w. over de zakelijke werking van de subjectieve 

goederenkwalificatie. 

398. ONROERENDE PUBLICITEITSVOORWAARDEN – Een eerste opvatting, die wordt gevolgd 

door de Franse Cour de cassation, is dat de koop van roerende goederen door anticipatie maar 

tegenwerpelijk is aan de koper van het onroerend goed indien aan de publiciteitsvoorwaarden 

voor overdracht van onroerende goederen is voldaan vooraleer de koop van het volledige 

onroerend goed is overgeschreven.
1474

 Het anterioriteitsbeginsel moet dus worden beslecht 

volgens de peildatum van de hypothecaire overschrijving van de ene dan wel andere koop.  

Voor een gelijkaardige oplossing van het eerste conflict bij abnormale opbrengsten, zie 

supra, nr. 388.  

Deze houding kan worden verklaard door het feit dat het voor de verkrijger van het onroerend 

goed (Z) geen verschil uitmaakt of de goederen als vervroegd roerend dan wel als onroerend 

verkocht worden. Het resultaat, nl. de verkrijger van het onroerende goed is een bestanddeel 

van zijn onroerend goed kwijt, is identiek ongeacht of de goederen verkocht werden om 

roerend te worden gemaakt of niet.
1475

  

Z, de verkrijger van het onroerend goed, dient zich de anterieure overdracht van de roerende 

goederen door anticipatie aan Y dan ook niet te laten tegenwerpen indien Y geen hypothecaire 

publiciteit heeft verleend aan zijn recht vooraleer Z dat deed:  

“(…) qu’une telle cession d’un droit, immobilier à l’égard des tiers, ne pouvait faute de 

transcription, être opposée à l’acquéreur postérieur du fonds ayant régulièrement 

transcrit son titre d’acquisition (…)”.
1476

  

Met de normatieve kennis die voortvloeit uit de overschrijving van een titel in de 

hypothecaire registers, wordt eveneens gelijkgesteld een werkelijke kennis door de koper van 

het onroerend goed over de verkoop van de vervroegd roerende goederen anterieur aan de 

verkoop van het onroerend goed. Ook al zijn de roerende goederen door anticipatie nog niet 

losgemaakt op de datum van de tweede (onroerende) verkoop, door de kennis van de roerende 

verkoop wordt deze tegenwerpelijk aan de verkrijger van het onroerend goed.
1477

 Dit is een 

eenvoudige toepassing van de vereiste van goede trouw bij bescherming van derden tegen een 

niet-gepubliceerde overdracht van een onroerend goed.
1478

 

                                                 
1474 Cass. fr. 28 november 1949, Dalloz 1950, 38, RTDciv 1950, 203, noot H. SOLUS; Montpellier 23 oktober 1922, Sirey 

1923, II, 1, noot H. SOLUS; Reims 10 mei 1982, JCP 1984, II, 20225, noot M. DAGOT; Nancy 13 oktober 2009, nr. 2708-09, 

geraadpleegd op www.lexisnexis.com. M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 108, nr. 105 
1475 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 194. 
1476 Cass. fr. 28 november 1949, Dalloz 1950, 38, RTDciv 1950, 203, noot H. SOLUS. 
1477 Nancy 13 oktober 2009, nr. 2708-09, geraadpleegd op www.lexisnexis.com; Agen 9 december 1992, nr. 1088, 

geraadpleegd op www.lexisnexis.com. 
1478 Zie bijvoorbeeld: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 735, 

nr. 958. 
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Een mooi voorbeeld is terug te vinden in een beslissing van een Frans appèlgerecht 

waarin het eigendomsrecht van de koper van roerende goederen door anticipatie 

tegenwerpelijk werd verklaard aan de latere koper van de grond. De verkrijger van de 

grond was de gemeente waar het domein was gelegen en had als bevoegde overheid via 

een tussenpersoon aan de koper van de roerende goederen door anticipatie verschillende 

vergunningen verleend met betrekking tot de kapping van de bomen. Deze toekenning 

betekende volgens het hof dat de gemeente op de hoogte was van de eerdere verkoop van 

de bomen als roerend door anticipatie waardoor ze zich niet kon beroepen op niet-

tegenwerpelijkheid die voor derden te goeder trouw met een concurrent recht volgt uit de 

niet-overschrijving van de koop.
1479

 

Deze visie bevestigt opnieuw de opvatting van de Cour de cassation dat de roerende 

kwalificatie enkel tussen de partijen werkt, zodat de goederen die worden verkocht als 

roerend door anticipatie, ten aanzien van derden hun onroerende default kwalificatie 

behouden (supra, nr. 387).  

Ook hier komt de kritiek vanuit de doctrine dat de hypothecaire overschrijving niet het juiste 

criterium is om de voorrang te bepalen omdat anterioriteit van overschrijving enkel speelt 

tussen verschillende verkrijgers van onroerende rechten op hetzelfde onroerend goed, niet 

tussen de verkrijger van een roerend recht en de verkrijger van een onroerend recht (supra, nr. 

388).
1480

  

399. ROERENDE PUBLICITEITSVOORWAARDEN – In een tweede opvatting is de vervroegde 

roerendmaking zonder overschrijving in de hypothecaire registers tegenstelbaar aan de koper 

van het onroerend goed (Z) op voorwaarde dat de verkrijger van de vervroegd roerende 

goederen (Y) deze in bezit heeft genomen voor de overschrijving door Z van zijn recht. De 

grondslag wordt gevonden in de artikelen 1141 en 2279 BW
1481

 of in een algemeen principe 

dat bezit bij roerende goederen bewijs vormt van een eigendomsrecht.
1482

 Ook in deze 

opvatting wordt de overdracht tegenwerpelijk geacht ondanks het ontbreken van bezit in een 

geval waar de verkrijger van het onroerend goed (Z) werkelijke kennis had van de eerdere 

roerende verkoop.
1483

  

In een beslissing van een Frans appèlgerecht (opvallend genoeg hetzelfde als in het 

voorbeeld in nr. 399) had een investeringsmaatschappij eerst een lot op stam staande 

                                                 
1479 Nancy 13 oktober 2009, nr. 2708-09, geraadpleegd op www.lexisnexis.com. 
1480 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 601, nr. 37; 

H. SOLUS, noot onder Montpellier 23 oktober 1922, Sirey 1923, vol. II, (1) 2; M. DAGOT, noot onder Reims 10 mei 1982, 

JCP 1984, (20225) 20225; C. LARROUMET, "La publicité des contrats de fortage et la mobilisation par anticipation" in X. 

(ed.), Mélanges offerts à André Colomer, Parijs, Litec, 1993, (209) 213, nr. 6. Minder expliciet: M.-C. DE LAMBERTYE-

AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 118. 
1481 Amiens 24 oktober 1922, S. 1923, 2, 6; Rb. Marmande 13 juli 1931, DH 1931, 488; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 

CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 51; C. BEUDANT, Cours de Droit 

Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 108, nr. 109; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité 

pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 106, nr. 103; J. 

HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 74, nr. 62. 
1482 H. SOLUS, noot onder Montpellier 23 oktober 1922, Sirey 1923, vol. II, (1) 3. 
1483 Nancy 7 mei 2009, nr. 1369/2009, geraadpleegd op www.lexisnexis.com;  

http://www.lexisnexis.com/
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bomen verkocht en vervolgens aan een andere koper het onroerend goed waarop nog 

steeds de verkochte bomen stonden. In de tweede koopovereenkomst was ten voordele 

van de verkoper een eigendomsvoorbehoud gestipuleerd op onder meer de op stam 

staande bomen die door een expert waren gemarkeerd voor kapping. Hoewel dit 

voorbehoud niet ten voordele van de koper van de bomen was geformuleerd, besliste het 

hof “(…) que la réserve de propriété (…) excluant toutes les grumes abbatues et non 

débardées et les houppiers s’y rapportant, ainsi que celles sur pieds et les houppiers 

frappées par le marteau de l’Espert forestier font que la commune ne peut invoquer sa 

bonne foi et une possession non équivoque; qu’elle ne peut donc se prévaloir de la 

présomption de propriété de l’article 2279 du code civil (…)” De koper van het 

onroerend goed uit de aard was door het beding in de overeenkomst dus niet te goeder 

trouw met betrekking tot het eigendomsstatuut van de bomen waardoor ze niet onder zijn 

recht op het onroerend goed vielen. 

Het begrip ‘bezit’ wordt opnieuw op twee wijzen ingevuld. Volgens een eerste visie is voor 

inbezitneming een werkelijke inbezitneming vereist. In deze zinswijze kan de 

tegenwerpelijkheid aan Z dus slechts ontstaan na de fysieke roerendmaking, aangezien de 

werkelijke inbezitname volgt op die roerendmaking. Een fictief bezit kan niet volstaan voor 

tegenwerpelijkheid van de vervroegde roerendmaking.
1484

 Opnieuw acht een tweede visie een 

fictieve inbezitneming door Y die plaatsvindt vóór er aan het recht van Z hypothecaire 

publiciteit wordt verleend, wel voldoende voor tegenwerpelijkheid van het recht van Y aan 

Z.
1485

 De eerste opvatting lijkt, minstens in het Franse recht, de meerderheidsvisie sinds de 

Cour de cassation zoals vermeld in algemene termen oordeelde dat artikel 2279 (nu 2276) Cc 

niet van toepassing is op roerende goederen door anticipatie (supra, nr. 361). 

Bepaalde auteurs binnen de zienswijze die aanneemt dat het recht van de koper van de 

roerende goederen door anticipatie (Y) tegenwerpelijk is aan de verkrijger van het onroerend 

goed (Z) wanneer aan de publiciteitsvereiste voor roerende goederen is voldaan, menen dat 

wanneer er geen inbezitneming is gebeurd door Y wanneer deze in conflict treedt met Z, er 

voorrang wordt verleend aan degene onder hen die een titel met anterieure vaste datum 

heeft.
1486

 Hiertegen wordt ingebracht dat de publiciteitsfunctie van bezit ontbreekt bij de 

loutere voorrang van vaste datum terwijl een derde-verkrijger van het onroerend goed 

bescherming verdient tegen rechtshandelingen die betrekking hebben op het onroerend goed 

indien hij daar geen weet van kan hebben. De roerende goederen door anticipatie maken vaak 

een substantieel deel van de waarde van het onroerend goed uit, zonder dewelke hij misschien 

niet tot de koop zou overgaan.
1487

 De redenering van bescherming tegen mogelijks schadelijke 

rechtshandelingen is overbodig. Men kan eenvoudig aannemen dat het zakelijk recht van de 

verkrijger van roerende goederen door anticipatie bij gebrek aan publiciteit niet 

                                                 
1484 Rb. Marmande 13 juli 1931, DH 1931, 488. 
1485 Amiens 24 oktober 1922, Sirey 1923, 6; H. SOLUS, noot onder Montpellier 23 oktober 1922, Sirey 1923, vol. II, (1) 2; J. 

HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 74, nr. 62. 
1486 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 51. 
1487 H. SOLUS, noot onder Montpellier 23 oktober 1922, Sirey 1923, vol. II, (1) 3. 
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tegenwerpelijk is aan een derde te goeder trouw met concurrent recht. Aangezien een vaste 

datum geen publiciteit verleent, gaat de verkrijger van het onroerend goed uit de aard die 

hypothecaire publiciteit aan zijn recht heeft gegeven, voor. 

Volgens deze tweede opvatting is de anterieure verkoop dus tegenwerpelijk indien aan de 

publiciteitsvoorwaarden voor de overdracht van roerende goederen is voldaan. Men kan 

hieruit afleiden dat de roerende kwalificatie in deze opvatting erga omnes werkt, zoals in de 

Belgische visie over de verhouding tussen de verkrijger van roerende goederen door 

anticipatie en de hypothecaire schuldeiser (supra, nr. 378). 

400. NOCH ROEREND, NOCH ONROEREND – Een derde visie acht noch de 

tegenwerpelijkheidsvereisten voor zakelijke rechten op onroerende goederen noch die voor 

roerende goederen van toepassing. Noch de inbezitneming van het roerend goed, noch de 

overschrijving van de roerende verkoop zijn bepalend. Hier bestaan twee varianten.  

De eerste, verdedigd door LAURENT, gaat er van uit dat het recht van de verkrijger geen 

eigendomsrecht is zolang de goederen niet werkelijk zijn losgemaakt. Bijgevolg kan de koper 

van roerende goederen door anticipatie zijn recht nooit tegenwerpen aan de verkrijger van het 

onroerend goed.
1488

 Hoewel de redenering licht verschilt, geeft dit praktisch dezelfde 

resultaten als de visie die de roerende publiciteitsvereiste toepast maar voor een 

inbezitneming een werkelijk bezit, na fysieke roerendmaking vereist (supra, nr. 399). 

De tweede, verdedigd door LYON-CAEN, beschouwt het recht van de verkrijger van roerende 

goederen door anticipatie wel als een vorm van eigendom. Evenwel, de regel voor 

tegenwerpelijkheid van eigendom op roerende goederen uit artikel 1141 BW dat de bezit 

voorrang verleent, kan niet van toepassing zijn omdat het niet gaat om twee kopers van 

eenzelfde roerend goed. Tegenwerpelijkheid van het eigendomsrecht na hypothecaire 

publiciteit kan evenmin een oplossing bieden omdat de verkrijging van roerende goederen 

door anticipatie niet in de wet van 23 maart 1855 is genoemd. LYON-CAEN besluit bij gebrek 

aan een specifieke regel dat de algemene regel uit artikel 1328 BW kan en moet worden 

toegepast in het conflict tussen de koper van roerende goederen door anticipatie en de koper 

van het erf.
1489

 De voorrang moet volgens hem aldus worden gegeven aan degene van de 

verkrijgers wiens overeenkomst als eerste vaste datum heeft. Deze redenering, die 

verwantschap vertoont met de zonet genoemde opvatting dat bij gebrek aan inbezitneming de 

oudste vaste datum het conflict beslecht, kan niet meer worden gevolgd indien men er, zoals 

in de moderne visie, van uit gaat dat voor overdracht van roerende goederen steeds een 

publiciteitsvereiste bestaat ter bescherming van bepaalde categorieën derden te goeder 

trouw.
1490

 

                                                 
1488 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 536, nr. 432. 
1489 C. LYON-CAEN, noot onder Dijon 28 maart 1876, S. 1877, vol. II, (193) 194. 
1490 Zie supra, nr. 360. Voor een uitgebreide analyse: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende 

lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 402-403, nr. 433 en 426-451, nrs. 453-470 
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ii. Overdracht onroerend goed anterieur aan verkoop roerende goederen door 

anticipatie 

401. VERKOOP VAN ONROEREND GOED VÓÓR VERKOOP ROEREND GOED DOOR ANTICIPATIE – 

De tweede hypothese is de volgende: 

Grondeigenaar X verkoopt op t
1
 een volledig onroerend goed aan Y. Op t

2
 verkoopt hij 

aan Z onderdelen van datzelfde onroerend goed als roerende goederen door anticipatie. 

Wanneer X nadat hij het volledige onroerend goed heeft verkocht aan Y, ook nog eens de 

afzonderlijke opbrengsten van dit goed als roerend door anticipatie verkoopt aan Z, verkoopt 

hij andermans goed. Deze koop is in principe (relatief) nietig.
1491

 Kan Y aantonen dat de 

koopovereenkomst van de grond vaste datum had in de zin van artikel 1328 BW vóór de 

verkoop van de roerende goederen door anticipatie aan Z, dan gaat hij voor en kan Z geen 

aanspraken meer doen gelden, zo wordt aangenomen.
1492

 Dit lijkt terecht. Zoals eerder werd 

besproken, dient de verkoper voor de overdracht van een zakelijk recht beschikkingsbevoegd 

te zijn (supra, nr. 344). Heeft de grondeigenaar de grond reeds overgedragen, dan is hij op 

grond van de nemo plus-regel niet meer beschikkingsbevoegd zodat de koper van roerende 

goederen door anticipatie geen recht kan verkrijgen.  

De verkrijger van die roerende goederen door anticipatie zal evenwel voorgaan op de 

verkrijger van het onroerende goed indien aan de voorwaarden van artikel 2279 BW voldaan 

is. De rechtsverkrijgende functie van deze bepaling strekt er immers toe om de verkrijger van 

lichamelijke, roerende goederen te beschermen in geval de overdrager 

beschikkingsonbevoegd was. Artikel 2279 BW zorgt er voor dat de verkrijger de titel van zijn 

voorganger niet hoeft te controleren. Indien de verkrijger te goeder trouw bezit heeft genomen 

van de goederen, wordt het recht van de verkrijger van het onroerende goed op deze goederen 

uitgeschakeld. De vraag rijst opnieuw welke vorm van bezit vereist is, een werkelijk of een 

fictief bezit. Een duidelijk antwoord is niet te vinden in rechtspraak of rechtsleer maar lijkt 

opnieuw afhankelijk van de vraag of men aan de roerende kwalificatie doorwerking erga 

omnes verleent (waarbij fictief bezit te verdedigen valt als publiciteitsmaatregel, supra, nr. 

381) dan wel een relatieve werking toekent (waarbij inbezitneming voor fysieke 

roerendmaking geen tegenwerpelijkheid aan derden kan teweegbrengen, supra, nr. 390). 

402. REMEDIES VOOR DE KOPER VAN HET ONROEREND GOED WANNEER ER INBEZITNEMING 

DOOR DE KOPER VAN DE VERVROEGD ROERENDE GOEDEREN IS GEBEURD - Indien de verkrijger 

van roerende goederen door anticipatie door zijn bezit te goeder trouw voorgaat op de 

verkrijger van het onroerend goed, kan deze laatste nog wel de nog verschuldigde prijs 

                                                 
1491 Art. 1599 BW/Cc. 
1492 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 603, nr. 38. 

Contra: J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 75, nr. 

62. 
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opeisen.
1493

 Bovendien kan hij zich op grond van artikel 1626 BW richten tot zijn verkoper op 

basis van vrijwaring voor uitwinning. Ten slotte kan hij, indien aan de voorwaarden is 

voldaan, de verkrijger van het onroerend goed aansprakelijk stellen op grond van 

derdemedeplichtigheid aan andermans contractbreuk.
1494

 

c. Derde conflict: koper versus tweede koper roerende goederen door anticipatie  

403. TOEPASSING ARTIKEL 1141 BW – Een derde conflict is dat tussen twee verschillende 

kopers van eenzelfde goed als roerend door anticipatie. Het gaat hier niet om een conflict 

tussen een rechthebbende die aanspraak maakt op het goed als roerend en één die aanspraak 

maakt op het goed als onroerend zoals dat het geval was bij de vorige twee conflicten. Het 

conflict dat hier bestaat gaat daarentegen tussen twee rechthebbenden die aanspraak maken op 

hetzelfde goed in zijn conventionele roerende toestand. Wanneer de eigenaar van een 

onroerend goed eenzelfde goed twee maal verkoopt als roerend door anticipatie, geldt de 

vraag welke koper voorrang krijgt en op welke grond. Artikel 1141 BW bepaalt dat met 

betrekking tot zuiver roerende zaken, bij een dubbele verkoop die koper primeert die als 

eerste te goeder trouw in het bezit ervan is gesteld, ook al is zijn titel van latere datum. De 

vraag rijst of deze bepaling ook geldt tussen twee opeenvolgende kopers van eenzelfde 

roerend goed door anticipatie en, zo ja, welke datum dan als peildatum moet worden 

genomen. 

Men zou kunnen argumenteren dat roerende goederen door anticipatie niet roerend zijn uit 

hun aard maar slechts door overeenkomst en dus enkel tussen partijen, waarbij twee 

opeenvolgende kopers ten aanzien van elkaar derden zijn. Beide verkrijgers beroepen zich 

evenwel op hun overeenkomst. De goederen worden roerend vanaf de verkoop, het gaat hier 

om een conflict tussen titularissen van roerende, zakelijke rechten waardoor artikel 1141 BW 

toepasselijk is en de verkrijger die als eerste het goed te goeder trouw in bezit heeft genomen, 

zal voorgaan.
1495

  

404. FICTIEVE INBEZITNEMING? – Opnieuw rijst de vraag naar de concrete voorwaarden om 

van inbezitneming te kunnen spreken. Anders dan bij de eerder besproken conflicten oordeelt 

de Franse Cour de cassation dat in de hypothese van dubbele verkoop bij bepaalde goederen 

een fictief bezit kan volstaan om op artikel 1141 BW beroep te doen, bijvoorbeeld bij het 

                                                 
1493 J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 75. 
1494 Voor een uitgebreide bespreking, zie onder meer: C. CAUFFMAN, “Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk”, in X., 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 7, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, losbl., 22p; S. STIJNS en F. VAN LIEMPT, “Derde-

medeplichtigheid aan andermans contractbreuk”, in V. SAGAERT en D. LAMBRECHT (eds.)., Actuele ontwikkelingen inzake 

verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 37-84. 
1495 F. LAURENT, Principes de droit civil, V, Brussel, Bruylant, 1878, 535-536, nr. 431; M. CHAUVEAU, "Des meubles par 

anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 604, nr. 40; M. FREJAVILLE, Des meubles par 

anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 185; F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, 

LGDJ, 1957, 51; M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la 

Recherche Juridique 1995, (809) 824; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de 

Droit de Liège, 1996, 74, nr. 62; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 117; 

C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 37-38, nr. 53. 
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begin van ontginning van een groeve, in het oogsten, afbreken, merken van te vellen bomen, 

enz.
1496

 

Ook het hof van beroep te Parijs oordeelde dat de verkoop van bomen op stam 

tegenwerpelijk was aan een eerdere koper nadat de bomen door de tweede koper fictief in 

bezit waren genomen: “Que cette vente a été suivie d’une mise en possession réelle, de la 

seule manière que comporte une pareille vente, par la marque de la totalité des arbres 

vendus; qu’ainsi, en supposant qu’elle fût postérieure en date à celle fait à Aubert, elle 

devait être préférée à celle-ci.”
1497

 (Het gebruik van de term ‘possession réelle’ duidt hier 

niet op een fysieke roerendmaking. De bomen stonden nog op stam toen ze werden 

gemarkeerd. Daarom gaat het hier om wat in dit onderzoek een fictieve inbezitneming 

wordt genoemd, zie supra, nr. 361.) 

405. GEEN INBEZITNEMING: VASTE DATUM DOORSLAGGEVEND – Voor zover geen van beide 

verkrijgers fictief of werkelijk het bezit van het anticipatief roerend goed heeft verkregen, 

geldt voorrang voor de koper wiens overeenkomst als eerste een vaste datum heeft.
1498

 Dit kan 

worden verklaard door de traditionele opvatting dat de verkoper die twee maal hetzelfde goed 

verkoopt, bij de tweede verkoop niet meer beschikkingsbevoegd is. Artikel 1141 en 2279 BW 

remediëren aan die onbevoegdheid op voorwaarde dat de koper die a non domino heeft 

gekocht, bezit heeft genomen van het goed.
1499

 Dit is echter een uitzondering op de algemene 

regel dat niemand meer rechten kan overdragen dan hij heeft, d.i. de bekende nemo plus-regel. 

Wie geen eigenaar meer is omdat hij het goed al heeft verkocht, kan geen eigendomsrecht 

overdragen.
1500

 De eerste koper zal in principe voorgaan. Evenwel, hij moet de anterioriteit 

van zijn recht kunnen bewijzen, waarvoor de regels uit artikel 1328 BW moeten worden 

toegepast. 

406. ZAKELIJK VERSUS PERSOONLIJK RECHT: VOORRANG VOOR DE ZAKELIJK GERECHTIGDE - 

Uitzondering dient te worden gemaakt voor de situatie waarin de ene koper bij de hoop 

gekocht heeft, en dus een zakelijk recht verworven heeft, en de andere naar gewicht, maat of 

getal gekocht heeft, en dus een persoonlijk recht verworven heeft. In dergelijk geval zal 

degene met het zakelijk recht voorgaan.
1501

 

407. DERDENWERKING VAN OVERDRACHT TOEKOMSTIGE GOEDEREN – In het Nederlandse 

recht is het probleem van een dubbele verkoop met geanticipeerde levering van toekomstige 

goederen (waartoe de geïncorporeerde delen van de grond die zullen worden losgemaakt, 

                                                 
1496 Cass. fr. 21 juni 1820, S. 1820, I, 109; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 31, nr. 73. 
1497 Parijs 12 april 1851, Journ. du Palais 1853, II, 184. 
1498 M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, (573) 604, nr. 40; 

G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 

51-52; M.-C. DE LAMBERTYE-AUTRAND, "Art. 517 à 521", JurisClasseur Civil Code 2007, nr. 117. 
1499 Zie onder meer: R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 26-28, nrs. 29 en 31. 
1500 Zie over de nemo plus-regel onder meer: R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 52-56; J. 

DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 304-

305, nr. 332; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 191, nr. 219. 
1501 M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 188.  
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behoren) wettelijk geregeld. Is er een dubbele levering bij voorbaat gebeurd, dan bepaalt 

artikel 3:97, tweede lid NBW dat de tweede levering niet werkt tegen iemand die het goed als 

gevolg van een eerdere levering bij voorbaat heeft gekregen. Bij verwerving van het goed 

door de vervreemder gaat de eerste levering als oudste voor. De eerste koper aan wie bij 

voorbaat werd geleverd, krijgt dus het eigendomsrecht zodra de vervreemder 

beschikkingsbevoegd wordt.  

Een uitzondering staat in de tweede zin van deze bepaling: “Betreft het een roerende zaak, 

dan werkt zij jegens deze vanaf het tijdstip dat de zaak in handen van de verkrijger is 

gekomen.” Geïncorporeerde delen van de grond zijn na losmaking roerende zaken naar 

Nederlands recht zodat deze bepaling hier van toepassing is. In de hypothese van een dubbele 

verkoop van dergelijke vruchten met dubbele levering bij voorbaat, eerst aan A en daarna aan 

B, kan B de levering bij voorbaat tegenwerpen aan A als B naderhand als eerste werkelijk in 

het bezit is gesteld. Op voorwaarde dat hij op het moment van inbezitstelling te goeder trouw 

was, kan hij zich beroepen op de derdenbeschermingsregels zodat hij eigenaar wordt ook al 

was de vervreemder ten aanzien van hem beschikkingsonbevoegd (omdat hij al aan A had 

geleverd bij voorbaat). Dit is een oplossing naar analogie met artikel 3:84 NBW, dat in 

derdenbescherming ten aanzien van de beschikkingsonbevoegde overdrager voorziet.
1502

 

Een toepassing van deze regel is te vinden in een vonnis van de rechtbank van 

Leeuwarden van 13 oktober 2006. In het geschil stonden een pandhouder en een koper 

van kerstboompjes die op stam stonden, tegenover elkaar. De pandhouder was een bank 

die aan de kweker van de boompjes een krediet had verleend. Ter zekerheid had de 

kweker bij voorbaat een stil pandrecht aan de bank verleend. Nadien verkocht de kweker 

de volledige aanwezige plantvoorraad aan een derde, aan wie bij voorbaat werd geleverd. 

De koper begon vervolgens met rooiing van de boompjes waarop de bank voor de 

rechtbank vorderde dat haar recht tot rooiing werd erkend en dat de reeds gerooide 

boompjes werden afgestaan. Met toepassing van artikel 3:97, tweede lid NBW besliste de 

rechtbank met betrekking tot de niet-gerooide boompjes dat de eerste levering bij 

voorbaat (aan de bank) voorrang had. Voor de boompjes die door de koper waren 

gerooid, kon de eerstinbezitneming aan het recht van de bank geen afbreuk doen omdat 

de koper bij inbezitneming niet te goeder trouw was. De bank werd daarom in het gelijk 

gesteld, zowel met betrekking tot de nog op stam staande boompjes als de reeds 

gerooide.
1503

 

B. Derdenwerking bij anticipatieve roerendmaking op grond van de wil van een derde 

408. ROEREND BESLAG OP TAK- EN WORTELVASTE VRUCHTEN – Zoals reeds vermeld is een 

afzonderlijk, roerend beslag mogelijk van de normale opbrengsten van een goed die nog in het 

                                                 
1502 W.H.M. REEHUIS, A.H.T. HEISTERKAMP, G. VAN MAANEN, et al., Goederenrecht in Pitlo, Deventer, Kluwer, 2006, 275-

276, nr. 315; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 369, nr. 432; J.A.J. PETER, 

Levering van roerende zaken in Recht en Praktijk, Deventer, Kluwer, 2007, 82-87, nr. 3.13; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN 

MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen 

Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 253. 
1503 Rb. Leeuwarden 13 oktober 2006, nr. AZ0570, onuitg., geraadpleegd op www.navigator.nl.  

http://www.navigator.nl/
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onroerend goed geïncorporeerd zijn (supra, nrs. 348 e.v.). Hierbij vindt de vervroegde 

roerendmaking plaats op initiatief van een derde en niet van de eigenaar van de goederen. 

Ook hier kan de vraag gesteld worden naar de tegenwerpelijkheid aan andere derden van deze 

vervroegde roerendmaking. 

409. TEGENWERPELIJKHEID VAN BESLAG OP TAK- EN WORTELVASTE VRUCHTEN AAN DERDEN 

– Het beslag op tak- en wortelvaste vruchten dat in artikel 1529 Ger.W. is opgenomen, is 

tegenwerpelijk aan derden indien het is gelegd door een schuldeiser van de eigenaar van de 

goederen (die meestal maar niet altijd de grondeigenaar is, zie infra in dit randnummer). Dit 

volgt logisch uit het feit dat de wet in de nodige publiciteitsmaatregelen voorziet
1504

, belangen 

van schuldeisers niet worden geschaad aangezien de beslaglegger geen voorrang krijgt maar 

er een evenredige verdeling plaatsvindt
1505

 en dergelijk beslag enkel kan plaatsvinden met 

betrekking tot goederen waarvan men kan verwachten dat ze roerend zullen worden.
1506

 Het 

gaat hier dus niet om een overeenkomst tussen partijen waar derden geen kennis van (kunnen) 

hebben, maar om een maatregel die al de nodige publiciteit krijgt en schuldeisers niet 

benadeelt. 

Een beslag gelegd door een schuldeiser van de grondeigenaar op roerende goederen door 

anticipatie zal daarentegen niet tegenwerpelijk zijn aan – en de opheffing ervan kan gevraagd 

worden door – de eigenaar van de goederen indien deze reeds verkocht zijn voor de 

losmaking.
1507

  

Stel dat grondeigenaar X op t
1
 te velde staande vruchten verkoopt aan Y. Op t

2
 legt Z, een 

chirografaire schuldeiser van X, beslag op het onroerend goed. Dit beslag is niet 

tegenwerpelijk aan Y, die eigenaar werd van de vruchten op t
1
. 

Deze oplossing kan worden verklaard als volgt: door de verkoop zijn de vruchten geen 

eigendom meer van de grondeigenaar en bij gebrek aan een zakelijk recht op deze vruchten 

zal een chirografaire schuldeiser de verkoop dienen te respecteren. Enkel ten aanzien van 

derden te goeder trouw met een concurrent recht is voor de tegenwerpelijkheid van het 

eigendomsrecht van Y inbezitneming door Y vereist (supra, nr. 360). 

410. TEGENWERPELIJKHEID VAN BESLAG OP TAK- EN WORTELVASTE VRUCHTEN AAN DE 

HYPOTHEEKHOUDER – De hypothecaire schuldeiser moet een overdracht van normale 

opbrengsten van het voorwerp van zijn zekerheidsrecht respecteren zolang hij geen beslag 

heeft gelegd (supra, nrs. 372-374). Deze regels lijken naar analogie te kunnen worden 

toegepast voor beslag op tak- en wortelvaste vruchten, die normale opbrengsten van de grond 

zijn. Zolang hij geen uitvoerend beslag heeft gelegd, moet de hypotheekhouder zich het 

                                                 
1504 België: Art. 1532-1533 Ger.W. Frankrijk: art. R221-60 Code de procédures civiles d‘exécution. 
1505 België: Art. 1538 Ger.W. Frankrijk: art. R251-2 Code de procédures civiles d‘exécution. 
1506 België: Art. 1529 Ger.W. Frankrijk: art. R221-57 Code de procédures civiles d‘exécution. 
1507 Dit kan afgeleid worden uit Reims 9 maart 2010, nr. 09/00882, onuitg., geraadpleegd op www.dalloz.fr, ook al ging het 

hier om een conservatoir beslag. 

http://www.dalloz.fr/
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beslag op en de latere verkoop van de opbrengsten als wortel- en takvaste vruchten laten 

tegenwerpen. Legt hij zelf hypothecair beslag, dan zijn de vruchten inbegrepen in dit beslag 

zodat ze nadien niet meer het voorwerp van een roerend beslag kunnen uitmaken.
1508

 De 

schuldeisers kunnen wel vragen dat de vruchten worden ingezameld en verkocht maar de 

opbrengst wordt voor onroerend gehouden en samen met de prijs van de onroerende goederen 

verdeeld.
1509

 

§6. Conclusie en evaluatie van subjectiviteit bij roerendmaking door anticipatie 

A. Conclusie over de invloed van de partijwil: fictieve, louter subjectieve kwalificatie met 

beperkte doorwerking  

411. SUBJECTIVITEIT OP AFWIJKINGSNIVEAU – Uit de voorgaande analyse blijkt dat de 

roerendmaking door anticipatie volgens de rechtspraak en rechtsleer een conventionele 

afwijking is van de kwalificatie van onderdelen van de grond als onroerend. De invloed van 

de wil van partijen speelt hier dus, net zoals bij onroerende goederen door bestemming en 

conventioneel verbruikbare goederen, niet op het niveau van de default kwalificatie, maar op 

het niveau van de uitdrukkelijke afwijking (supra, nr. 26). Door de kwalificatie van goederen 

als roerend door anticipatie worden de goederen uitdrukkelijk tegen hun aard gekwalificeerd. 

Het gaat hier dus om een juridische fictie (supra, nr. 301).  

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de voorbestemdheid van bepaalde onderdelen van de 

grond, waaronder vruchten, tot losmaking.
1510

 Zolang ze verbonden zijn met de grond zijn ze 

immers onroerend zodat een roerende kwalificatie een fictie is ongeacht de vraag of ze van 

nature bestemd zijn tot werkelijke roerendmaking. Bovendien is vervroegde roerendmaking 

ook mogelijk ten aanzien van onderdelen van de grond die geen natuurlijke voorbestemdheid 

hebben tot losmaking, zoals grondlagen of mineralen. Voor dergelijke onderdelen kan de 

conventionele roerendmaking geenszins worden verklaard vanuit een voorbestemdheid tot 

werkelijke roerendmaking. 

412. LOUTER SUBJECTIEVE KWALIFICATIE – Uit de analyse van de toepassingsvoorwaarden 

blijkt vervolgens dat de vervroegde roerendmaking net zoals de conventionele 

verbruikbaarheid een louter subjectieve kwalificatie is (infra, nr. 513). De loutere wil van 

partijen volstaat voor het kwalificeren van onderdelen van de grond als roerend door 

anticipatie. Aan deze wil zijn voorwaarden verbonden, in het bijzonder dat het moet gaan om 

een werkelijke wil (supra, nr. 321), maar er bestaan naast het intentie-vereiste geen 

afzonderlijke objectieve voorwaarden zoals dat wel het geval is bij de onroerendmaking door 

bestemming (supra, nr. 199 e.v.) of onroerendmaking uit de aard (supra, nr. 67 e.v.).  

                                                 
1508 Zie ook: K. BAERT, "Beslag in landbouwzaken", T.Agr.R. 1995, (168) 172. 
1509 Art. 1572-1573 Ger.W. 
1510 Contra: P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 

2004, 54-60, nrs. 39-43 en in mindere mate ook W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. 

ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 258, nr. 12. 
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Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de beperkingen op het vlak van het 

toepassingsgebied. Voor bepaalde vormen van vervroegde roerendmaking, nl. het beslag op 

tak- en wortelvaste vruchten, is het toepassingsgebied beperkt (supra, nr. 310). Evenwel, ook 

voor die vormen geldt dat de loutere wil in een rechtshandeling uitgedrukt volstaat voor 

roerendmaking. 

413. BEPERKINGEN AAN DE INVLOED VAN DE PARTIJWIL OP VLAK VAN KWALIFICATIE: 

ONDERSCHEID INTER PARTES EN ERGA OMNES – Het principe van een conventionele vervroegde 

roerende kwalificatie wordt algemeen aanvaard, zowel in de rechtspraak als rechtsleer. Dit 

kan worden verklaard door de eerder vermelde opvatting in het geldende Belgisch-Frans 

systeem dat de kwalificatie van goederen niet van openbare orde is (supra, nr. 303 en infra, 

nr. 555). Er kan met andere woorden geldig van de kwalificatie gebaseerd op de aard worden 

afgeweken. Tussen partijen werkt deze kwalificatie dan voor zover het om een geldige 

overeenkomst gaat.  

Ten aanzien van derden blijkt de doorwerking van de vervroegde roerendmaking evenwel 

beperkt te zijn. Uit de algemene principes van tegenwerpelijkheid (supra, nrs. 354-362) 

alsook uit de bespreking van drie specifieke conflicten (supra, nrs. 363-410), kunnen we een 

aantal overkoepelende regels distilleren met betrekking tot de tegenwerpelijkheid van 

vervroegde roerendmaking. We houden hierbij enkel rekening met de oplossingen die werden 

geboden voor de situatie waarin de vervroegd roerende goederen nog met de grond zijn 

verbonden, omdat enkel in die hypothese de werkelijke doorwerking van de conventionele 

roerendmaking kan worden getoetst. De lakmoesproef ontstaat dus ten aanzien van goederen 

die wel reeds het voorwerp uitmaken van een anticipatieve roerendmaking, maar nog niet van 

een fysieke losmaking. Zodra de goederen zijn losgemaakt, zijn ze werkelijk roerend zodat de 

oplossing van een eventueel conflict tussen een rechthebbende die aanspraak maakt op die 

goederen enerzijds en derden anderzijds louter inzicht geeft in wie het sterkste recht heeft 

maar niet in de doorwerking van de fictie sensu stricto.  

414. ONDERSCHEID TEGENWERPELIJKHEID NIET OP GROND VAN VOORWERP OF AARD 

RECHTSHANDELING – In het verleden werd voor de derdenwerking van een rechtshandeling 

die betrekking had op roerende goederen door anticipatie, een onderscheid gemaakt op basis 

van het voorwerp van de rechtshandeling
1511

 of, daarmee verband houdend, op basis van de 

aard van de rechtshandeling
1512

. Derden zouden zich in een andere positie bevinden 

afhankelijk van de vraag of het rangconflict betrekking had op normale dan wel abnormale 

opbrengsten van de grond (dit is het voorwerp van de rechtshandeling) of afhankelijk de vraag 

of het ging om een daad van beheer dan wel een daad van beschikking (dit is de aard van de 

rechtshandeling).  

                                                 
1511 Zie bijvoorbeeld: C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 13-14, 

§164; M. FREJAVILLE, noot onder Cass. fr. 2 juni 1934, Dalloz 1935, vol. I, (65) 66-67. 
1512 Zie bijvoorbeeld: M. CHAUVEAU, "Des meubles par anticipation", Revue critique de législation et de jurisprudence 1893, 

(573) 591, nrs. 29-30; M. FREJAVILLE, Des meubles par anticipation, Parijs, De Boccard, 1927, 287-289; M. MESTROT, "Le 

rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche Juridique 1995, (809) 817. 
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Afgaande op de voorgaande analyse van concrete rangconflicten blijkt dit onderscheid niet te 

kloppen. Een conflict tussen een rechthebbende die aanspraak maakt op onderdelen van de 

grond in hun toekomstige, roerende staat en een rechthebbende die aanspraak maakt op 

dezelfde onderdelen in hun huidige, onroerende staat, wordt niet opgelost aan de hand van het 

type opbrengst (normale vs. abnormale opbrengsten van de grond) of het type rechtshandeling 

(daad van beheer of van beschikking).  

Het type goed is van belang voor de positie van de hypotheekhouder die een deel van 

zijn onderpand verkocht ziet worden als roerend door anticipatie. Met betrekking tot normale 

opbrengsten moet hij meer dulden dan met betrekking tot abnormale (supra, nrs. 370-374 en 

377-395). Dit valt te verklaren door de bevoegdheid van de grondeigenaar, die normale 

opbrengsten mag vervreemden maar abnormale niet. Het onderscheid tussen normale en 

abnormale opbrengsten van de grond heeft aldus betrekking op de verhouding tussen de 

grondeigenaar en de hypothecaire schuldeiser en niet zozeer op de verhouding tussen de koper 

van roerende goederen door anticipatie en de hypotheekhouder.
1513

 Het onderscheid kan 

daarom niet worden gehanteerd als algemeen criterium om een onderscheid te maken op het 

vlak van de tegenwerpelijkheid van roerendmaking. Dit blijkt ook uit het feit dat in de overige 

conflicten de normale of abnormale aard van de opbrengsten geen belang heeft (supra, nrs. 

396 en 403-406).  

Het type rechtshandeling dat wordt gesteld is eveneens in bepaalde gevallen van 

belang. In het bijzonder wordt soms een onderscheid gemaakt op basis van de vraag of een 

rechtshandeling een daad van beheer dan wel een daad van beschikking vormt (supra, nr. 

336). Opnieuw is dit onderscheid relevant in een andere verhouding dan tussen een verkrijger 

van roerende goederen door anticipatie en derden met rechten op het onroerend goed uit de 

aard. Zo menen DE PAGE en DEKKERS terecht dat dat onderscheid “peut assurément 

contribuer à nous éclairer sur l’étendue des pouvoirs des administrateurs de la chose 

d’autrui, tels le tuteur ou l’usufruitier; elle reste toutefois étrangère aux relations entre le 

débiteur et ses créanciers.”
1514

 

415. ONDERSCHEID TEGENWERPELIJKHEID NIET OP GROND VAN BEVOEGDHEID VAN 

GRONDEIGENAAR – We gaven eerder aan dat er bij de verschillende conflicten die we 

analyseerden om de derdenwerking van de conventionele kwalificatie na te gaan, vaak een 

probleem bestond op het vlak van bevoegdheid van de grondeigenaar (supra, nr. 362): (1) een 

hypotheekgever is niet bevoegd om over abnormale opbrengsten van de grond die is bezwaard 

met een hypotheek, te beschikken (supra, nr. 365), (2) een grondeigenaar die zijn onroerend 

goed in zijn geheel overdraagt, is naderhand niet meer bevoegd om onderdelen van dat goed 

als vervroegd roerend te verkopen (supra, nr. 396) en (3) een grondeigenaar die vervroegd 

roerende goederen overdraagt, is naderhand niet meer bevoegd om dezelfde goederen aan een 

tweede koper over te dragen (supra, nr. 403).  

                                                 
1513 Zie ook: L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé in Essais de téléologie juridique, II, Parijs, 

Dalloz, 1928, 391, nr. 312. 
1514 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 659, nr. 732. 
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Uit de analyse blijkt dat de onbevoegdheid van de grondeigenaar niet steeds de niet-

tegenwerpelijkheid van de roerende kwalificatie meebrengt en omgekeerd, dat de 

bevoegdheid van de grondeigenaar niet steeds de tegenwerpelijkheid van de roerende 

kwalificatie impliceert. Zo kan de grondeigenaar bevoegd zijn maar de kwalificatie niet-

tegenwerpelijk (supra, nr. 374, 2, eerste zienswijze waar hypothecair beslag de reeds 

verkochte maar nog niet losgemaakte roerende goederen door anticipatie meebrengt). Vaker 

voorkomend was de hypothese dat de vervroegde roerendmaking die voortvloeide uit een 

onbevoegde handeling ondanks de onbevoegdheid wel tegenwerpelijk was (supra, nrs. 381, 

401 en 404). De tegenwerpelijkheid aan derden van een conventionele kwalificatie kan dus 

niet louter op grond van de beschikkingsbevoegdheid van de grondeigenaar worden 

beoordeeld. 

Nu het type goed, noch het type rechshandeling, noch de bevoegdheid van de grondeigenaar 

doorslaggevend blijkt om op algemene wijze, voor de verschillende conflicten de 

tegenwerpelijkheid van vervroegde roerendmaking aan derden met conflicterende rechten te 

bepalen, blijft de vraag hoe de tegenwerpelijkheid van deze conventionele kwalificatie dan 

wel moet worden bepaald. Er blijkt een onderscheid te bestaan tussen het Belgische en Franse 

recht. 

416. FRANSE VISIE: GEEN DERDENWERKING AAN CONVENTIONELE KWALIFICATIE – Hoewel 

in het Franse recht de roerendmaking door anticipatie reeds lange tijd wordt aanvaard, blijkt 

dat deze conventionele kwalificatie niet tegenwerpelijk is aan derden die zich op de 

werkelijke, onroerende aard van de goederen beroepen. Zolang onderdelen van de grond niet 

zijn losgemaakt, zijn ze in het Franse recht voor derden met een conflicterend recht onroerend 

(zie supra, nrs. 387 en 398). De publiciteitsvoorwaarde die moet worden vervuld voor de 

tegenwerpelijkheid van een recht op onderdelen van de grond, is volgens de Cour de 

cassation – ondanks protest vanuit de doctrine – hypothecaire publiciteit. De vervulling van 

de publiciteitsvoorwaarde voor verkrijging van een roerend goed, bezit, wordt niet aanvaard 

zolang de goederen niet zijn losgemaakt (supra, nrs. 361, 390 en 398). De kracht van de 

subjectieve kwalificatie wordt aldus beperkt aangezien de roerende aard niet kan doorwerken 

ten aanzien van derden zelfs als er kenbaarheid aan zou worden verleend. In de mate dat er 

geen zakelijke werking aan wordt verleend, zou de subjectieve kwalificatie dus zuiver interne 

werking hebben tussen de partijen. 

De enige duidelijke uitzondering, aanvaard door de Cour de cassation, is het geval waarin 

dezelfde onderdelen van de grond twee maal als vervroegd roerend worden verkocht aan twee 

verschillende kopers (supra, nr. 404). In dit geval werkt de werkelijke, onroerende aard niet 

door en kan een recht op de roerende goederen door anticipatie derdenwerking krijgen na 

vervulling van de publiciteitsvoorwaarde voor roerende goederen, nl. bezit, ook voor de 

losmaking van de goederen. In dat geval werkt de fictie door voor derden. Dit kan worden 

verklaard doordat de derde met een concurrent recht zich in casu, in tegenstelling tot bij de 

overige hypotheses, zelf niet beroept op de onroerende aard van de goederen maar ze als 
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roerend beschouwt. In die zin is deze uitzondering er één die de regel bevestigt dat een derde 

die zich op de onroerende aard van de betrokken goederen beroept, zich de conventionele, 

roerende kwalificatie niet moet laten tegenwerpen. 

Is het beslag op wortel- en takvaste vruchten een tweede uitzondering op de afwezigheid van 

tegenwerpelijkheid aan derden van een vervroegde roerendmaking (zie supra, nr. 410)? 

Wordt een roerend beslag gelegd op tak- en wortelvaste vruchten, dan lijkt de hypothecaire 

schuldeiser nadien geen hypothecair beslag op dezelfde goederen meer te kunnen leggen. In 

die zin werkt deze roerendmaking uitzonderlijk ook tegen de hypothecaire schuldeiser die 

zich op de onroerende aard van de goederen beroept. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er 

een wettelijke grondslag bestaat voor het roerend beslag waarbij er in publiciteit is voorzien. 

417. BELGISCHE VISIE: ONDERSCHEID TEGENWERPELIJKHEID OP GROND VAN KENBAARHEID – 

In het Belgische recht wordt aangenomen dat de kwalificatie niet relatief kan zijn. Dit zou 

impliceren dat een vervroegde roerendmaking ook automatisch voor derden zou gelden 

(supra, nr. 378). Dit is evenwel te weinig genuanceerd. 

Hoewel wordt erkend dat een conventionele kwalificatie erga omnes werkt, moet hieraan 

worden toegevoegd dat de tegenwerpelijkheid van de roerende kwalificatie gebaseerd is op 

kenbaarheid. De loutere roerende kwalificatie onttrekt vervroegd roerende goederen niet aan 

aanspraken van derden op dezelfde goederen in hun onroerende staat. Dit blijkt als volgt. De 

gevolgen van vervroegde roerendmaking voor derden zijn, naar resultaat toe, grotendeels 

identiek als in het Franse recht, waar de conventionele kwalificatie louter tussen partijen 

wordt erkend terwijl ten aanzien van derden de werkelijke kwalificatie doorwerkt. Ook naar 

Belgisch recht mag een hypothecaire schuldeiser zijn recht bijvoorbeeld uitvoeren op reeds 

als vervroegd roerend verkochte mineralen die nog in de grond zitten (zie supra, nr. 380). 

Uitgaande van een erga omnes werking van de roerende kwalificatie, zou dit betekenen dat 

een erga omnes roerend goed onder een onroerend zekerheidsrecht valt, hetgeen 

contradictorisch lijkt. De werkelijke werking erga omnes (zonder kenbaarheid) is dus niet 

overtuigend. De loutere roerendmaking, ook al noemt men deze erga omnes, heeft voor 

derden geen gevolgen tot aan het moment dat er publiciteit aan wordt verleend. Overigens 

tonen ook de bewoordingen gebruikt in de doctrine aan dat auteurs niet uitgaan van een 

werkelijke roerende kwalificatie erga omnes. Zo schrijft HAMBYE dat “(…) les meubles par 

anticipation ne perdent pas leur caractère d’immeuble mais sont traités dans certains cas 

comme s’ils étaient déjà des meubles”
1515

 en LECOCQ dat “l’aliénation mobilière pour les 

parties, le sera également, en principe, vis-à-vis des tiers, sauf si la mobilisation par 

anticipation porte atteinte aux droits de ces tiers (…)”
1516

 Is aan een vervroegde 

roerendmaking geen enkele kenbaarheid verleend, dan is deze niet-tegenwerpelijk aan derden 

met een conflicterend recht op het onroerend goed. Dit geldt zowel ten aanzien van wie een 

                                                 
1515 B. HAMBYE, "Les arbres, la loi et le fisc ou la réserve de propriété des bois sur pied", Rev.not. 1979, (117) 117. 
1516 P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 56, nr. 28 (eigen nadruk). 
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zekerheidsrecht heeft op het onroerend goed waarvan de roerende goederen door anticipatie 

een onderdeel vormen, als ten aanzien van wie een zakelijk recht heeft op dat onroerend goed.  

Dat een hypothecaire schuldeiser niet kan verhinderen dat de verkoop van normale 

opbrengsten van het onderpand van zijn zekerheidsrecht wordt uitgevoerd, is geen bewijs in 

tegengestelde zin. Pas wanneer hij zijn recht uitoefent door een hypothecair beslag, komt het 

conflict tussen de koper van roerende goederen door anticipatie en de hypotheekhouder ten 

volle tot uiting. Pas op dat moment wordt de kracht van hun respectieve rechten gemeten. Er 

bestaan twee opvattingen over de vraag of de verkochte maar niet-losgemaakte goederen in 

het hypothecair beslag zijn inbegrepen (supra, nr. 374). De zienswijze die een positief 

antwoord verdedigt, bevestigt de regel dat vervroegde roerendmaking en verkoop van 

vervroegd roerende goederen niet tegenwerpelijk zijn zolang er geen publiciteit aan de 

conventionele kwalificatie is gegeven. De opvatting dat de verkochte maar niet-losgemaakte 

goederen niet in het hypothecair beslag zijn inbegrepen, kent wel reeds zakelijke werking toe 

aan een niet-gepubliceerde conventionele kwalificatie van de goederen. Dit is de enige 

uitzondering die uit de bovenstaande analyse bleek. In alle andere gevallen wordt bij gebrek 

aan publiciteit het conflict tussen de conventionele, roerende kwalificatie en de werkelijke, 

onroerende kwalificatie in het voordeel van de rechthebbende die aanspraak maakt op de 

goederen in hun onroerende staat, beslecht.  

Ter ondersteuning van de opvatting dat naar Belgisch recht de conventionele kwalificatie 

tegenwerpelijk is indien er publiciteit aan werd verleend, verwijzen we terug naar de 

vaststelling dat bevoegdheid niet noodzakelijk tegenwerpelijkheid impliceert en vice versa 

(supra, nr. 415). De vastgestelde gevallen waarin er tegenwerpelijkheid bestond van een 

vervroegde roerendmaking die voortkwam uit een onbevoegde handeling (supra, nrs. 381, 

401 en 404), hadden als gemeenschappelijk kenmerk dat er publiciteit aan de conventionele 

kwalificatie werd gegeven. In het ene geval waarin er door de grondeigenaar bevoegd een 

vervroegde roerendmaking in een koopovereenkomst tot stand was gebracht, en deze 

kwalificatie niet tegenwerpelijk werd geacht aan derden, was er geen publiciteit aan de 

vervroegde roerendmaking gegeven (supra, nr. 374, 2, eerste zienswijze waar hypothecair 

beslag de reeds verkochte maar nog niet losgemaakte roerende goederen door anticipatie 

meebrengt). 

418. INVULLING PUBLICITEITSVEREISTE? – De vaststelling dat kenbaarheid in het Belgische 

recht bepalend is om zakelijke werking te verlenen aan de conventionele kwalificatie als 

vervroegd roerend goed, doet de vraag rijzen naar de invulling van het begrip ‘kenbaarheid’. 

Deze bestaat volgens een deel van de doctrine bij verkrijging van een eigendomsrecht uit 

fictieve inbezitneming (supra, nrs. 361, 381, 399 en 404) al is rechtspraak die in die zin 

oordeelt vooralsnog onbestaand. We hebben eerder verdedigd dat deze opvatting strookt met 

de visie van het Belgische Hof van Cassatie dat een kwalificatie erga omnes werkt en daarom 

moet worden aanvaard (supra, nr. 381). Bij vervroegde roerendmaking door beslag op tak- en 
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wortelvaste vruchten is de kenbaarheid wettelijk verankerd, nl. in artikel 1532 Ger.W. waar 

aanslagbiljetten worden voorgeschreven.  

Doordat de kenbaarheid en tegenwerpelijkheid bij overdracht van roerende goederen door 

anticipatie voortvloeien uit een fictief bezit, heeft deze kenbaarheid niet louter betrekking op 

het recht van de verkrijger, maar ook op de kwalificatie van het voorwerp. Bezit is immers de 

publiciteitsvereiste voor roerende goederen. Door de erkenning van de roerende 

publiciteitsvereiste vóór de werkelijke losmaking plaatsvindt, wordt aan de roerende 

kwalificatie publiciteit en dus tegenwerpelijkheid verleend. Ook bij beslag speelt de 

kenbaarheid op het niveau van de kwalificatie. Het beslag zelf doet geen recht van voorrang 

ontstaan op de goederen maar de vervroegde roerendmaking wordt door de aanslagbiljetten 

wel zichtbaar en tegenwerpelijk aan derden.  

In dit laatste schuilt een verschil met het Franse recht. Naar Frans recht is het recht van de 

verkrijger van goederen maar tegenwerpelijk (onder bepaalde voorwaarden) als hij ze in bezit 

heeft genomen. Ook hier wordt de roerende publiciteitsvoorwaarde gehanteerd om het recht 

van de verkrijger tegenwerpelijk te maken. Evenwel kan in het Franse recht maar sprake zijn 

van inbezitneming na een fysieke losmaking van de onderdelen van de grond. Op dat moment 

zijn ze niet meer vervroegd roerend maar werkelijk roerend. De inbezitneming geeft dan geen 

tegenwerpelijheid aan de verkrijging van een conventioneel roerend goed maar van een 

werkelijk roerend goed. De publiciteitsvereiste strookt dus met de default kwalificatie. De 

weigering om de publiciteitsvereiste voor roerende goederen toe te passen op een 

conventioneel roerend goed, betekent dat de subjectieve kwalificatie niet ten aanzien van 

derden doorwerkt, indien deze derden zich op de onroerende aard van het goed beroepen. 

419. CONCLUSIE: BEPERKINGEN AAN DE INVLOED VAN DE PARTIJWIL TEN AANZIEN VAN 

DERDEN - In het Franse recht wordt uitgegaan van het principe dat de conventionele 

kwalificatie slechts inter partes werkt. Die conventionele kwalificatie heeft echter geen 

zakelijke werking, ook niet door publiciteit. Een uitzondering op deze regel bestaat in de 

hypothese van een dubbele verkoop waar het conflict wordt beslecht op grond van artikel 

1141 BW, dat betrekking heeft op roerende goederen (supra, nr. 403). Hier beroepen beide 

partijen zich evenwel op de conventionele, roerende aard van de goederen zodat de 

kwalificatie geen werking heeft tegen een derde die zich op de werkelijke, onroerende aard 

van de goederen beroept. In het Belgische recht heeft de conventionele kwalificatie wel 

doorwerking voor derden op voorwaarde dat er publiciteit werd verleend aan de 

roerendmaking (supra, nr. 417).  

In beide stelsels worden dus beperkingen gesteld aan de invloed van de partijwil op de 

kwalificatie voor zover ze derden aanbelangt. Een belangrijk verschil is dat het Franse recht 

derden beschermt door niet-tegenwerpelijkheid van de zuiver conventionele kwalificatie 

terwijl het Belgische recht de publiciteit van de conventionele kwalificatie als toetssteen voor 

de zakelijke werking vooropstelt. 
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In de evaluatie toetsen we de derdenwerking van vervroegde roerendmaking en de relatieve 

werking van de conventionele kwalificatie aan hun verenigbaarheid met de ruimere regels 

omtrent derdenwerking en publiciteit (infra, nr. 422). 

420.  BEPERKINGEN AAN DE INVLOED VAN DE PARTIJWIL OP VLAK VAN EIGENDOM – Hoewel 

het principe van vervroegde roerendmaking en de werking van de roerende kwalificatie tussen 

partijen algemeen wordt aanvaard, bestaat er geen eensgezindheid over de gevolgen van een 

vervroegde roerendmaking tussen partijen indien de rechsthandeling ook de overdracht van de 

vervroegd roerende goederen beoogt. In het bijzonder bestaat er discussie over de vraag of de 

overeenkomst eigendomsoverdragend werkt solo contractu dan wel of er eerst fysieke 

roerendmaking is vereist voor eigendomsoverdracht (supra, nr. 341). Het eenheidsbeginsel en 

de bestanddeelvorming spelen hier een grote rol.  

In het evaluatief deel toetsen we de vervroegde roerendmaking aan het eenheidsbeginsel en de 

bestanddeelvormingstheorie (infra, nr. 421).  

B. Evaluatie: aanvaardbaarheid van een relatieve kwalificatie en verenigbaarheid met het 

eenheidsbeginsel? 

421. KNELPUNT: EENHEIDSBEGINSEL EN BESTANDDEELVORMING – Het belangrijkste 

knelpunt voor onmiddellijke eigendomsoverdracht van roerende goederen door anticipatie is 

volgens auteurs het eenheidsbeginsel en het daarbij horende principe van bestanddeelvorming. 

Roerende goederen door anticipatie zijn onderdelen of bestanddelen van de grond op basis 

van hun fysieke verbinding met de grond (supra, nrs. 60 en 142). Zolang ze niet zijn 

losgemaakt, zijn ze bestanddeel en als dusdanig goederenrechtelijk onzelfstandig. Op basis 

van deze principes zouden onderdelen van de grond dan ook niet afzonderlijk het voorwerp 

van een zakelijk recht vormen (supra, nr. 341).  

Dit is ook het uitgangspunt in het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht. Onderdelen van 

de grond zijn bestanddelen en als dusdanig zakenrechtelijk onzelfstandig. Ze kunnen wel 

het voorwerp van verbintenissen vormen zodat bijvoorbeeld een koopovereenkomst met 

betrekking tot op stam staande bomen mogelijk is. Het gaat dan om een verkoop van 

toekomstige goederen (supra, nrs. 306 en 345-346). 

Deze redenering roept naar Frans en Belgisch recht een aantal vragen op. In eerste instantie is 

er de vraag of de analyse van rechtspraak en rechtsleer verenigbaar zijn met deze visie. 

Daarnaast is er de vraag naar de consequente toepassing van het eenheidsbeginsel ten aanzien 

van de conventionele kwalificatie. Tot slot rijst ook de vraag naar het statuut van het 

eenheidsbeginsel: is dit beginsel van openbare orde, dwingend recht dan wel aanvullend 

recht? 

Roerende goederen door anticipatie worden door de rechtspraak en rechtsleer op verschillende 

manieren als afzonderlijke goederen beschouwd die zakenrechtelijk zelfstandig zijn. Een 
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eerste indicatie is het feit dat in het Belgische recht de figuur van fictief bezit is aanvaard. 

Deze figuur laat toe bezit te nemen van objecten die fysiek nog een onderdeel van de grond 

vormen (supra, onder meer nr. 361). Omdat bezit een rechtsfeit is en geen zakelijk recht
1517

, 

kan de loutere vatbaarheid voor bezit niet worden gelijkgeschakeld met vatbaarheid voor 

zakelijke rechten (en dus zakenrechtelijke zelfstandigheid). Niettemin lijkt de mogelijkheid 

tot inbezitneming van nog geïncorporeerde roerende goederen door anticipatie los van de 

grond, een argument ter staving van de mogelijkheid tot vestiging van een afzonderlijk 

eigendomsrecht aangezien inbezitneming de publiciteitsmaatregel voor zakelijke rechten op 

roerende goederen is. In het Franse recht wordt fictief bezit principieel niet aanvaard, wat 

strookt met de opvatting dat de verkrijger van roerende goederen door anticipatie tot aan de 

losmaking slechts een persoonlijk recht heeft (supra, nrs. 338 en 340). Er is geen afzonderlijk 

zakelijk recht mogelijk en bijgevolg ook geen inbezitneming. Evenwel aanvaardt dezelfde 

Cour de cassation bij toepassing van artikel 1141 Cc wel de mogelijkheid van een fictief bezit 

(supra, nr. 404). Voor de vraag naar de doorwerking van de conventionele kwalificatie voor 

derden viel deze houding te verklaren vanuit de vaststelling dat beide kopers zich hier op de 

roerende aard van de goederen beroepen. Voor de vraag naar de eigendomssituatie kan 

dergelijke redenering evenwel geen oplossing bieden. Of een derde zich al dan niet op de 

onroerende aard beroept, heeft geen invloed op het eenheidsbeginsel en de 

bestanddeelvorming. Ook de Franse Cour de cassation laat dus inbezitneming toe vooraleer 

losmaking heeft plaatsgevonden, d.w.z. terwijl de roerende goederen door anticipatie nog 

onderdelen van de grond zijn.  

Deze inconsistente houding kan worden verklaard door de onduidelijke contouren van het 

eenheidsbeginsel en de bestanddeelvorming in het Belgische en Franse recht. Dat beide 

principes bestaan, is duidelijk (supra, nr. 132 e.v.). Dat er uitzonderingen bestaan op deze 

principes, ook (supra, nr. 341). Zo kennen zowel het Belgische als het Franse recht de figuur 

van het opstalrecht. In de nieuwe Belgische Pandwet is bovendien een eigendomsvoorbehoud 

opgenomen dat incorporatie overleeft. Voor deze uitzonderingen op het eenheidsbeginsel 

bestaat evenwel een wettelijke grondslag. De vraag rijst nu of het eenheidsbeginsel en de 

bestanddeelvorming van openbare orde of minstens dwingend recht zijn, dan wel of er ook 

zonder wettelijke grondslag, d.w.z. op louter conventionele basis, van kan worden afgeweken. 

Indien men aanneemt dat er slechts van het eenheidsbeginsel kan worden afgeweken indien er 

een wettelijke bepaling bestaat die dit toelaat, dan zou dit betekenen dat bij roerendmaking 

door anticipatie geen afzonderlijk eigendomsrecht mogelijk is omdat er geen wettelijke basis 

voorhanden is. Deze redenering is echter moeilijk te verenigen met de zonet genoemde 

gevallen waarin een inbezitneming mogelijk is vooraleer er fysieke losmaking van vervroegd 

roerende goederen heeft plaatsgevonden. Bovendien is deze zienswijze moeilijk verenigbaar 

met de rechtspraak van de Franse Cour de cassation van 31 oktober 2012.
1518

 In het arrest 

                                                 
1517 Cass. 2 juni 1989, Arr.Cass. 1988-1989, 1166, nr. 566, RW 1989-90, 227; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 635, nr. 803. 
1518 Cass. fr. 31 oktober 2012, Bull. civ. 2012, NPP PIII, 159. 
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‘Maison de Poésie’ besliste de Cour dat een gebruiksrecht op de tweede verdieping van een 

gebouw een zakelijk recht vormde dat op grond van artikel 544 en 1134 Cc tot stand was 

gekomen. Hoewel dit arrest voornamelijk belangrijke gevolgen had voor de leer van de 

numerus clausus in het goederenrecht, betekent deze beslissing ook dat een zakelijk recht op 

een bestanddeel van een goed mogelijk is en dit op contractuele basis, d.w.z. zonder 

wettelijke grondslag. Bestanddeelvorming lijkt naar Frans recht dus te kunnen worden 

uitgesloten op contractuele wijze.
1519

 Dit betekent dat het eenheidsbeginsel minstens naar 

Frans recht niet van openbare orde is. 

Een bijkomend argument voor de opvatting dat het eenheidsbeginsel vatbaar is voor 

contractuele afwijking, dat zowel voor het Belgische als het Franse recht geldt, is dat de 

conventionele kwalificatie algemeen wordt aanvaard. Zoals eerder uiteengezet, vormen 

kwalificatie en eigendomssituatie twee aspecten van bestanddeelvorming. Vindt 

bestanddeelvorming plaats, dan deelt het onderdeel geworden object zowel in de 

eigendomssituatie als de kwalificatie van de hoofdzaak (supra, nrs. 142). Als men een 

afzonderlijk eigendomsrecht op onderdelen van de grond uitsluit op grond van het 

eenheidsbeginsel, dan zou men in dezelfde zin ook een afzonderlijke roerende kwalificatie 

moeten uitsluiten. Dat deze afzonderlijke kwalificatie wel wordt aanvaard, lijkt een bewijs te 

zijn van de mogelijkheid om bestanddeelvorming conventioneel uit te sluiten waardoor dit 

ook voor de eigendomssituatie mogelijk zou moeten zijn. Heel erg duidelijk is deze conclusie 

evenwel niet.  

422. KNELPUNT: RELATIVITEIT VAN KWALIFICATIE – Een tweede knelpunt is de relatieve 

werking die in het Franse recht wordt gegeven aan de conventionele kwalificatie. De vraag 

naar de verenigbaarheid van die opvatting met de ruimere regels van het goederenrecht, kan 

maar aan bod komen als men aanneemt dat een afzonderlijke kwalificatie op een onderdeel 

van de grond mogelijk is. In het vorige randnummer werd deze horde genomen, zodat we hier 

kunnen evalueren of een relatieve kwalificatie op een onderdeel van de grond verdedigbaar is. 

In het Franse recht wordt aangenomen dat een vervroegde roerendmaking niet erga omnes 

werkt, ook niet na publiciteit (supra, nr. 387). De kwalificatie is dus relatief: eenzelfde goed is 

roerend tussen partijen, onroerend ten aanzien van derden. Vanuit de doctrine kwam kritiek 

op dit relatieve karakter van de kwalificatie, dat naar Belgisch recht uitgesloten lijkt (supra, 

nr. 395). De kritiek in de Franse rechtsleer en de uitsluiting naar Belgisch recht lijken terecht.  

Een eerste aanwijzing in die richting is de vergelijking van de vervroegde roerendmaking met 

de conventionele verbruikbaarheid, die ook een voorbeeld is van een louter subjectieve 

                                                 
1519 In het Belgische recht wordt soms verdedigd dat voor de vestiging van een beperkt zakelijk recht op een deel van een 

gebouw een basisakte nodig is. Deze vestiging valt dan onder de regels van het appartementsrecht. (Zie: V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 317, nr. 383. Contra: R. TIMMERMANS, 

Handboek Appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 54-56, nr. 42) Een afwijking van de bestanddeelvorming zoals bij 

Maison de Poésie zou naar Belgisch recht volgens deze visie geen conventionele afwijking van de bestanddeelvorming 

uitmaken maar slechts een toepassing van de wettelijk voorziene afwijking van het appartementsrecht.  
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kwalificatie die ingaat tegen de aard van een goed. Bij de conventionele verbruikbaarheid 

wordt aangenomen dat ze erga omnes werkt voor zover er publiciteit is verleend aan deze 

conventionele kwalificatie. Deze publiciteit wordt ingevuld op basis van het roerende of 

onroerende kwalificatie van de conventioneel verbruikbare goederen (infra, nrs. 507-508). Er 

is daar dus geen sprake van een relatieve kwalificatie. Een belangrijk verschil is evenwel het 

volgende. Bij conventionele verbruikbaarheid wordt niet aan de roerende of onroerende 

kwalificatie geraakt, terwijl dit bij vervroegde roerendmaking wel het geval is. Dit roerend of 

onroerend karakter is doorslaggevend voor het bepalen van de publiciteitsvereiste: voor 

roerende goederen gaat het om bezit, voor onroerende goederen om hypothecaire publiciteit. 

Aangezien vervroegde roerendmaking inwerkt op het onderscheid tussen roerend en 

onroerend, kan het moeilijk zijn te bepalen welke publiciteitsmaatregel de meest geschikte is. 

De vergelijking met onroerendmaking door bestemming biedt evenwel een oplossing. Ook 

daar blijkt de subjectieve kwalificatie grotendeels erga omnes te werken voor zover er in 

publiciteit is voorzien en dit terwijl deze kwalificatie ook inwerkt op het onderscheid tussen 

roerende en onroerende goederen. Voor deze vorm bestaat, in tegenstelling tot bij vervroegde 

roerendmaking, een wettelijke grondslag in het Burgerlijk Wetboek maar in de bepalingen 

over onroerendmaking door bestemming staat niet beschreven in welke mate deze fictieve 

onroerendmaking doorwerkt ten aanzien van derden. De grondslag is dus fragmentair en de 

derdenwerking is in grote mate een praetoriaanse creatie (zie supra, nrs. 236 e.v.). Uit de 

keuze van rechtspraak en rechtsleer om aan de onroerende kwalificatie een verreikende 

derdenwerking toe te kennen op voorwaarde van publiciteit, kan een argument worden 

gehaald om deze redenering ook bij vervroegde roerendmaking toe te passen.  

423. SAMENVATTING – Vult men het eenheidsbeginsel strikt in, dan zou niet alleen een 

eigendomsoverdracht op bestanddelen van de grond uitgesloten moeten zijn maar ook een 

afzonderlijke kwalificatie (vgl. supra, nr. 172). Dat een afzonderlijke kwalificatie algemeen 

wordt aanvaard en een afzonderlijk eigendomsrecht slechts in bepaalde gevallen, toont aan dat 

de verhouding tussen het eenheidsbeginsel en de vervroegde roerendmaking niet consistent is 

geregeld. Ook de aanvaarding van de afzonderlijke kwalificatie maar de beperkte aanvaarding 

van tegenwerpelijkheid, is weinig consistent wanneer men vervroegde roerendmaking 

vergelijkt met andere vormen van fictieve kwalificatie. 

C. Beoordeling de lege ferenda 

424. INCONSISTENTIE: RUIMTE VOOR VERBETERING – Uit de voorgaande analyse van de 

figuur van vervroegde roerendmaking blijkt dat op twee belangrijke punten inconsistentie 

bestaat, nl. op het vlak van de derdenwerking van de kwalificatie en op het vlak van de 

mogelijkheid tot vestiging van zakelijke rechten op vervroegd roerende goederen.
1520

 Het 

bestaan van deze inconsistenties doet de vraag rijzen naar een meer coherente regeling de lege 

ferenda. Deze vraag wint aan scherpte door de vaststelling dat de beperkingen die aan de 

                                                 
1520 Zie ook: R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 44, nr. 244. 
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vervroegde roerendmaking van onderdelen van de grond worden gesteld, de beperkte 

civielrechtelijke meerwaarde van deze roerendmaking sterk relativeren. Zo wordt de 

doelstelling van minder zware formaliteiten (supra, nr. 301) niet bereikt indien voor 

tegenwerpelijkheid aan derden van een zakelijk recht op onderdelen van de grond 

hypothecaire publiciteit is vereist, wat de visie van de Cour de cassation is (supra, nr. 388). 

Bovendien, en mogelijks nog belangrijker, betekent de weigering van onder meer het 

Belgische Hof van Cassatie (supra, nr. 340) om een eigendomsrecht op vervroegd roerende 

goederen te aanvaarden, dat de koper zich tot aan de losmaking in een bijzonder zwakke 

positie bevindt.  

Er lijken de lege ferenda twee oplossingen verdedigbaar. Ze houden verband met de invulling 

van het eenheidsbeginsel en de bestanddeelvorming, waarvan de contouren, zoals eerder 

toegelicht, niet helemaal duidelijk zijn (supra, nr. 421). 

425. BESTANDDEELVORMING VAN AANVULLEND RECHT – Een eerste mogelijkheid bestaat 

erin de bestanddeelvorming als van aanvullend recht te beschouwen. Partijen kunnen er dan 

conventioneel van afwijken. Wijkt men van de bestanddeelvormig af door bestanddelen van 

de grond als roerend te beschouwen, dan heeft deze kwalificatie ook gevolgen op de 

eigendomssituatie. De vervroegd roerende goederen worden zakenrechtelijk zelfstandig 

waardoor ze het voorwerp van een afzonderlijk eigendomsrecht vormen. Dit recht kan dan 

ook aan derden, bijvoorbeeld een koper van roerende goederen door anticipatie, worden 

overgedragen. Voor derden gelden voor de tegenwerpelijkheid van zowel de kwalificatie als 

het eigendomsrecht de normale publiciteitsregels (supra, nr. 360).  

Het zwakke punt in deze redenering blijft dat publiciteit van een vervroegde roerendmaking 

en een zakelijk recht op vervroegd roerende goederen moeilijk te organiseren valt. De fictieve 

inbezitneming is slechts in bepaalde gevallen haalbaar. Bovendien kan de vraag worden 

gesteld of bijvoorbeeld de aanvang van een kapping voor derden wel voldoende kenbaarheid 

kan bieden aangezien deze de uiting van uiteenlopende rechten kan zijn. Vanuit het oogpunt 

van de derdenbescherming, lijkt een ruime toelating van conventionele afwijking van het 

eenheidsbeginsel en de bestanddeelvorming de lege ferenda dan ook geen goede zaak. 

426. BESTANDDEELVORMING VAN OPENBARE ORDE OF DWINGEND RECHT – Het alternatief 

voor de zonet genoemde ruimere toelating van vervroegde roerendmaking is een afschaffing 

ervan de lege ferenda. Past men de bestanddeelvorming strikt toe, dan is er geen afzonderlijke 

kwalificatie noch een afzonderlijk eigendomsrecht op vruchten, grondlagen, onderdelen van 

een gebouw, enz. mogelijk.  

Is dit problematisch? Er kan worden aangenomen van niet. Zoals vermeld lijkt de 

civielrechtelijke meerwaarde van vervroegde roerendmaking beperkt. Net zoals het 

Nederlandse recht kennen ook het Belgische en Franse recht de figuur van toekomstige 
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goederen.
1521

 Bestanddelen kunnen zolang ze niet zijn losgemaakt niet het voorwerp van 

zakelijke rechten vormen maar wel van verbintenissen (supra, nr. 341). Er is hier dus 

subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding in plaats van op het niveau van de 

kwalificatie aanwezig. Zo kan ook in het Nederlandse recht een bestanddeel van de grond 

verkocht worden waarbij het eigendomsrecht maar zal overgaan bij losmaking (supra, nr. 

345). De positie van de koper is dan duidelijk: hij heeft tot aan de losmaking geen zakelijk 

recht en zal bij insolvabiliteit of conflict met een zakelijk gerechtigde in principe het onderspit 

delven.
1522

 Wil men hem hiertegen beschermen, dan kan men zoals in het Nederlandse recht 

in een wegneemrecht voorzien dat faillissementsbestendig is en tegenwerpelijk aan de 

hypothecaire schuldeiser (supra, nrs. 359 en 370). De voorrang voor de koper dan wel de 

boedel respectievelijk de hypothecaire schuldeiser is een beleidskeuze voor de wetgever.  

Op civielrechtelijk vlak kan dus al dan niet met bescherming van de verkrijger een alternatief 

voor vervroegde roerendmaking worden gevonden in de overdracht van toekomstige 

goederen. Zoals vermeld zijn er niet alleen burgerrechtelijke motieven voor vervroegde 

roerendmaking maar (vooral) ook fiscale. De kwalificatie van bestanddelen van de grond als 

toekomstige goederen hoeft de gunstige fiscale behandeling van een afzonderlijke overdracht 

van dergelijke goederen evenwel niet te bedreigen.
1523

 De afzonderlijke verkoop van 

bestanddelen van de grond gevolgd door overdracht van de grond zelf of vice versa is 

problematisch aangezien deze getaxeerd zal worden als een onroerende overdracht van het 

geheel (supra, nr. 334). Een verkoop van bestanddelen van de grond als toekomstige goederen 

waarbij de eigendom maar overgaat op moment van losmaking lijkt geenszins onder deze 

regels te vallen zodat niet voor een onroerende fiscale behandeling moet worden gevreesd. 

427. CONCLUSIE DE LEGE FERENDA: AFZONDERLIJKE BEHANDELING VAN ONDERDELEN VAN 

DE GROND OP HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING ALS FUNCTIONEEL ALTERNATIEF VOOR 

DE ROERENDMAKING DOOR ANTICIPATIE – Bij de beoordeling de lege ferenda van 

onroerendmaking uit de aard werd gepleit voor een strenger, objectief criterium voor 

onroerendmaking uit de aard dat is gebaseerd op de bestanddeelvorming (supra, nr. 93 e.v.). 

In overeenstemming met die opvatting pleiten we hier voor de afschaffing van de juridische 

fictie waarbij bestanddelen van de grond als roerend worden gekwalificeerd. Bestanddelen 

van de grond delen in deze opvatting dwingend in de onroerende kwalificatie van de grond. 

Dit impliceert dat de kwalificatie dezelfde is voor partijen en voor derden en is gebaseerd op 

de objectieve kenmerken van de goederen. 

                                                 
1521 Voor een bespreking, zie: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 261, nr. 283; P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 73-

78, nrs. 88-92. 
1522 Voor een bespreking, zie: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 273-278, nrs. 295-298 (waar de auteur de minderheidsvisie volgt dat de levering bij voorbaat 

naar Belgisch recht samenloopbestendig is). 
1523 Zie ook: M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht: Goederen- en Insolventierecht, Gent-Mariakerke, 2010, 35-36. 
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Ter vervanging van de subjectiviteit die roerendmaking door anticipatie toelaat op het niveau 

van de kwalificatie, kan bij een strenge invulling van bestanddeelvorming gebruik worden 

gemaakt van subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding. Bestanddelen van de grond 

kunnen in deze opvatting het voorwerp van verbintenissen uitmaken, waarbij de rechten en 

plichten van partijen contractueel kunnen worden gemoduleerd binnen de perken van de wet. 

Welke zakenrechtelijke gevolgen er kunnen worden gekoppeld aan overeenkomsten die 

betrekking hebben op bestanddelen van de grond, in het bijzonder translatieve 

overeenkomsten, is in dat opzicht te bepalen door de wetgever.  
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HOOFDSTUK II. SUBJECTIVITEIT BIJ VERBRUIKBARE GOEDEREN  

AFDELING I. INLEIDING 

428. TWEEDE GROTE INDELING VAN GOEDEREN, GEBASEERD OP DE MOGELIJKHEID OM 

NORMAAL GEBRUIK TE OVERLEVEN – Het opzet van Deel II van dit onderzoek is om op 

inductieve wijze de functie en werking van subjectieve elementen bij de kwalificatie van 

goederen in kaart te brengen (supra, nrs. 5 en 8). Twee grote indelingen op het vlak van de 

kwalificatie van goederen worden onderzocht, nl. de indeling tussen roerende en onroerende 

goederen enerzijds en de indeling tussen verbruikbare en niet-verbruikbare goederen 

anderzijds (supra, nrs. 4-5). In Hoofdstuk I werd de werking van subjectiviteit onderzocht bij 

de eerste indeling, nl. deze tussen roerende en onroerende goederen (supra, nrs. 28-427). In 

dit tweede hoofdstuk komt subjectiviteit bij de tweede indeling aan bod, nl. de indeling van 

goederen in verbruikbare en niet-verbruikbare goederen, aan bod. Dit onderscheid is, zoals 

verder wordt toegelicht, gebaseerd op het vermogen van goederen om een eerste, normaal 

gebruik dat van deze goederen wordt gemaakt, al dan niet te overleven (infra, nrs. 432-435). 

Ook hier zal blijken dat de wil van partijen een invloed kan uitoefenen op de kwalificatie, in 

het bijzonder in het kader van het vruchtgebruik (infra, nrs. 435 en 482 e.v.).  

§1. Oorsprong  

429. VAN HET ROMEINS RECHT TOT DE CODE NAPOLÉON – Het onderscheid tussen 

verbruikbare en niet-verbruikbare goederen is eeuwenoud. Het werd in het verleden 

voornamelijk gebaseerd op de inherente kenmerken van de goederen (zie infra, nrs. 431-434), 

waarbij deze invulling doorheen de geschiedenis nauwelijks veranderde.  

In het Romeinse recht werden verbruikbare goederen omschreven als goederen “quae ipso 

usu consumuntur”.
1524

 Voorbeelden van verbruikbare goederen waren wijn, olie, graan en 

kleding. Ook geld werd als verbruikbaar beschouwd.1525 Deze indeling had belangrijke 

gevolgen op het vlak van de lening, waar voor verbruikbare goederen de mutuum als 

bijzondere vorm gold, en het vruchtgebruik, waar voor verbruikbare goederen de quasi-

ususfructus gold (zie ook infra, nr. 440).
1526

 Het ging hier over objectief verbruikbare 

goederen (infra, nrs. 431-434).  

In het Romeinse recht bleek – in zeer beperkte mate – dat ook een bijzondere bestemming 

de kwalificatie van een goed als verbruikbaar of niet-verbruikbaar kon beïnvloeden. In de 

Digesten van JUSTINIANUS is terug te vinden dat goederen die door gebruik verbruikt 

worden, niet in bruikleen kunnen worden gegeven tenzij ze in ontvangst worden genomen 

                                                 
1524 Instituten 2 4 2  
1525 Idem; Digesten 7 5 7; M. KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins Privaatrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 95; J.P. 

LÉVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 703, nr. 454. 
1526 Digesten 13 6 3 6 (verbruiklening); H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les 

Editions Domat-Montchrestien, 1940, 39; M. KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins Privaatrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk 

Willink, 1971, 193-194; J.P. LÉVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 700, nr. 452. 
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om ermee te pronken en te koop te lopen, “ad pompam vel ostentationem”.
1527

 Deze 

goederen, zou men kunnen stellen, werden dus door hun bestemming niet-verbruikbaar 

ondanks hun verbruikbare aard. Hierdoor gaat het in het kader van dit onderzoek om 

conventioneel verbruikbare goederen (infra, nr. 435), hoewel dit niet als dusdanig werd 

opgevat in het Romeinse recht zelf.  

Middeleeuwse schrijvers kenden eveneens het onderscheid tussen verbruikbare en niet-

verbruikbare goederen. Zo schreef Thomas VAN AQUINO in de dertiende eeuw in zijn Secunda 

Secundae, qu. 78: “Res quarum usus est ipsarum rerum consumptio.” Voorbeelden van 

verbruikbare goederen waren ook hier – net zoals in het Romeinse recht – wijn, graan en geld. 

De kwalificatie als verbruikbare goederen was hier van belang voor het regime van de lening. 

Bij verbruikbare goederen ging het eigendomsrecht van de goederen over op de lener: “Et 

propter hoc in talibus per mutuum transfertur dominium.”
1528

  

In de Coutume de Paris werden verbruikbare goederen eveneens vermeld in het kader van de 

verbruiklening. De definitie is opnieuw dezelfde als in het Romeinse recht en bij Thomas VAN 

AQUINO, nl. “des choses qui se consument par usage” en het enige voorbeeld dat wordt 

gegeven is graan.
1529

  

Bij de zeventiende-eeuwse Franse auteur DOMAT werden de verbruikbare goederen vermeld 

in het deel “Distinctions des choses par la nature”. Ook hier klinken dezelfde definitie en 

voorbeelden. De verbruikbare goederen waren “celles dont on ne peut user sans les consumer, 

comme les fuits, les grains, le vin, l’huile & autres.”
1530

 Bij POTHIER (achttiende eeuw) 

kwamen de verbruikbare goederen uitgebreid aan bod in het kader van de verbruiklening. Hij 

maakte een onderscheid tussen de natuurlijke verbruikbaarheid, met voorbeelden zoals graan, 

olie, haver en wijn maar ook brandhout, en de juridische verbruikbaarheid, die voorkwam bij 

geld.
1531

 

Bij de moderne codificaties kreeg het onderscheid slechts beperkte aandacht.
1532

 Noch in de 

Franse Code civil van 1804, noch in het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1992 

werd een definitie van verbruikbaarheid opgenomen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in het 

Duitse Bürgerliches Gesetzbuch. In artikel 587 van het Belgisch/Franse Burgerlijk Wetboek 

wordt enkel indirect een definitie gegeven bij de omschrijving van het toepassingsgebied van 

het quasi-vruchtgebruik, nl. “zaken die men niet kan gebruiken zonder ze te verbruiken, zoals 

geld, graan of drank”, net zoals in artikel 1874 van het BW/Cc Wetboek voor het 

toepassingsgebied van de verbruiklening: “zaken die teniet gaan door het gebruik dat men 

                                                 
1527 Digesten 13 6 3 6. 
1528 Deze zin werd opgenomen in opinie over de toelaatbaarheid van interest bij geldlening. 
1529 F. BOURJON, Le droit commun de la France et la Coutume de Paris. Tome II, Parijs, Grangé, 1770, 449. 
1530 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel. Livre préliminaire, Parijs, Jean Baptiste Coignard, 1695, 62, Titre III, 

Section I, nr. XII. 
1531 Weergegeven in M. BUGNET, Oeuvres de Pothier annotées et mises en corrélation avec le Code civil et la législation 

actuelle. Tome V, Parijs, Henri Plon, 1861, 50, nrs. 22-23. 
1532 Het Zuid-Afrikaanse goederenrecht is niet gecodificeerd (supra, nr. 29). 
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ervan maakt”. De invulling in het positieve recht (infra, nrs. 430-435) is dan ook vooral een 

doctrinale en in mindere mate praetoriaanse creatie. Dit geldt a fortiori voor de subjectieve of 

conventionele verbruikbaarheid, die pas vanaf de twintigste eeuw als dusdanig lijkt te worden 

geëxpliciteerd (infra, nr. 435).  

§2. Invulling in het positieve recht 

430. OBJECTIEF EN SUBJECTIEF VERBRUIKBAAR OF NIET-VERBRUIKBAAR – In het positieve 

recht kan de kwalificatie van goederen als verbruikbaar of niet-verbruikbaar zowel op de aard 

van het goed gebaseerd zijn, waardoor het om een objectieve kwalificatie gaat (infra, nrs. 

431-434), als op de wil van partijen, waardoor het om een subjectieve kwalificatie gaat (infra, 

nr. 435).  

A. Objectieve verbruikbaarheid 

431. OVERLEVING VAN EERSTE GEBRUIK BEPAALT INDELING – Goederen die na een eerste, 

normaal gebruik blijven voortbestaan, zijn uit de aard niet-verbruikbare goederen. Goederen 

die bij een eerste, normaal gebruik verdwijnen uit het vermogen van de eigenaar of titularis 

van een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht, zijn uit de aard verbruikbare goederen. 

1. Twee vormen 

432. TWEE DEFINITIES VERBRUIK IN HET POSITIEF RECHT – In het huidige Belgische, Franse, 

Zuid-Afrikaanse en Nederlandse recht worden twee vormen van objectieve verbruikbaarheid 

aanvaard die beiden hun grondslag vinden in de aard van de goederen. Men maakt een 

onderscheid tussen het materiële tenietgaan van een goed enerzijds en het juridisch 

verdwijnen uit het vermogen anderzijds. Wat beide vormen gemeenschappelijk hebben, is dat 

een normaal gebruik meteen tot een onherroepelijk verlies van nut van het goed leidt.
1533

 Een 

verbruikbaar goed kan slechts eenmaal volgens een normaal gebruik worden aangewend, 

hetzij omdat het daardoor materieel verdwijnt, hetzij omdat het voor de eigenaar juridisch 

verdwijnt. 

 

Bij de eerste vorm, die het dichtst aanleunt bij de betekenis van ‘verbruiken’ in het normale, 

dagelijkse taalgebruik
1534

, gaat het om goederen die werkelijk en feitelijk tenietgaan bij een 

normaal gebruik.  

Voorbeelden hiervan zijn in elk van de onderzochte stelsels etenswaren, brandstoffen, 

inkt en tabakswaren.
1535

  

                                                 
1533 M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 51, nr. 143. 
1534 H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 

32; P. JAUBERT, "Deux notions du droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, (75) 80. 
1535 Nederland: C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en D. HAAN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. 3-1 Algemeen Goederenrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 78-79, nr. 92. Frankrijk: V. 

MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 392, nr. XXII; E. ARNTZ, Cours de 

Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 424-425, nr. 874; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des 
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Bij de tweede vorm is er verbruikbaarheid omdat een normaal gebruik leidt tot verdwijning, 

zij het enkel uit een bepaald vermogen. In tegenstelling tot bij een materieel tenietgaan, 

bestaat het verbruikte goed bij een juridisch tenietgaan nog maar bevindt het zich voortaan in 

een ander vermogen.
1536

 Waar een materieel verbruikbaar goed na gebruik erga omnes is 

verdwenen, verdwijnt een juridisch verbruikbaar goed slechts voor de eigenaar ervan.
1537

  

Het meest bekende voorbeeld van deze categorie is geld.
1538

  

2. Onderscheid met andere indelingen 

433. ONDERSCHEID MET VERVANGBARE GOEDEREN – Een onderscheid dat gelijkenissen 

vertoont met het onderscheid tussen verbruikbare en niet-verbruikbare goederen, is dat tussen 

vervangbare en niet-vervangbare goederen.
1539

 Historisch gezien werden beide categorieën op 

dezelfde manier afgebakend waardoor het om één en dezelfde categorie ging, d.w.z. wat 

vervangbaar was, was ook verbruikbaar en vice versa.
1540

 Naar huidig recht moeten beide 

categorieën niettemin van elkaar worden onderscheiden.
1541

  

                                                                                                                                                         
biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 22, nr. 40; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal 

et Billard, 1897, 40, nr. 166; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, 

Parijs, Larose et Forcel, 1905, 17, nr. 17; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 689, nr. 

1324; G. GALOPIN en M. WILLE, Les biens, la propriété et les servitudes in Cours de droit civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 

1932, 23, nr. 12; H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-

Montchrestien, 1940, 32; P. JAUBERT, "Deux notions du droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, 

(75) 81-82; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et 

de Jurisprudence, 1952, 62, nr. 56; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de Droit Civil, Parijs, Librairie Dalloz, 1957, 53, nr. 76; 

P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 4-5; E. DOCKES, "Essai sur la notion 

d'usufruit", RTD civ 1995, (479) 494-495; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2008, 22, nr. 37; M.L. 

MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 51, nr. 143. België: A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht. 

Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1953, 7, nr. 2; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 16, nr. 10; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 167, nr. 208 en 540, nr. 544; A. DE BRABANDERE, "Usufruit, 

usage, habitation", Rép. Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 36, nr. 23; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, 

Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 16, nr. 7; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek 

Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 6, nr. 10 en 185, nr. 462. Zuid-Afrika: C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, 

Durban, Butterworths, 1989, 2, 48; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of 

Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 40, 3.3.2.4. 
1536 Zie voetnoot 1535. Zie uitdrukkelijk: H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les 

Editions Domat-Montchrestien, 1940, 32-33; P. JAUBERT, "Deux notions du droit des biens: la consomptibilité et la 

fongibilité", RTD civ 1945, (75) 81. 
1537 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 22, nr. 40. 
1538 V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 392, nr. XXII; C.G. VAN DER 

MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 49. 
1539 Zie uitgebreid: A. LAUDE, "La fongibilité", RTD com 1995, (307) 307-343; P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté 

individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 365 p. 
1540 P. JAUBERT, "Deux notions du droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, (75) 76. Zie 

bijvoorbeeld: M. PROUDHON, Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 

1841, 103, nr. 332, vn. 1: “(…) Sont fongibles par leur nature même les choses qu’il est impossible d’employer dans l’ordre 

habituel, sans les consommer et sans les détruire; comme les grains, la poudre à tirer.” Ook de geldende Spaanse Código 

civil vult de notie ‘vervangbaar’ in met de definitie die naar Belgisch-Frans recht wordt gehanteerd voor verbruikbare 

goederen: “Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede 

hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás.” 
1541 Ook het Duitse BGB onderscheidt beiden. § 91 definieert vervangbare goederen als: “Vertretbare Sachen im Sinne des 

Gesetzes sind bewegliche Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen.“ en § 92 

definieert verbruikbare goederen als: “(1) Verbrauchbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, deren 

bestimmungsmäßiger Gebrauch in dem Verbrauch oder in der Veräußerung besteht. (2) Als verbrauchbar gelten auch 
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De vervangbaarheid van een goed wordt beoordeeld in verhouding tot een ander goed: twee 

vervangbare goederen kunnen voor uitvoering van eenzelfde verbintenis gebruikt worden.
1542

 

De verbruikbaarheid vormt in principe echter een intrinsiek kenmerk van één specifiek 

goed.
1543

  

Dat leidt tot een verschil in de goederen zelf: vaak zullen de verbruikbare goederen ook 

vervangbaar zijn, maar niet steeds. Zo zijn aandelen twee boeken van dezelfde editie die 

allebei nieuw zijn, wel vervangbaar maar niet verbruikbaar. Ook de omgekeerde situatie is 

mogelijk. Zo is de laatste fles wijn van een bepaald jaar en een bepaald domein verbruikbaar 

maar niet vervangbaar.
1544

 

434. ONDERSCHEID MET VERSLIJTBARE GOEDEREN – Het recht kent niet alleen verbruikbare 

en vervangbare goederen maar ook verslijtbare. Deze dienen te worden onderscheiden van de 

verbruikbare omwille van hun vermogen een eerste normaal gebruik te overleven. 

Verbruikbare goederen kunnen slechts objectief als zodanig worden beschouwd indien ze bij 

een eerste normale aanwending materieel of juridisch tenietgaan, daar waar verslijtbare 

goederen slechts na veelvuldig gebruik tenietgaan.
1545

 

B. Subjectieve of conventionele verbruikbaarheid 

435. MOGELIJKHEID ERKEND, GRENZEN ONDUIDELIJK – In het Franse en Belgische recht 

erkennen auteurs ook, in ruimere en meer expliciete zin dan onder het Romeinse recht in het 

kader van bruiklening (supra, nr. 429), de mogelijkheid voor de eigenaar van een goed om 

subjectief of conventioneel (in de ruime zin, zie supra, nr. 24) aan het goed een kwalificatie 

toe te kennen die niet strookt met de verbruikbare of niet-verbruikbare aard van het goed.
1546

  

                                                                                                                                                         
bewegliche Sachen, die zu einem Warenlager oder zu einem sonstigen Sachinbegriff gehören, dessen bestimmungsmäßiger 

Gebrauch in der Veräußerung der einzelnen Sachen besteht. ” 
1542 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1952, 63, nr. 58. 
1543 V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 392-393, nr. XXII; C. AUBRY 

en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 41, nr. 166; H. HUMBERT, Essai sur la 

fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 50; P. JAUBERT, "Deux notions 

du droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, (75) M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit 

civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 63, nr. 58; C.G. VAN DER MERWE, 

Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 49; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (1re partie)", Petites Affiches 1993, afl. 87, (30) 

36-37; E. LEOS, "Quasi-usufruct and shares: some possible approaches", SALJ 2006, vol. 123, (126) 133-134. 
1544 E. ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 426, nr. 877; C. DEMOLOMBE, Traité de la 

distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 24, nr. 46; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil 

Sirey, 1932, 690, nr. 1326; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 64, nr. 60; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 17, nr. 10; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 544, nr. 549; H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la 

consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 50-52. 
1545 P. JAUBERT, "Deux notions du droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, (75) 81. 
1546 L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 689, nr. 1324; H. HUMBERT, Essai sur la 

fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 7, vn. 3 waarin de auteur ook 

onroerende goederen onder het toepassingsgebied van conventionele verbruikbaarheid plaatst; P. JAUBERT, "Deux notions du 

droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, (75) 96-97; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de 

droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 64-65, nr. 60; R. DERINE, F. VAN 

NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 17, nr. 
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In het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht vonden we geen voorbeelden van 

conventionele verbruikbaarheid terug.
1547

 

Als voorbeeld van conventioneel verbruikbare goederen worden in het Franse en Belgische 

recht vaak koopwaar van een handelaar genoemd.
1548

 Hierbij wordt een goed dat uit zijn aard 

niet verbruikbaar is, conventioneel als verbruikbaar beschouwd.  

Een voorbeeld hiervan is een nieuwe broodrooster voor een verkoper van 

keukentoestellen. Een normaal gebruik van de broodrooster door de verkoper is de 

verkoop ervan aan een klant in zijn winkel. Het goed is dus bestemd om bij een eerste 

normaal gebruik het vermogen van de eigenaar te verlaten, waardoor men kan 

argumenteren dat het ten aanzien van de verkoper een verbruikbaar goed is.
1549

 

Ook de omgekeerde situatie is denkbaar: uit de aard verbruikbare goederen kunnen 

conventioneel als niet-verbruikbaar worden gekwalificeerd.  

Zo kunnen geldmunten als collector’s item worden bewaard in plaats van uitgegeven en 

kunnen eetwaren decoratief worden aangewend in plaats van te worden opgegeten.
1550

 

De vraag rijst naar het toepassingsgebied van een dergelijke conventionele kwalificatie alsook 

naar de gevolgen ervan. Kunnen alle uit de aard niet-verbruikbare goederen als verbruikbaar 

worden gekwalificeerd en vice versa of zijn er beperkingen? En levert een conventionele 

kwalificatie een volledige gelijkschakeling op zodat het regime dat volgt uit die conventionele 

kwalificatie volledig wordt toegepast of bestaan er daarbij beperkingen? Aangezien de 

subjectieve kwalificatie van goederen binnen de categorie verbruikbaar/niet-verbruikbaar 

                                                                                                                                                         
10; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 544, nr. 549; A. DE 

BRABANDERE, "Usufruit, usage, habitation", Rép. Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 38-39, nr. 6; J.P. STORCK, 

Recherches sur le rôle de la destination des biens en droit positif français, onuitg., Université des sciences juridiques, 

politiques, sociales et de technologie de Strasbourg, 1979, 58, nr. 57; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", 

Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 7; M. IWANESKO, "La nécessaire protection de l'héritier nu-propriétaire face au conjoint 

survivant quasi-usufruitier", JCP N 1995, (171) 173; S. CASTAGNE, "Maîtriser l'utilisation du quasi-usufruit", JCP N 1997, 

vol. 29, (987) I.A.a; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 

1996, 17, nr. 10; F. SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 23; G. HUBLOT, 

"Quasi-usufruit: limites et perspectives d'avenir", Droit & Patrimoine 2003, vol. 121, (48) 49; A. VERBEKE, "Quasi-

vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 46, nr. 24; E. BEGUIN, "Quasi-usufruit. La 

donation de valeurs mobilières avec réserver d'usufruit - La protection du donateur" in N. BAUGNIET en J.F. TAYMANS (eds.), 

Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, Louvain-la-Neuve, Bruylant Academia, (195) 207; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 147, nr. 170. Contra: R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 819. 
1547 Zie bijvoorbeeld voor Zuid-Afrika: C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 48; P.J. 

BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, 

LexisNexis Butterworths, 2006, 40, 3.3.2.4. en voor Nederland: C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en D. HAAN, Mr. C. Asser's 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3-1 Algemeen Goederenrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk 

Willink, 2001, 78-79, nr. 92, waar alleen de objectieve verbruikbaarheid wordt vermeld. 
1548 P. JAUBERT, "Deux notions du droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, (75) 97. Deze vorm is 

ook wettelijk erkend in het Duitse recht, nl. in § 92, tweede lid BGB: “2) Als verbrauchbar gelten auch bewegliche Sachen, 

die zu einem Warenlager oder zu einem sonstigen Sachinbegriff gehören, dessen bestimmungsmäßiger Gebrauch in der 

Veräußerung der einzelnen Sachen besteht.” Contra: E. ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 

1860, 425, nr. 874. 
1549 P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 8. 
1550 E. DOCKES, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ 1995, (479) 495. 
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slechts wordt aangewend om een ander regime toe passen op het gebied van vruchtgebruik, 

zal enkel deze vorm worden besproken. 

Op dit vlak is subjectiviteit bij de kwalificatie van goederen als verbruikbaar of niet-

verbruikbaar beperkter dan bij de kwalificatie als roerend of onroerend. Bij die tweede 

indeling komt subjectiviteit in ruimere zin voor, nl. bij onroerendmaking uit de aard 

(supra, nrs. 79-82 en 94-117), onroerendmaking door bestemming (supra, nrs. 181 en 

197) en roerendmaking door anticipatie (supra, nrs. 301 en 318). 

§3. Relevantie van het onderscheid en belang conventionele kwalificatie 

436. UITOEFENING GEBRUIKS- EN GENOTSRECHTEN BIJ VERBRUIKBARE GOEDEREN – De 

relevantie van het onderscheid tussen verbruikbare en niet-verbruikbare goederen is veel 

beperkter dan de relevantie van het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen 

(supra, nr. 53-55). Verbruikbare goederen zijn onverenigbaar met een gewone uitoefening 

van gebruiks- en genotsrechten op goederen die aan een ander toebehoren, zoals het 

vruchtgebruik en de lening, gekend in het Belgische, Franse recht en Zuid-Afrikaanse 

recht.
1551

 Naar Nederlands recht heeft het onderscheid sinds de hervorming van het 

vruchtgebruik bij de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek veel aan belang ingeboet 

omdat de regels over vruchtgebruik werden aangepast (zie infra, nrs. 517-541).
1552

 

Omwille van de onverenigbaarheid heeft de titularis van een gebruiksrecht in de stelsels waar 

aan gebruiksrechten een instandhoudingsplicht wordt gekoppeld, ruimere bevoegdheden 

indien het voorwerp van zijn gebruiksrecht een verbruikbaar goed is. Dit is het geval voor de 

verbruiklener, voor wie in het Franse en Belgische recht wettelijk bepaald is dat hij eigenaar 

wordt (art. 1893 BW/Cc, zie ook supra, nr. 429 en infra, nr. 465). Ook aan de vruchtgebruiker 

van verbruikbare goederen wordt beschikkingsbevoegdheid toegekend in het Franse, 

Belgische en Zuid-Afrikaanse recht (zie uitgebreid over zijn positie infra, nrs. 451-473).  

§4. Inhoud, opbouw en focus Afdeling II 

437. KERN: CONVENTIONELE VERBRUIKBAARHEID BIJ QUASI-VRUCHTGEBRUIK – De ruimere 

bevoegdheden die bij genots- en gebruiksrechten voortvloeien uit de kwalificatie van het 

voorwerp als een verbruikbaar goed, hebben een belangrijke aantrekkingskracht in de 

familiale vermogensplanning (infra, nrs. 483 en 493). Om maximaal van deze ruimere 

bevoegdheden gebruik te kunnen maken, wordt aan uit de aard niet-verbruikbare goederen 

conventioneel een verbruikbaar karakter toegekend (zie supra, nr. 435). Deze conventionele 

kwalificatie van een uit de aard niet-verbruikbaar goed als verbruikbaar binnen het kader van 

                                                 
1551 A. DE BRABANDERE, "Usufruit, usage, habitation", Rép. Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 38, nr. 4; C.G. 

VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 49; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg 

and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 40, nr. 3.3.2.4. 
1552 C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en D. HAAN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht. 3-1 Algemeen Goederenrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 79, nr. 93; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN 

MIERLO, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen 

Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2013, nr. 95. 
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het vruchtgebruik, vormt de kern van het onderzoek in Afdeling II. De nadruk ligt hierbij op 

het Franse en Belgische recht. Het Zuid-Afrikaanse recht komt vooral bij de bespreking van 

het traditionele quasi-vruchtgebruik aan bod, terwijl het Nederlandse vruchtgebruik zal gelden 

als alternatief systeem voor de conventionele kwalificatie van goederen als verbruikbaar. 

In wat volgt, worden eerst de oorsprong, het natuurlijke toepassingsgebied en het regime van 

het quasi-vruchtgebruik ontleed (nrs. 441-481). Vervolgens komt het voor dit onderzoek 

belangrijkste deel van dit hoofdstuk aan bod. De aanpassing van het toepassingsgebied van 

quasi-vruchtgebruik door aan goederen een subjectieve kwalificatie toe te kennen, wordt 

geanalyseerd (nrs. 482-493). De gevolgen (nrs. 494-501) en derdenwerking van een dergelijke 

ingreep worden eveneens besproken (nrs. 502-511). Tenslotte wordt deze ingreep vergeleken 

met een alternatieve oplossing, nl. het Nederlandse vruchtgebruik (nrs. 517-541) waarna een 

evaluatie en conclusie de lege ferenda volgt (nrs. 542-543). 

De figuur van verbruiklening komt afzonderlijk aan bod. Historisch werd deze figuur, net 

zoals quasi-vruchtgebruik, toegepast op verbruikbare goederen (zie supra, nr. 429). In het 

huidige recht wordt het toepassingsgebied echter afgebakend door de vervangbaarheid 

van goederen.
1553

 Deze valt niet onder het toepassingsgebied van dit onderzoek omdat het 

niet gaat om een kwalificatie gebaseerd op de aard van een goed (supra, nr. 25). Er zal 

niettemin kort met verbruiklening worden vergeleken om de zakenrechtelijke positie van 

de quasi-vruchtgebruiker te bepalen (infra, nr. 465). 

  

                                                 
15531553 Zie onder meer V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 303, nr. 811. 
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AFDELING II. SUBJECTIEVE VERBRUIKBAARHEID BIJ VRUCHTGEBRUIK  

§1. Probleemstelling 

438. VRUCHTGEBRUIK – Naar Belgisch en Frans recht is het recht van vruchtgebruik een 

tijdelijk zakelijk recht dat aan de titularis het gebruik en genot toelaat van een goed dat aan 

een ander toebehoort.
1554

 Naar Nederlands recht spreekt men eveneens van een zakelijk recht, 

maar enkel indien het voorwerp van het vruchtgebruik een lichamelijk goed vormt. Een 

vruchtgebruik op een onlichamelijk goed wordt naar Nederlands recht niet als een zakelijk 

recht gekwalificeerd, maar als een beperkt recht.
1555

 In het Zuid-Afrikaanse recht zijn de 

bevoegdheden vergelijkbaar maar wordt het vruchtgebruik als een persoonlijke dienstbaarheid 

of servituut gekwalificeerd.
1556

  

In het Frans/Belgische systeem is de term ‘persoonlijke dienstbaarheid’ sinds de Franse 

Revolutie afgeschaft omdat hij deed denken aan het feodale systeem uit het Ancien 

Régime (supra, nr. 36), waar men van wilde afstappen.
1557

 

Deze kwalificatie als persoonlijke dienstbaarheid is gebaseerd op het Romeins recht en 

impliceert dat het recht niet kan worden overgedragen of voortduren over het leven van de 

gerechtigde heen.
1558

 Deze laatste beperking, nl. het leven van de titularis als maximumduur, 

geldt ook in het Belgische, Franse en Nederlandse recht.
1559

 In deze stelsels is het recht 

evenwel overdraagbaar.
1560

  

439. ONVERENIGBAARHEID VRUCHTGEBRUIK EN VERBRUIKBARE GOEDEREN – In elk van 

deze stelsels kan dit gebruiks- en genotsrecht met betrekking tot alle soorten goederen worden 

uitgeoefend.
1561

 De normale uitoefening van het vruchtgebruik lijkt naar Frans, Belgisch en 

Zuid-Afrikaans recht echter moeilijk verenigbaar met de aard en kenmerken van verbruikbare 

                                                 
1554 Art. 578 BW/Cc; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 1022, nr. 2934; R. 

DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 181, nr. 451. 
1555 Art. 3:201 NBW. Zie: E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk 

systeem", WPNR 1985, vol. 573, (170) 170. 
1556 C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 508; C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, 

"Servitudes" in W.A. JOUBERT (ed.), The Law of South Africa. Volume 24, Durban, LexisNexis, 2010, (§579) § 581. 
1557 A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 

1841, 387, nr. 1278 (467). 
1558 Digesten 7 1 1: “Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia”; Instituten 2 4; H. DE GROOT, 

Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheid, 's Gravenhaghe, Jacobus van Wouw, 1631, 2 38 1 en 2 39 4; J. VOET, 

Commentarius ad Pandectas, Leiden, Johannes Verbessel 1704, 7 1 2 en 7 1 3; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. 

MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 338-339; 

C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, "Servitudes" in W.A. JOUBERT (ed.), The Law of South Africa. Volume 24, Durban, 

LexisNexis, 2010, (§579) § 579. 
1559 België en Frankrijk: art. 617 BW/Cc. Nederland: art. 3:203, tweede lid NBW. 
1560 Nederland: art. 3:223 NBW. 
1561 België en Frankrijk: art. 581 BW/Cc. Nederland: De toepassing op alle goederen, zowel lichamelijk als onlichamelijk, 

blijkt uit de plaatsing van vruchtgebruik in boek 3, zie: E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het 

vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk systeem", WPNR 1985, vol. 573, (170) 170; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-

BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 510, nr. 596. Zuid-Afrika: P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. 

MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 339; 

C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, "Servitudes" in W.A. JOUBERT (ed.), The Law of South Africa. Volume 24, Durban, 

LexisNexis, 2010, (§579) § 583. 
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goederen.
1562

 De vruchtgebruiker is in deze drie stelsels bevoegd tot het gebruik en genot van 

het vruchtgebruikgoed, maar niet tot de beschikking erover. Deze beschikkingsonbevoegdheid 

van de eigenlijke vruchtgebruiker vloeit voort uit zijn instandhoudings- en teruggaveplicht. In 

de drie onderzochte traditionele stelsels dient de vruchtgebruiker het goed aan het einde van 

het vruchtgebruik in natura terug te geven en daartoe de zaak zelf in stand te houden.
1563

  

Bij verbruikbare goederen kunnen gebruik en verbruik evenwel niet van elkaar worden 

gescheiden waardoor het gebruik ervan ook meteen de beschikking impliceert.
1564

 Anders 

                                                 
1562 E. ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 470, nr. 972; C. DEMOLOMBE, Traité de la 

distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 385, nr. 1275; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, 

Bruylant, 1878, 422, nr. 331; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 757, nr. 1502; 

A. PROCES, "Du quasi-usufruit", BJ 1897, vol. 6, (81) 82, nr. 2; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité 

théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 301, nr. 440; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil 

Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 963, nr. 1863; G. GALOPIN en M. WILLE, Les biens, la propriété et les servitudes in 

Cours de droit civil, Luik, Vaillant-Garmanne, 1932, 23, nr. 12bis; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les 

Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 462-463, nr. 421; A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 

182, nr. 166; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 167, nr. 208; P. JAUBERT, 

"Deux notions du droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, (75) 82; M. PLANIOL en G. RIPERT, 

Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 62, nrs. 56-57; 

G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 1023, nr. 2938; A. DE BRABANDERE, 

"Usufruit, usage, habitation", Rép. Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 35-36, nr. 22; R. DERINE, F. VAN NESTE 

en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II A, Gent, Story-Scientia, 1984, 356-357, nr. 

847; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (1re partie)", Petites Affiches 1993, afl. 87, (30) 31; J. HANSENNE, Les Biens. Précis. II, 

Luik, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1026-1027, nr. 1009; M. GRIMALDI en B. SAVOURE, 

"L'usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil", Droit & Patrimoine 1999, afl. 76, (55) 55; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI 

en S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, Parijs LGDJ, 2000, 262, nr. 251; S. CASTAGNE, "Usufruit, quasi-usufruit: 

une nouvelle mise au point", JCP N 2000, afl. 12, (537) nr. 5; S. NUDELHOLC en D. KARADSHEH, "Réflexions sur une 

nouvelle définition de l'usufruit et ses rapports avec le droit des successions et des libéralités", Rev.Dr.ULB 2003, vol. 27, 

(397) 402, nr. 5; C. LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels principaux. Tome II, Parijs, Economica, 2004, 4, 266-

267, nr. 465; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 185, nr. 462; A. 

VERBEKE en K. VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht, Brugge, die Keure, (171) 201, nr. 42; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and 

Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 340, vn. 164; E. LEOS, "Quasi-

usufruct and shares: some possible approaches", SALJ 2006, vol. 123, (126) 132; F. TERRÉ en P. SIMLER, Droit civil. Les 

biens, Parijs, Dalloz, 2010, 705, nr. 790; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, Parijs, Sirey, 2013, 206-207, nr. 559; W. 

DROSS, Droit des biens in Domat Droit Privé, Parijs, LGDJ, 2014, 81, nr. 85. 
1563 Zie voor België en Frankrijk: art. 578 in fine BW/Cc; V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, 

Parijs Cotillon, 1859, 449-450, nr. 466; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 

385, nr. 1275; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 963, nr. 1863; M. PLANIOL en G. 

RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 756, 

nr. 759; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 705, nr. 790. Zuid-Afrika: Digesten 7 1 1; 

Instituten 2 4; H. DE GROOT, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleertheid, 's Gravenhaghe, Jacobus van Wouw, 1631, 2 

38 5 en 2 39 3; J. VOET, Commentarius ad Pandectas, Leiden, Johannes Verbessel 1704, 7 1 3; C.G. VAN DER MERWE en 

M.J. DE WAAL, "Servitudes" in W.A. JOUBERT (ed.), The Law of South Africa. Volume 24, Durban, LexisNexis, 2010, (§579) 

§ 581. Over de exacte betekenis van de zinsnede ‘salva rerum substantia’ bestaat discussie. (V. MARCADÉ, Explication 

théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 446-447, nr. 461; W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. 

VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, 

W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 242, nr. 261; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 172, nr. 228.) Niettemin 

is duidelijk dat in de Code civil alsook in het Zuid-Afrikaanse recht de instandhoudingsplicht voor de vruchtgebruiker wordt 

bedoeld. 
1564 G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 301, nr. 440; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 

489, nr. 450; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, 105, nr. 64; J. HANSENNE, Les Biens. 

Précis. II, Luik, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1026-1027, nr. 1009; V. SAGAERT, "Oude 

zakenrechtelijke figuren voor familiale vermogensplanning", Familiale Vermogensplanning. Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, (205) 233, nr. 31; P. MALAURIE en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2010, 266, nr. 

813. 
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gezegd: doordat verbruikbare goederen worden verbruikt bij een eerste normaal gebruik, 

impliceert het gebruik meteen ook de beschikking over deze goederen. Bijgevolg kunnen ze 

aan het einde van het vruchtgebruik niet in natura worden teruggegeven indien de 

vruchtgebruiker van zijn gebruiksbevoegdheid gebruik maakt. Gebruik en beschikking 

kunnen dus niet van elkaar worden losgekoppeld (zie ook supra, nr. 436). 

§2. Afzonderlijk regime voor verbruikbare goederen 

440. OPLOSSING: AFWIJKEND REGIME VOOR VRUCHTGEBRUIK OP VERBRUIKBARE GOEDEREN 

– Om de verbruikbare goederen toch tot het toepassingsgebied van het recht van 

vruchtgebruik toe te laten, is in een uitbreiding met een aantal afwijkende regels voorzien, nl. 

het oneigenlijk of quasi-vruchtgebruik.  

De oorsprong van dit afwijkende vruchtgebruik ligt in het Romeinse recht. Aanvankelijk was 

vruchtgebruik daar enkel mogelijk op niet-verbruikbare goederen omdat de teruggave- en 

instandhoudingsplicht van de vruchtgebruiker strikt werden ingevuld.
1565

 Om aan 

maatschappelijke eisen, voornamelijk op het vlak van erfrecht, tegemoet te komen werd bij 

senatusconsultum ten tijde van keizer Augustus of Tiberius (ca. 1
e
 eeuw v.C. of n.C) echter 

bepaald dat het vruchtgebruik van alle goederen die tot iemands vermogen behoren, 

verbruikbare goederen inbegrepen, kon worden gelegateerd.
1566

 Op deze manier werd het 

quasi-vruchtgebruik in het Romeinse recht ingevoerd. Men erkende daarbij dat het regime 

deels diende af te wijken van dat van gewoon vruchtgebruik omwille van de bijzonderheden 

van verbruikbare goederen, vandaar de naam quasi-vruchtgebruik.
1567

 Zo werd aangenomen 

dat de quasi-vruchtgebruiker eigenaar werd van de vruchtgebruikgoederen.
1568

 

                                                 
1565 Instituten Justinianus, 2 4 2: “Constituitur autem usus fructus non tantum in fundo et aedibus, verum etiam in servis et 

iumentis ceterisque rebus exceptis his quae ipso usu consumuntur: nam eae neque naturali ratione neque civili recipiunt 

usum fructum.” (Eigen nadruk); R. VERSTEGEN, Beginselen van Romeins privaatrecht - 2. Zakenrecht, Leuven, Acco, 1999, 

96; J.P. LÉVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 380, nr. 269. 
1566 Digesten 7 5 1: “Senatus censuit, ut omnium rerum, quas in cuiusque patrimonio esse constaret, usus fructus legari 

possit: quo senatus consulto inductum videtur, ut earum rerum, quae usu tolluntur vel minuuntur, possit usus fructus 

legari.”; Instituten Justinianus 2 4 2: “Sed utilitatis causa senatus censuit posse etiam earum rerum usum fructum constitui, 

ut tamen eo nomine heredi utiliter caveatur.” (Eigen nadruk) Deze uitbreiding van vruchtgebruik naar verbruikbare goederen 

was dus in de eerste plaats bedoeld om alle goederen uit de nalatenschap, die meestal niet enkel bestond uit niet-verbruikbare 

goederen, aan vruchtgebruik bij legaat te kunnen onderwerpen. De nalatenschap werd hierbij niet als een universitas (een 

algemeenheid) beschouwd, zo blijkt uit het beroep op het quasi-vruchtgebruik. Zie ook: P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, 

Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, Presses Universitaires de France, 1961, 375, nr. 228. 
1567 Digesten 7 5 2 “Quo senatus consulto non id effectum est, ut pecuniae usus fructus proprie esset (nec enim naturalis ratio 

auctoritate senatus commutari potuit), sed remedio introducto coepit quasi usus fructus haberi.” (eigen nadruk); P. MASSON, 

“Essai sur la conception de l’usufruit en droit romain”, Revue historique de droit français et étranger 1934, (1) 43, nr. 111; 

H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 67; 

M. KASER en F.B.J. WUBBE, Romeins Privaatrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 143; J.H. BEEKHUIS, W.J.M. 

DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN, et al., Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Zakenrecht II, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 304, nr. 359; R. GENTILHOMME en M. IWANESKO, "L'extinction anticipée 

du quasi-usufruit (1re partie)", JCP N 2009, afl. 20, (1165) nrs. 2-3.  
1568 Instituten 2 4 2: “(…) Itaque si pecuniae usus fructus legatus sit, ita datur legatario, ut eius fiat, et legatarius satisdat 

heredi de tanta pecunia restituenda, si morietur aut capite minuetur. Ceterae quoque res ita traduntur legatario, ut eius fiant 

(…)”. P. MASSON, “Essai sur la conception de l’usufruit en droit romain”, Revue historique de droit français et étranger 

1934, (1) 43-44, nr. 111; R. VERSTEGEN, Beginselen van Romeins privaatrecht - 2. Zakenrecht, Leuven, Acco, 1999, 97; J.P. 

LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Parijs, Dalloz, 2010, 380, nr. 269; L. WAELKENS, Civium Causa, Leuven, 

Acco, 2014, 333. 
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Ook in het Ancien Régime kwam de visie voor dat op verbruikbare goederen geen werkelijk 

vruchtgebruik mogelijk was. Enkel een afwijkende figuur, het quasi-vruchtgebruik, kon op 

deze goederen worden gevestigd. Hierbij werd de titularis van het gebruiksrecht ook eigenaar 

van de goederen.
1569

 

Bij de invoering van de Code Napoléon werd benadrukt dat alle goederen, ook de 

verbruikbare, het voorwerp moesten kunnen uitmaken van een vruchtgebruik.  

Zo werd in de Exposé des Motifs door GALLI vermeld: “Aussi ne définit-on pas l’usufruit, 

comme d’autres l’ont défini, le droit de jouir d’une chose dont on n’est pas le propriétaire, 

la conservant entière et sans la détériorer ni la diminuer. Ces dernières paroles auraient 

emporté l’exclusion des choses qui se consomment par l’usage ou qui se détériorent et 

desquelles cependant on peut avoir l’usufruit, sous le nom d’usufruit impropre, comme 

s’expriment les praticiens, ou de quasi usufructus, comme le dit formellement le texte 

dans les Institutes ; et ce, par suite, de la règle générale que l’usufruit peut s’établir sur 

toutes les choses qui sont en notre patrimoine, soit qu’elles se conservent, soit qu’elles se 

détériorent, soit qu’elles se consomment.”
1570

 

In artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek werd daarom een regeling opgenomen voor dit 

usufruit impropre. Deze bepaling luidt als volgt:  

“Indien aan het vruchtgebruik zaken zijn onderworpen die men niet kan gebruiken zonder 

ze te verbruiken, zoals geld, graan of drank, dan heeft de vruchtgebruiker het recht ze te 

gebruiken, onder verplichting echter om bij het einde van het vruchtgebruik een gelijke 

hoeveelheid zaken van dezelfde hoedanigheid en waarde, of de geschatte waarde op het 

ogenblik van de teruggave, terug te geven.”
1571

 

                                                 
1569 Zie onder meer: M. RICHER, Recueil des arrêtés de M. le premier président de Lamoignon. Tome I, Parijs, Nyon, 1783, 

336; M. DUPIN, Oeuvres de Pothier. Tome VI - Traité de la puissance maritale, de la communauté, des donations entre mari 

et femme, Parijs, Pichon-Béchet, 1827, 652, nr. 215. 
1570 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du 

Breuil, 1827, 212-213. Zie ook idem, p. 220 en 235. 
1571 In de Franse tekst van art. 587 BW/Cc klinkt het idee door dat universaliteiten soms verbruikbare goederen kunnen 

bevatten: “Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer (…)” (eigen nadruk). Zie ook: 

P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (1re partie)", Petites Affiches 1993, afl. 87, (30) 35, nr. 19. Ook bij oudere en zelfs meer 

recente auteurs komt de idee van quasi-vruchtgebruik op verbruikbare goederen als accessorium van gewoon vruchtgebruik 

op niet-verbruikbare goederen terug. (Zie bijvoorbeeld: E. VAN ARENBERGH, Traité de l'usufruit, Brussel, Larcier, 1936, 278, 

nr. 932; A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 168, nr. 150; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 

belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 209, nr. 265; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome III, 

Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 756, nr. 759; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. 

Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 1024, nr. 2938; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, II A, Gent, Story-Scientia, 1984, 357, nr. 847 B). Uit de voorbereidende werken blijkt dat er over deze 

bepaling nauwelijks werd gediscussieerd zodat niet helemaal duidelijk is waar het werkwoord “comprend” uit de Franse tekst 

op slaat: P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du 

Breuil, 1827, 167-241. Evenwel zijn de voorbeelden en omschrijvingen niet van die aard dat er kan van worden uitgegaan dat 

quasi-vruchtgebruik enkel bestaat bij groepen goederen waarvan een deel verbruikbaar is. Zie idem, p. 212-213 en 235. Een 

quasi-vruchtgebruik kan dus ook zelfstandig, op louter verbruikbare goederen: P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (1re partie)", 

Petites Affiches 1993, afl. 87, (30) 35, nr. 19; E. DOCKÈS, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ. 1995, (479) 496. Zie infra, 

nr. 442. Zie in dezelfde zin voor het oud-Nederlandse recht: H.F.A. VÖLLMAR, Nederlandsch Burgerlijk Recht II - 

Zakenrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1941, 265, nr. 447. 
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Ook het oude Nederlandse recht kende het quasi-vruchtgebruik als de variant op 

vruchtgebruik die van toepassing was op verbruikbare goederen.
1572

 Dergelijk afwijkend 

regime is sinds de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 evenwel overbodig 

geworden. De vruchtgebruiker heeft naar Nederlands recht immers ruimere bevoegdheden en 

is in bepaalde gevallen beschikkingsbevoegd (infra, nrs. 517-541). Ook de teruggaveplicht is 

verschillend van die naar Frans, Belgisch en Zuid-Afrikaans recht in die zin dat de 

teruggaveplicht van het goed in natura is losgelaten. Deze verschillen maken dat er in het 

geldend Nederlands recht geen nood meer bestaat aan de figuur van het quasi-

vruchtgebruik.
1573

  

A. Quasi-vruchtgebruik bij uit de aard verbruikbare goederen 

1. Toepassingsgebied 

441. WIJZIGING VAN KWALIFICATIE MAAR NODIG VOOR GOEDEREN DIE NIET VAN 

RECHTSWEGE ONDER QUASI-VRUCHTGEBRUIK VALLEN – Om de werking van de toepassing van 

quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen te kunnen bepalen, dient eerst 

het normale toepassingsgebied van deze figuur te worden afgebakend. A contrario vloeit 

hieruit voort voor welke goederen een subjectieve wijziging van de kwalificatie vereist is om 

ze aan een quasi-vruchtgebruik te onderwerpen (zie ook infra, nrs. 482-493).  

a. Onbetwiste toepassing van rechtswege: verbruikbare goederen uit de aard  

442. NATUURLIJK TOEPASSINGSGEBIED - Uit de ratio legis van quasi-vruchtgebruik en de 

tekst van artikel 587 BW/Cc volgt dat de rechtsfiguur naar Frans en Belgisch recht van 

toepassing is op de uit de aard verbruikbare goederen (supra, nrs. 439-440).
1574

 Eenzelfde 

toepassingsgebied zien we in het Zuid-Afrikaanse recht.
1575

 Deze verbruikbare goederen 

werden hierboven omschreven (supra, nrs. 431-432).  

                                                 
1572 Art. 804 oud NBW: “Indien echter onder het vruchtgebruik verbruikbare zaken zijn begrepen, kan de vruchtgebruiker 

volstaan met, bij het eindigen van het vruchtgebruik, eene gelijke hoeveelheid, hoedanigheid en waarde terug te geven, of den 

prijs te betalen, op welke de zaken bij den aanvang des vruchtgebruiks mogten geschat zijn, of volgens de waarde van dat 

tijdstip mogten geschat worden.” 
1573 W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 260, nr. 282; C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN 

en D. HAAN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3-1 Algemeen 

Goederenrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 79, nr. 93; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, 

Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, 

Deventer, Kluwer, 2008, 344, nr. 282; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 

513, nr. 599. 
1574 C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 492, nr. 452; 

P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (1re partie)", Petites Affiches 1993, afl. 87, (30) 35-37; G. HUBLOT, "Quasi-usufruit: limites 

et perspectives d'avenir", Droit & Patrimoine 2003, vol. 121, (48) 49; A. VERBEKE en S. SNAET, "Meccano-goederenrecht" in 

W. PINTENS, A. ALEN, E. DIRIX, et al. (eds.), Vigilantibus Ius Scriptum. Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die 

Keure, 2007, (365) 376; F. JULIENNE, L'usufruit à l'épreuve des règlements pécuniaires familiaux, Aix-en-Provence, Presses 

Universitaires d'Ais-Marseille, 2009, 564, nr. 815; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 706, 

nr. 791; P. DE PAGE, "Le quasi-usufruit et les droits de succession", Rec.gén.enr.not. 2015, vol. 2, (51) 51. 
1575 Zie onder meer: C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 509-510; P.J. BADENHORST, J.M. 

PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 

2006, 340, vn. 164; E. LEOS, "Quasi-usufruct and shares: some possible approaches", SALJ 2006, vol. 123, (126) 132. 
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Giraal geld valt onder de verbruikbare goederen (supra, nr. 432). Geld op een rekening 

vormt vanuit juridisch oogpunt een schuldvordering op de bank.
1576

 Omwille van het 

opeisbare karakter van de schuldvordering, valt een bankrekening niettemin ook onder 

het toepassingsgebied van quasi-vruchtgebruik.
1577 Bij spaarrekeningen is het in 

abstracto niet de bedoeling de gelden uit het vermogen te laten verdwijnen maar wel 

interesten op te leveren. Men zou hier dus kunnen aannemen dat het vruchtgebruik een 

eigenlijk vruchtgebruik is in plaats van een oneigenlijk. Niettemin wordt verdedigd dat 

spaargelden eveneens aan quasi-vruchtgebruik zijn onderworpen indien ze opeisbaar 

zijn.
1578

 

Vervangbare goederen die niet tevens verbruikbaar zijn (zie bijvoorbeeld supra, nr. 433) 

worden in de Belgische en Franse doctrine traditioneel niet onder het toepassingsgebied van 

quasi-vruchtgebruik gerekend.
1579

 

b. Verandering van vruchtgebruikgoed van niet-verbruikbaar in verbruikbaar 

443. VERANDERING VOORWERP: OMZETTING VRUCHTGEBRUIK IN QUASI-VRUCHTGEBRUIK? – 

Indien het oorspronkelijke onderpand van het vruchtgebruik tenietgaat, kan het recht door 

zakelijke subrogatie onder bepaalde voorwaarden overgaan op het vervangende 

vermogensbestanddeel.
1580

 De vraag rijst wat de gevolgen zijn voor het vruchtgebruikregime 

indien het niet-verbruikbare voorwerp van een vruchtgebruik vervangen wordt door een 

verbruikbaar goed, in het bijzonder de vaak voorkomende mogelijkheid van vervanging door 

geld.
1581

  

                                                 
1576 C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 12-13, nr. 9. 
1577 Zie: Parijs 5 juni 1881, D.P. 1882, II, 137 waarin werd beslist dat de vruchtgebruiker gerechtigd is op het kapitaal van 

een schuldvordering vanaf de vervaldag, waarbij het vruchtgebruik een quasi-vruchtgebruik wordt; Luik 30 maart 1973, 

Rev.not. 1975, 35 waar het hof op p. 41 vermeldt dat een vruchtgebruik op gelden op een bankrekening een quasi-

vruchtgebruik vormt; Rb. Brussel 9 februari 1965, Pas. 1965, III, 124 waarin de vruchtgebruiker van een bankrekening 

volgens de rechtbank slechts gehouden was aan het einde van het vruchtgebruik een equivalent van de gebruikte sommen 

terug te geven, waaruit blijkt dat het om een quasi-vruchtgebruik ging; H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la 

consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 84; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième 

partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 5, nr. 29; E. DOCKÈS, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ 1995, (479) 496, nr. 

14; J. HANSENNE, Les Biens. Précis. II, Luik, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1027, nr. 

1009, vn. 9; S. NUDELHOLC en D. KARADSHEH, "Réflexions sur une nouvelle définition de l'usufruit et ses rapports avec le 

droit des successions et des libéralités", Rev.Dr.ULB 2003, vol. 27, (397) 404, nr. 6. Contra: C. LEBON, Het 

goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 381, nr. 374 (over schuldvorderingen in het 

algemeen); S. BOULY en D. GRUYAERT, "Vruchtgebruik op onlichamelijke goederen" in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE 

(eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 2012, (195) 214-215, nr. 23. 
1578 P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 5, nr. 29; S. CASTAGNÉ, "Maîtriser 

l'utilisation du quasi-usufruit", JCP N 1997, vol. 29, (987) III.A tussen vn. 17 en 19.  
1579 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civile belge, V, Brussel, Bruylant, 167, nr. 208; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit 

(1re partie)", Petites Affiches 1993, afl. 87, (30) 37; G. HUBLOT, "Quasi-usufruit: limites et perspectives d'avenir", Droit & 

Patrimoine 2003, vol. 121, (48) 49. Contra in de zin dat vervangbaarheid uitdrukkelijk als criterium voor de toepassing van 

quasi-vruchtgebruik wordt beschouwd: F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" 

in X. (ed.), Le droit privé français à la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 605; W. 

DROSS, Droit des biens in Domat Droit Privé, Parijs, LGDJ, 2014, 81-82, nr. 86; M. PETIT, "Quasi-usufruit - Rejet de 

montages fiscaux", Info Droits de succession 2014, vol. 9, (5) 5. 
1580 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 119-131, nrs. 140-147. 
1581 Voor een bespreking van de gevolgen van de verdwijning of omzetting van het vruchtgebruikgoed naar oud Nederlands 

recht, zie: J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Onderneming en recht, Deventer, Kluwer, 2010, 25-26, nr. 17. 
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Een eerste situatie waarin dit zich voordoet, is het geval van gezamenlijke verkoop van een 

vruchtgebruikgoed tijdens de duur van het vruchtgebruik.
1582

 Bij deze verkoop wordt een niet-

verbruikbaar goed vervangen door een verbruikbaar goed, nl. geld. In dergelijke gevallen 

wordt door rechtspraak en rechtsleer aangenomen dat er van rechtswege geen zakelijke 

subrogatie optreedt waardoor er geen quasi-vruchtgebruik ontstaat op het geld. In plaats 

daarvan wordt de prijs naar evenredigheid tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker 

verdeeld, waardoor het vruchtgebruik eindigt.
1583

  

Indien enkel de blote eigenaar het goed verkoopt, verkoopt hij dit bezwaard met het 

vruchtgebruik. De vruchtgebruiker kan zijn recht uitoefenen ook als het goed zich in 

handen van een nieuwe eigenaar bevindt, omwille van het volgrecht dat aan zakelijke 

rechten wordt gekoppeld.
1584

 

Een tweede omstandigheid waarin het voorwerp van een eigenlijk vruchtgebruik wordt 

vervangen door een verbruikbaar goed, is de situatie waarin om redenen die buiten toedoen 

van de partijen liggen, zakelijke subrogatie optreedt.
1585

 Hiervoor wordt geargumenteerd dat 

het vruchtgebruik niet eindigt maar wordt geconverteerd naar een quasi-vruchtgebruik.
1586

  

Voorbeelden zijn het verlies van een zaak dat aanleiding geeft tot schadevergoeding (bv. 

een verzekeringsuitkering), onteigening of uitzetting.
1587

 

Een derde situatie waarbij een verbruikbaar goed in de plaats treedt van een niet-verbruikbaar, 

is de inning van een opeisbare schuldvordering. De mogelijkheid tot conversie in een quasi-

                                                 
1582 Zie uitgebreid over de verschillende hypotheses van verkoop: P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites 

Affiches 1993, afl. 89, (4) 23-29. 
1583 Cass. fr. 20 oktober 1987, Defrénois 1987, art. 341119, noot G. MORIN, D. 1988, 85, RTDciv. 1989, 580, obs. F. ZÉNATI, 

JCP N 1988, II, 165, noot Ph. RÉMY; Cass. fr. 7 juni 1988, Defrénois 1988, 1381, art. 34372, noot G. MORIN; Cass. fr. 18 

oktober 1989, JCP 1990.II.21502, noot PILLEBOUT, Rev.trim.dr.civ. 1990.115, obs. ZENATI; Cassatie 16 juni 1989, Pas 1989, 

II, 1126; Gent 23 december 1960, Pas. 1964, II, 8; Brussel 9 maart 1988, RW 1988-89, 650, Rec.gén.enr.not. 1989, 413, noot; 

A. VERBEKE, "Creatief met vruchtgebruik", T.Not. 1999, (530) 546, nr. 53; V. SAGAERT, "Oude zakenrechtelijke figuren voor 

familiale vermogensplanning", Familiale Vermogensplanning. Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 

2004, (205) 231, nr. 29; J. CARBONNIER, Droit civil. Tome 3. Les Biens, Parijs, PUF, 2000, 169-170, nr. 96; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 495, nr. 336; P. MALAURIE en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 

2010, 266-267, nr. 813. 
1584 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 444, nr. 548. 
1585 Zie uitgebreid: P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 20-23. 
1586 Frankrijk en België: Cass. fr. 6 januari 1982, Bull.civ. 1982, III, 1, n°1, JCP 1982, IV, 104; C. BEUDANT, Cours de Droit 

Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 492, nr. 452; S. CASTAGNE, "Maîtriser 

l'utilisation du quasi-usufruit", JCP N 1997, vol. 29, (987) III.B, tussen vn. 18 en 22; M. GRIMALDI en B. SAVOURE, 

"L'usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil", Droit & Patrimoine 1999, afl. 76, (55) 60; V. SAGAERT, Zakelijke 

subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 126-128, nrs. 145-146; G. HUBLOT, "Quasi-usufruit: limites et perspectives 

d'avenir", Droit & Patrimoine 2003, vol. 121, (48) 51; C. LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels principaux. Tome 

II, Parijs, Economica, 2004, 4, 287-288, nrs. 511-512; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 

706, nr. 791. Zuid-Afrika: Cooper v. Boyes NO 1994 (4) SA 521 (C), p. 532, D; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. 

MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 340, nr. 

146. 
1587 In de Franse Code de l’expropriation is een wettelijke grondslag voorzien voor voortzetting van vruchtgebruik op de 

onteigeningsvergoeding: “Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier 

exerçant leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose.” Oorspronkelijk stond deze regel in 

art. L 13-7 maar sinds de Ordonnance n°2014-1345 van 6 november 2014 staat hij in art. L 321-2. A. VERBEKE en K. 

VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, 

Brugge, die Keure, (171) 197, nr. 39; F. TERRÉ en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 744-745, nr. 842.  
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vruchtgebruik wordt hier eerder gelijkaardig aan de situatie van zakelijke subrogatie 

beoordeeld, dan aan de verkoop van het vruchtgebruikgoed. Hoewel er discussie bestaat, lijkt 

de meerderheidsopvatting
1588

 dat de vruchtgebruiker exclusief bevoegd is om de 

schuldvordering te innen.
1589

 Deze inning dient tijdig te gebeuren gelet op de verplichting 

voor de quasi-vruchtgebruiker om te beheren als goede huisvader. De som die de 

vruchtgebruiker ontvangt, zal volgens de meerderheidsvisie onderworpen zijn aan het regime 

van quasi-vruchtgebruik.
1590

 Er treedt immers zakelijke subrogatie op waardoor het 

vruchtgebruik op de schuldvordering wordt omgezet in een vruchtgebruik op een geldsom.
1591

  

Een verklaring voor het feit dat conversie van een eigenlijk in een oneigenlijk 

vruchtgebruik wordt aanvaard bij inning van een schuldvordering en zakelijke subrogatie 

bij onder meer onteigening, terwijl deze bij verkoop van een vruchtgebruikgoed wordt 

afgewezen, kan worden gevonden in de positie van de quasi-vruchtgebruiker. Enkel bij 

een verkoop dient hij uitdrukkelijk zijn toestemming te geven tot zuivering van het goed. 

Indien de blote eigenaar het goed alleen verkoopt, zou het immers bezwaard zijn met het 

vruchtgebruik waaraan bovendien een volgrecht is gekoppeld. Uit de gezamenlijke 

                                                 
1588 Een minderheidsvisie in de Franse doctrine, die niet wordt gevolgd door de rechtspraak, verdedigt dat de betaling van de 

schuldvordering het tenietgaan ervan in de zin van artikel 1234 BW veroorzaakt. Dit tenietgaan brengt op zijn beurt een einde 

aan het vruchtgebruik volgens artikel 617 BW, waardoor de rechten van de blote eigenaar geconsolideerd worden en alleen 

hij, als eigenaar, de betaling in ontvangst kan nemen. Van omvorming van het eigenlijk in een oneigenlijk vruchtgebruik kan 

volgens deze visie geen sprake zijn. Zie: R. LIBCHABER, "L'usufruit des créances existe-t-il?", RTD civ 1997, (615) 620, nr. 9. 
1589 Frankrijk en België: Cass. fr. 2 juli 1918, DP 1921, 1, 148: “(…) attendu (…) que l’usufruitier d’une créance est autorisé 

à recevoir le remboursement des capitaux sur lesquels porte son usufruit (…)”; Cass. fr. 21 mei 1930, DP 1932.1.11, S. 

1930.1.286: “Mais attendu que l’usufruitier étant tenu, (…) de veiller à la garde et à la conservation de la chose soumise à 

son usufruit et d’en jouir en bon père de famille, il lui incombe, quand l’usufruit porte sur des créances, de poursuivre leur 

recouvrement à l’échéance, et d’en empêcher la prescription”; Cass. fr. 4 oktober 1989, Bull.civ. 1989, I, 205, n° 308, JCP 

1990, II, 21519, N. II, 47, noot PILLEBOUT, RTDC 1990, 687, noot ZENATI; Parijs 5 juni 1881, D.P. 1882, II, 137; Toulouse 

21 juni 1887, DP 1888, II, 77; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 520-523, nr. 413; R. 

DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II A, Gent, Story-

Scientia, 1984, 434, nr. 871A; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 29; G. 

MARTY, P. RAYNAUD en P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, 143, nr. 86; M. IWANESKO, "La nécessaire protection 

de l'héritier nu-propriétaire face au conjoint survivant quasi-usufruitier", JCP N 1995, (171) 175; A. VERBEKE en K. 

VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, 

Brugge, die Keure, (171) 202, nr. 43, volgens wie de vruchtgebruiker niet enkel bevoegd maar zelfs verplicht is tot inning 

gelet op zijn beheer als zorgvuldig vruchtgebruiker; S. NUDELHOLC en D. KARADSHEH, "Réflexions sur une nouvelle 

définition de l'usufruit et ses rapports avec le droit des successions et des libéralités", Rev.Dr.ULB 2003, vol. 27, (397) 404-

405, nr. 6; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 719, nr. 812; C. LEBON, Het goederenrechtelijk 

statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 449-450, nrs. 455-457. Contra: H. DE PAGE, Traité élémentaire 

de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 250-251, nr. 321; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 

2003, 128-129, nr. 146; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 212, nrs. 532-

533. Zuid-Afrika: C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 510. 
1590 F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 522-523, nr. 413; A. PROCÈS, "Du quasi-usufruit", BJ 

1897, vol. 6, (81) 93-94, nrs. 24-25; E. DOCKÈS, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ 1995, (479) 500, nr. 17; M. 

GRIMALDI, "L'emploi des deniers grevés d'usufruit", Répertoire Defrénois 1999, (193) 194, voetnoot 4; R. DERINE, F. VAN 

NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, Antwerpen, Standaard, 1974, 358, 

nr. 847; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 30; G. MARTY, P. RAYNAUD en 

P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, 143, nr. 86; A. VERBEKE, "Creatief met vruchtgebruik", T.Not. 1999, (530) 559, 

nr. 88; S. NUDELHOLC en D. KARADSHEH, "Réflexions sur une nouvelle définition de l'usufruit et ses rapports avec le droit 

des successions et des libéralités", Rev.Dr.ULB 2003, vol. 27, (397) 404-405, nr. 6; C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut 

van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 452, nr. 461. Volgens bepaalde auteurs vindt de omzetting in quasi-

vruchtgebruik zelfs al plaats op het moment van het vervallen van de schuldvordering, ongeacht of ze geïnd is: H. HUMBERT, 

Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 82-83. 
1591 M. IWANESKO, "La nécessaire protection de l'héritier nu-propriétaire face au conjoint survivant quasi-usufruitier", JCP N 

1995, (171) 175; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 126-127, nr. 145; A. VERBEKE, "Creatief 

met vruchtgebruik", T.Not. 1999, (530) 559, nr. 89. 
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verkoop van het goed als onbelast lijkt daarom de wil van partijen te kunnen worden 

afgeleid om de relatie vruchtgebruiker-blote eigenaar te beëindigen.
1592

 Een dergelijke wil 

tot zuivering en beëindiging lijkt geenszins aanwezig bij de inning van een 

schuldvordering. Dergelijke inning kadert volgens de meerderheidsopvatting immers in 

een normale uitoefening van de rechten van de vruchtgebruiker. De inning lijkt aldus de 

uiting van de wil tot voortzetting van zijn recht, wat een conversie van eigenlijk in 

oneigenlijk vruchtgebruik verantwoordt.
1593

 Bij verlies van het vruchtgebruikgoed buiten 

de wil van partijen geldt a fortiori dat er geen grond tot beëindiging van het 

vruchtgebruik bestaat. Het verdwijnen van het vruchtgebruikgoed gebeurt buiten elke wil 

of toestemming van de vruchtgebruiker om. De voortzetting van het vruchtgebruik op de 

geldsom die in de plaats komt, lijkt dan ook terecht. 

c. Betwiste toepassing van rechtswege: financiële instrumenten.  

444. VALLEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ONDER EIGENLIJK OF ONEIGENLIJK 

VRUCHTEGEBRUIK? – Financiële instrumenten komen voor in vele verschillende gedaantes, 

lichamelijk en onlichamelijk.
1594

 De vraag rijst of ze vallen onder een eigenlijk of een 

oneigenlijk vruchtgebruik. 

445. VERBRUIKBAARHEID VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN – Aandelen, obligaties, effecten 

en andere financiële instrumenten zijn niet verbruikbaar en daarom van rechtswege 

onderworpen aan een eigenlijk vruchtgebruik, zo luidt de traditionele redenering in Frankrijk 

en België.
1595 

In het Zuid-Afrikaanse recht is voor dit standpunt met betrekking tot aandelen 

bevestiging te vinden in gezaghebbende rechtspraak.
1596 

Dit standpunt lijkt logisch bij effecten 

die niet bestemd zijn om het vermogen van de vruchtgebruiker te verlaten, omdat ze bestemd 

zijn om er vruchten te genereren, zoals effecten die dividenden kunnen opbrengen, of omdat 

ze bestemd zijn om aan de eigenaar een zekere controle te verschaffen over de betrokken 

                                                 
1592 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 443, nr. 548. Dit 

vermoeden is weerlegbaar, zie infra, nr. 484. 
1593 A. APERS en A.-L. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen" in V. SAGAERT en A.-L. 

VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2012, (127) 

136. 
1594 Voor een definitie en afbakening, zie: L. VAN DE STEEN, De effectenrekening, Antwerpen, Intersentia, 2009, 7-23, nrs. 7-

31. 
1595 H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 

34-35; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 210, nr. 266 (met betrekking tot titels 

aan toonder); J. HANSENNE, Les Biens. Précis. II, Luik, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 

1027, nr. 1009, vn. 9 (met betrekking tot beursaandelen); F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, "L'exercice d'un usufruit sur un 

portefeuille d'instruments financiers" in X. (ed.), La fiscalité des donations et ses incidences civiles. Région de Bruxelles-

Capital, Région flamande et Région wallone, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, (149) 151 (met betrekking tot financiële 

instrumenten); A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 46, nr. 25 

(met betrekking tot titels en effecten aan toonder); L. VAN DE STEEN, De effectenrekening, Antwerpen, Intersentia, 2009, 614, 

nr. 908 (met betrekking tot effecten aan toonder en op rekening). Oud Nederlands recht: Hoge Raad 16 januari 1959, NJ 

1959, 869, nr. 355, AA 1959-60, 42. Zie ook art. 537 van de Louisiana Civil Code: “Nonconsumable things are those that 

may be enjoyed without alteration of their substance, although their substance may be diminished or deteriorated naturally 

by time or by the use to which they are applied, such as lands, houses, shares of stock, animals, furniture, and vehicles.” 

(eigen nadruk). 
1596 Cooper v. Boyes NO 1994 (4) SA 521 (C), p. 535 B-D. 
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vennootschap.
1597

 Voor aandelen die geen dividenden kunnen opbrengen, zoals 

kapitalisatieaandelen, kan worden aangenomen dat hun bestemming ligt in de verkoop ervan, 

waardoor ze als verbruikbare goederen aan oneigenlijk vruchtgebruik onderworpen zouden 

zijn.
1598

 Om een materiële verbruikbaarheid kan het hier niet gaan maar een juridische 

verbruikbaarheid is wel denkbaar (supra, nr. 432).
1599

 

446. VERVANGBAARHEID VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN – Hoewel meestal niet-

verbruikbaar, zijn vele financiële instrumenten wel onderling vervangbaar.
1600

 De loutere 

vervangbaarheid van goederen die niet verbruikbaar zijn, onderwerpt hen niet aan het regime 

van quasi-vruchtgebruik (supra, nr. 442). Vervangbare maar niet-verbruikbare financiële 

instrumenten zouden aldus buiten het toepassingsgebied van het quasi-vruchtgebruik vallen. 

Door Franse, Belgische en Zuid-Afrikaanse auteurs is evenwel de vraag opgeworpen of niet 

alle verhandelbare toondereffecten en waardepapieren aan toonder aan quasi-vruchtgebruik 

kunnen worden onderworpen gezien deze goederen een met geld vergelijkbare fungibiliteit 

vertonen.
1601

 Ook in het oude Nederlandse recht werd verdedigd dat oneigenlijk 

vruchtgebruik van toepassing is op effecten indien het om vervangbare effecten gaat, i.e. 

effecten die niet geïndividualiseerd of individualiseerbaar zijn.
1602

  

Dergelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van quasi-vruchtgebruik op grond van een 

‘met geld vergelijkbare fungibiliteit’ kan niet worden ondersteund. Vervangbaarheid speelt bij 

quasi-vruchtgebruik wel een rol, nl. op het vlak van de restitutieplicht doordat enkel 

vervangbare goederen bij een zelfde hoeveelheid goederen van eenzelfde kwaliteit 

teruggegeven kunnen worden (infra, nrs. 474-479). Voor de toepassing van rechtswege van 

quasi-vruchtgebruik is vervangbaarheid echter niet relevant.
1603

 De regel is nog steeds dat 

                                                 
1597 A. VERBEKE en K. VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE 

(eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, (171) 205, nr. 50. 
1598 F. ZENATI, "Choses consomptibles: usufruit de titres au porteur", RTD civ 1994, (381) 381-383; E. DOCKÈS, "Essai sur la 

notion d'usufruit", RTD civ 1995, (479) 499, nr. 16; A. VERBEKE en K. VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van 

vruchtgebruik" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, (171) 206, nr. 50; V. 

SAGAERT, "Oude zakenrechtelijke figuren voor familiale vermogensplanning", Familiale Vermogensplanning. 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, (205) 234, nr. 33. Minder expliciet maar ook in die zin: M. 

GRIMALDI en J.F. ROUX, "La donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit", Répertoire Defrénois 1994, (3) 

nr. 5, tussen vn. 8 en 9. 
1599 F. ZENATI, "Choses consomptibles: usufruit de titres au porteur", RTD civ 1994, (381) 381-383. 
1600 Voor een overzicht, zie: J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 58-76, 

nrs. 113-148. Gelden niet als vervangbare goederen: beursaandelen en titels aan toonder wanneer ze geïdentificeerd zijn aan 

de hand van soort, nummer en waarde op het ogenblik dat het vruchtgebruik een aanvang nam: Gent 14 februari 1944, 

Rev.prat.not. 1947, 186, RCJB 1950, 266, n° 84.  
1601 Zie uitgebreider: A. VERBEKE en K. VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik" in P. LECOCQ, B. 

TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, (171) 206, nr. 51; A. LAUDE, "La fongibilité", RTD com 

1995, (307) 332, nr. 45; E. LEOS, "Quasi-usufruct and shares: some possible approaches", SALJ 2006, vol. 123, (126) 140-

141.  
1602 C. ASSER en P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 

Zakenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, 335 die zich baseerden op Rb. Middelburg 21 december 1921, NJ 1923, 563, 

hoewel deze rechtspraak niet ondubbelzinnig is. De niet-geïdentificeerde effecten dienen niet noodzakelijk in natura te 

worden teruggegeven (wat op een oneigenlijk vruchtgebruik wijst) maar de rechtbank meent dat uit de akte niet de wil blijkt 

om een oneigenlijk vruchtgebruik te vestigen.  
1603 H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 

80; S. CASTAGNE, "Maîtriser l'utilisation du quasi-usufruit", JCP N 1997, vol. 29, (987) I.A.a. Contra: A. LAUDE, "La 

fongibilité", RTD com 1995, (307) 332, nr. 45 
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slechts die goederen die niet gebruikt kunnen worden zonder ook verbruikt te worden, een 

afwijkend regime krijgen. Een vervangbaar goed dat niet tevens verbruikbaar is, kan echter 

perfect worden gebruikt zonder ook te worden verbruikt (supra, nr. 433). Dat geld 

vervangbaar is, is dan ook niet de bepalende factor voor toepassing van quasi-vruchtgebruik, 

enkel het verbruikbaar karakter zorgt daarvoor.  

Dit is ook het standpunt van de Franse Cour de Cassation en Belgische lagere rechtspraak, die 

de verruiming van verbruikbare goederen naar vervangbare goederen weigeren te erkennen 

(voor zover er geen conventionele regeling is).
1604

  

Hier valt nog aan toe te voegen dat vruchtgebruik op vervangbare goederen die niet 

verbruikbaar zijn, het eigendomsrecht van de blote eigenaar de facto wel kan verlammen 

wanneer de goederen vermengd raken in het vermogen van de vruchtgebruiker, maar de 

iure geen eigendomsoverdracht creëert, waardoor er niet noodzakelijk sprake is van 

oneigenlijk vruchtgebruik.
1605

  

Vooralsnog moet quasi-vruchtgebruik op vervangbare maar niet-verbruikbare goederen 

daarom conventioneel worden geregeld (infra, nr. 486). Beschikkingsbevoegdheid creëren 

voor de vruchtgebruiker kan bij effecten, aandelen en andere financiële instrumenten enkel op 

deze manier indien ze ut singuli worden behandeld. Voor instrumenten in een portefeuille 

bestaat evenwel een andere oplossing.
1606

 

447. EFFECTENPORTEFEUILLE: UNIVERSALITEIT – Zonder er uitgebreid op in te gaan, is het 

zinvol hier te vermelden dat het louter vervangbare maar niet-verbruikbare karakter van 

effecten en aandelen niet noodzakelijk tot beperkte bevoegdheden voor de vruchtgebruiker 

leidt. Met de toepassing van de figuur van de feitelijke universaliteit verkreeg de 

vruchtgebruiker op een effectenportefeuille immers beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van 

de samenstellende bestanddelen van de portefeuille, de effecten en aandelen. De portefeuille 

die het voorwerp vormt van het vruchtgebruik, moet als geheel in stand worden gehouden 

maar de onderdelen mogen wel worden vervreemd waarna herbelegging dient plaats te vinden 

om de portefeuille weer te doen aangroeien.
1607

 

                                                 
1604 Cass. fr. civ. 4 april 1991, Bull. civ. I, 86, nr. 129; Cass. fr. com. 12 juli 1993, Bull.civ. IV, 207, nr. 292, Defrénois 1993, 

art. 35674, noot H. HOVASSE, JCP E 1994, II, 70, nr. 559, noot LECENE-MARENAUD; Cass. fr.civ. 12 november 1998, Dalloz 

1999, Jur. 167, noot AYNES; Luik 29 juli 1891, Pas. 1892, II, 73. 
1605 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 387-389, nrs. 419-422.  
1606 T. CATHOU en R. GENTILHOMME, "Usufruit et quasi-usufruit de valeurs mobilières: vrais ou faux jumeaux?", 

Rev.dr.banc.financ. 2001, vol. 1, (etude 100003) nr. 8 tussen vn. 9 en 13. 
1607 Cass. fr.civ. 12 november 1998, Dalloz 1999, Jur. 167, noot AYNÈS. Zie uitgebreid: F. ZENATI, "Choses consomptibles: 

usufruit de titres au porteur", RTD civ 1994, (381) 381-383; L. VAN DE STEEN, De effectenrekening, Antwerpen, Intersentia, 

2009, 614-618, nrs. 908-911; E. DEWITTE en V. SAGAERT, "Vruchtgebruik op algemeenheden: contractuele grenzen en 

gevolgen" in V. SAGAERT en A.L. VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, (153) 153-193.  
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2. Regime van quasi-vruchtgebruik: beschikkingsbevoegdheid voor de quasi-vruchtgebruiker 

448. UITEENZETTING VAN HET QUASI-VRUCHTGEBRUIKREGIME OM DE IMPACT VAN DE 

SUBJECTIEVE KWALIFICATIE TE KUNNEN BEPALEN – Wordt een goed subjectief als verbruikbaar 

gekwalificeerd om aan een quasi-vruchtgebruik te worden onderworpen, dan heeft deze 

subjectiviteit in principe enkel impact op de goederenkwalificatie. Het quasi-

vruchtgebruikregime is dus hetzelfde voor uit de aard verbruikbare goederen als voor 

conventioneel verbruikbare goederen (zie infra, nr. 494). Om de gevolgen van de subjectieve 

kwalificatie voor de partijen en voor derden te kunnen bepalen (infra, nrs. 494-511), is de 

uiteenzetting van dit regime daarom van belang. 

449. VRUCHTGEBRUIK MET AFWIJKENDE EIGENDOMS- EN RESTITUTIEREGELS – Ondanks een 

verschillend toepassingsgebied, afwijkende regels en een bijzondere benaming, blijft quasi-

vruchtgebruik in de eerste plaats een toepassing van de figuur van vruchtgebruik.
1608

 Dit blijkt 

zowel uit de ratio legis van de rechtsfiguur (supra, nrs. 439-440) als uit de plaatsing in het 

Belgische en Franse recht van artikel 587 in het Burgerlijk Wetboek, nl. onder het eerste 

hoofdstuk van Titel III van Boek II, genaamd ‘Vruchtgebruik’. Bovendien wordt de term 

‘quasi-vruchtgebruik’ in het BW/Cc zelf niet gebruikt. Enkel de generieke term 

‘vruchtgebruik’ komt erin voor, hetgeen er eveneens op wijst dat quasi-vruchtgebruik onder 

de algemene noemer van vruchtgebruik valt.
1609

  

Bepaalde oudere Franse auteurs verdedigen de zienswijze dat dat vruchtgebruik op 

verbruikbare goederen geen echt vruchtgebruik betreft, maar wel een lening.
1610

 Deze 

gelijkschakeling met de figuur van lening kan echter niet worden bijgetreden. Voor een 

quasi-vruchtgebruiker gelden immers twee belangrijke beperkingen of verplichtingen die 

voor een verbruiklener niet van toepassing zijn, nl. (1) de borgstelling die enkel bij 

vruchtgebruik en niet bij lening geldt en (2) de maximumduur van zijn recht, die enkel 

voor de vruchtgebruiker (met inbegrip van de quasi-vruchtgebruiker) de duur van zijn 

leven is.
1611

 

                                                 
1608 V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 451, nr. 469; C. BEUDANT, 

Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 469, nr. 428; H. HUMBERT, Essai 

sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 69; T. CATHOU en R. 

GENTILHOMME, "Usufruit et quasi-usufruit de valeurs mobilières: vrais ou faux jumeaux?", Rev.dr.banc.financ. 2001, vol. 1, 

(etude 100003) nr. 8 tussen vn. 8 en 10; G. HUBLOT, "Quasi-usufruit: limites et perspectives d'avenir", Droit & Patrimoine 

2003, vol. 121, (48) 48; A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 

42, nr. 15. Zeer uitdrukkelijk: W. DROSS, Droit des biens in Domat Droit Privé, Parijs, LGDJ, 2014, 77 nr. 82 en 80-81, nr. 

85 waarin de auteur meent dat zowel eigenlijk als oneigenlijk vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker een tijdelijk 

eigendomsrecht toekennen zodat beide figuren minder verschillen dan in de klassieke opvatting. 
1609 D. VAN LAERE, "De civiel- en fiscaalrechtelijke grenzen van schenkingen met voorbehoud van quasi vruchtgebruik", Not. 

Fisc. M. 2002, (188) 195. 
1610 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, Brussel, Wahlen et Comp., 1824, 169, nr. 396. Minder 

uitdrukkelijk in die zin dat de auteur ervan uit gaat dat vruchtgebruik enkel bij testament gevestigd kan worden (waardoor 

een vestiging bij overeenkomst een lening zou uitmaken): A. DURANTON, Cours de droit français suivant le code civil. Tome 

II, Brussel, Société Belge de Librairie Hauman et C°, 1841, 390, nr. 474. 
1611 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 239, nr. 290; G. BAUDRY-

LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 378-379, nr. 

581; H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 

1940, 69; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 19-20. 
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De mate waarin de gewone vruchtgebruikregels kunnen worden toegepast, hangt evenwel af 

van de visie die men heeft op de zakenrechtelijke positie van blote eigenaar en quasi-

vruchtgebruiker. Deze zakenrechtelijke positie wordt eerst besproken (infra, nrs. 452-473), 

waarna de restitutieplicht (infra, nrs. 474-479) en de rechten en plichten die horen bij een 

vruchtgebruikregime (infra, nrs. 480-481), worden ingepast in het uiteengezet zakenrechtelijk 

kader. 

450. REGIME NIET VAN OPENBARE ORDE OF DWINGEND RECHT - Het merendeel van de regels 

betreffende vruchtgebruik is niet van openbare orde, waardoor ze aangepast kunnen worden in 

functie van de gezamenlijke wil van partijen.
1612

  

Aanpassingen aan het regime zelf laten we hier grotendeels buiten beschouwing. Alleen 

de aanpassing van het toepassingsgebied van quasi-vruchtgebruik door een subjectieve 

wijziging van de goederenkwalificatie wordt, zoals werd aangekondigd, onderzocht 

(infra, nrs. 482-511). 

a. Eigendomsallocatie bij quasi-vruchtgebruik 

451. AFWIJKENDE REGELS OP HET VLAK VAN DE EIGENDOMSALLOCATIE – Het niet kunnen 

scheiden van de gebruiks- en verbruiksbevoegdheid bij verbruikbare goederen impliceert dat 

de quasi-vruchtgebruiker niet alleen gebruiksbevoegd is, maar ook verbruiks- en dus 

beschikkingsbevoegd (supra, nrs. 436 en 439-440). De vraag rijst welke invloed deze 

toekenning van beschikkingsbevoegdheid aan de quasi-vruchtgebruiker heeft op zijn 

zakenrechtelijke positie en op die van de blote eigenaar. De bewoordingen van artikel 587 

BW geven geen uitsluitsel aangezien ze enkel vermelden dat de quasi-vruchtgebruiker 

bevoegd is tot gebruik en gehouden tot teruggave van een equivalent. Recent werd de 

klassieke hypothese dat de quasi-vruchtgebruiker eigenaar wordt, in vraag gesteld. De 

verschillende visies worden hier overlopen. 

i. Eerste zienswijze: quasi-vruchtgebruiker wordt eigenaar 

452. BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID IMPLICEERT EIGENDOMSRECHT – De Romeinsrechtelijke 

visie dat de quasi-vruchtgebruiker eigenaar werd van de vruchtgebruikgoederen (supra, nr. 

440), heeft in de verschillende stelsels een belangrijke invloed gehad.
1613

 Zo werd in het oude 

Nederlandse recht aangenomen dat de quasi-vruchtgebruiker eigenaar is
1614

 en is dat nog 

                                                 
1612 B. PAYS, "Le quasi-usufruit, nouvelle coqueluche de l'ingénierie patrimoniale", Gestion de Fortune 1996, (32) 33. 
1613 Kritisch ten opzichte van deze historische fundering: F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la 

métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, 

Parijs, Litec, 2001, (605) 611-613, nr. 8. 
1614 H.F.A. VÖLLMAR, Nederlandsch Burgerlijk Recht II - Zakenrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1941, 265, nr. 447; C. 

ASSER en P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - Zakenrecht, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, 335; E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het vruchtgebruik in het 

vermogensrechtelijk systeem", WPNR 1985, vol. 573, (170) 172; J.A. DE BRUIJN, "Het recht van vruchtgebruik volgens het 

huidige en nieuwe Burgerlijk Wetboek", de Notarisklerk 1986, vol. 1216, (15) 16; J.H. BEEKHUIS, W.J.M. DAVIDS, F.H.J. 

MIJNSSEN, et al., Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Zwolle, 

W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 303-304, nr. 359; W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 
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steeds onbetwist naar huidig Zuid-Afrikaans recht.
1615

 In het Belgische en Franse recht is de 

opvatting dat de quasi-vruchtgebruiker eigenaar wordt, de meerderheidsvisie in de doctrine. 

Omdat er in deze stelsels traditioneel van wordt uitgegaan dat beschikkingsbevoegdheid 

inherent verbonden is aan het eigendomsrecht, wordt de quasi-vruchtgebruiker in plaats van 

titularis van een beperkt zakelijk recht, titularis van het meest omvattende zakelijk recht, nl. 

het eigendomsrecht.
1616

  

                                                                                                                                                         
1990, 8; B.W.M. NIESKENS-ISPHORDING, "Boekbespreking W.M. Kleijn, Vruchtgebruik", WPNR 1993, vol. 6081, (134) 134; 

M.S. VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 16; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en 

S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en 

beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 282; J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Onderneming en recht, Deventer, 

Kluwer, 2010, 25-26, nr. 17. 
1615 Geldenhuys v Commissioner for Inland Revenue [1947] 3 All SA 379 (C), p. 383; Cooper v. Boyes NO 1994 (4) SA 521 

(C), p. 531 I-J-532 C; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, Durban, Butterworths, 1989, 2, 48-49 en 509-510; C.G. VAN DER 

MERWE, M.J. DE WAAL en D.L. CAREY MILLER, Property and Trust Law - South Africa in International Encyclopaedia of 

Laws, 2002, 444, nr. 711; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. 

Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 340, vn. 64; E. LEOS, "Quasi-usufruct and shares: some possible 

approaches", SALJ 2006, vol. 123, (126) 132; C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, "Servitudes" in W.A. JOUBERT (ed.), 

The Law of South Africa. Volume 24, Durban, LexisNexis, 2010, (§579) § 584. 
1616 V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 450, nr. 466 en 464, nr. 484; E. 

ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 489, nr. 1027; C. DEMOLOMBE, Traité de la 

distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 390, nr. 1285 (474); F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, 

Bruylant, 1878, 514, nr. 407; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 757, nr. 1502; 

C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 738, § 236; A. PROCES, "Du 

quasi-usufruit", BJ 1897, vol. 6, (81) 84, nr. 9; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de 

droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 379, nr. 582; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil 

Sirey, 1932, 960, nr. 1857 en 963, nr. 1863; E. VAN ARENBERGH, Traité de l'usufruit, Brussel, Larcier, 1936, 277, nr. 927 en 

930; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 489, nr. 450; 

A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 168, nr. 150; H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la 

consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 71; P. JAUBERT, "Deux notions du droit des 

biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 1945, (75) 82; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil 

français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 756, nr. 759; G. RIPERT en J. BOULANGER, 

Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 1050, nr. 3019; A. DE BRABANDERE, "Usufruit, usage, habitation", Rép. 

Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 36, nr. 26; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II A, Gent, Story-Scientia, 1984, 359, nr. 847 C; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. 

CHABAS, Leçons de droit civil. Tome II - Biens, Parijs, Montchrestien, 1995, 384, nr. 1652; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. 

JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, 140, nr. 85; J. HANSENNE, Les Biens. Précis. II, Luik, Ed. Collection Scientifique 

de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1027, nr. 1009; S. CASTAGNE, "Maîtriser l'utilisation du quasi-usufruit", JCP N 1997, 

vol. 29, (987) I.A.b tussen vn. 5 en 6; M. GRIMALDI en B. SAVOURE, "L'usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil", 

Droit & Patrimoine 1999, afl. 76, (55) 55; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, Parijs 

LGDJ, 2000, 262, nr. 251 (waar de auteurs van een “véritable propriétaire temporaire” spreken); F. SAUVAGE, "Les 

nouvelles frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 5; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen 

Intersentia, 2003, 126-127, nr. 145 en 389, nr. 422; C. LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels principaux. Tome II, 

Parijs, Economica, 2004, 4, 167, nr. 465; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 185-186, nr. 462; F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, "L'exercice d'un usufruit sur un portefeuille d'instruments 

financiers" in X. (ed.), La fiscalité des donations et ses incidences civiles. Région de Bruxelles-Capital, Région flamande et 

Région wallone, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, (149) 151; Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk 

Wetboek, Parl.St. Senaat 2007 (BZ), nr. 4-15/1, 2; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 484, nr. 

320 (waar ook wordt gesproken over een tijdelijk eigendomsrecht); R. BARBAIX, "De schenking als 

successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid", TEP 2008, afl. 3, (190) 218, nr. 229; P. 

CÉNAC en B. CASTÉRAN, "La fiducie avant la fiducie - Le cas du droit patrimonial de la famille", JCP N 2009, afl. 26, (1218) 

nr. 42; L. VAN DE STEEN, De effectenrekening, Antwerpen, Intersentia, 2009, 613, nr. 906; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. 

BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 298, nr. 251 (tijdelijk eigendomsrecht); F. TERRÉ en P. 

SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 707, nr. 792; W. DROSS, Droit des biens in Domat Droit Privé, Parijs, 

LGDJ, 2014, 81, nr. 85.  

Dit wordt ook uitdrukkelijk zo bepaald in § 1067 Duits BGB: Sind verbrauchbare Sachen Gegenstand des Nießbrauchs, so 

wird der Nießbraucher Eigentümer der Sachen. (…) en art. 538 van de Civil Code van Louisiana, dat is getiteld ‘Usufruct of 

consumable things’ en luidt als volgt: “If the things subject to the usufruct are consumables, the usufructuary becomes owner 

of them. He may consume, alienate, or encumber them as he sees fit. At the termination of the usufruct he is bound either to 
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453. EEN DOELGEBONDEN EIGENDOMSRECHT – De quasi-vruchtgebruiker kan dit 

eigendomsrecht niet op de meest volstrekte wijze uitoefenen. Eén van de kenmerkende 

elementen van vruchtgebruik (zowel eigenlijk als oneigenlijk) is immers dat er een 

teruggaveplicht bestaat wanneer het recht ten einde komt (infra, nr. 474). Om de vervulling 

van deze plicht te kunnen verzekeren dient de bestemming van het goed gedurende de 

uitoefening van het quasi-vruchtgebruik te worden gerespecteerd (infra, nr. 480). Het 

eigendomsrecht van de quasi-vruchtgebruiker vormt aldus geen absoluut maar een 

doelgebonden recht, in tegenstelling tot wat het geval is voor een gewone eigenaar.
1617

 

Misbruik van zijn bevoegdheden kan bovendien tot vervallenverklaring van zijn recht leiden 

(infra, nr. 481).  

Belangrijk is hierbij dat deze verplichting tot instandhouding voor de quasi-vruchtgebruiker 

en de daaruit resulterende bescherming voor de blote eigenaar in deze visie die de quasi-

vruchtgebruiker als eigenaar beschouwt, niet zakenrechtelijk beschermd is (infra, nr. 470). 

454. POSITIE BLOTE EIGENAAR: CHIROGRAFAIR SCHULDEISER – Voor de blote eigenaar 

betekent de onmogelijkheid om de gebruiksbevoegdheid bij verbruikbare goederen los te 

koppelen van de beschikkingsbevoegdheid, dat zijn eigendomsrecht op de goederen in natura 

vervangen wordt door een vordering op termijn tot teruggave van gelijkaardige goederen of 

de waarde daarvan. De positie van de blote eigenaar wordt aldus herleid tot die van een 

chirografaire schuldeiser.
1618

  

Vanuit zakenrechtelijk oogpunt is hij dan ook minder beschermd dan het geval is bij een 

eigenlijk vruchtgebruik omdat hij hier het risico draagt van insolvabiliteit van de quasi-

vruchtgebruiker: “(…) cette créance n’est pas même priviligiée, et qu’en cas de faillite ou de 

succession obérée, si l’usufruitier a été dispensé de fournir caution, le nu propriétaire ne sera 

                                                                                                                                                         
pay to the naked owner the value that the things had at the commencement of the usufruct or to deliver to him things of the 

same quantity and quality.” 
1617 A. VERBEKE en K. VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE 

(eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, (171) 203, nr. 47.  
1618 België: Gent 2 januari 1884, BJ 756; A. DE BRABANDERE, "Usufruit, usage, habitation", Rép. Not. Tome II. Les biens, 

Brussel, Larcier, 1977, 37, nr. 26; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, II A, Gent, Story-Scientia, 1984, 359, nr. 847 C; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 186, nr. 462; A. VERBEKE en K. VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik" in P. 

LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, (171) 201, nr. 42. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, 

Traité de la distinction des biens. Tome II, Parijs, Auguste Durand, 1870, 238, nr. 288; L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil 

Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 963, nr. 1863; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, 

Librairie Arthur Rousseau, 1938, 489-490, nr. 450; H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, 

Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 71; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français. Tome 

III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 756, nr. 759; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (1re partie)", 

Petites Affiches 1993, afl. 87, (30) 32; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil. Tome II - Biens, 

Parijs, Montchrestien, 1995, 384, nr. 1652; A. BOITELLE, "Réflexions sur la donation entre vifs portant sur des choses non 

consomptibles avec réserve de quasi-usufruit", JCP N 1996, (1761) 1762; B. PAYS, "Le quasi-usufruit, nouvelle coqueluche 

de l'ingénierie patrimoniale", Gestion de Fortune 1996, (32) 32; F. SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-usufruit", 

JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 5; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 484, nr. 320; P. CENAC en 

B. CASTERAN, "La fiducie avant la fiducie - Le cas du droit patrimonial de la famille", JCP N 2009, afl. 26, (1218) nr. 42; F. 

TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 707, nr. 792. Oud Nederlands recht: H.F.A. VÖLLMAR, 

Nederlandsch Burgerlijk Recht II - Zakenrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1941, 265, nr. 447.  
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pas autrement payé qu’au marc le franc avec les autres créanciers chirographaires”.
1619

 De 

blote eigenaar staat niet helemaal in de kou. Zoals dit fragment aantoont, kan de principiële 

verplichting voor de quasi-vruchtgebruiker om borg te stellen en een inventaris of staat op te 

maken bescherming bieden (infra, nr. 480).
1620

 Daarnaast wordt de blote eigenaar ook op een 

andere manier beschermd, nl. door het sterk controlerecht dat hij heeft om te verhinderen dat 

de quasi-vruchtgebruiker de mogelijkheid om zijn teruggaveplicht uit te oefenen, in gevaar 

brengt, op straffe van vervallenverklaring (infra, nr. 481).
1621

  

Vanuit verbintenisrechtelijk oogpunt is de “blote eigenaar” dan weer beter af dan bij eigenlijk 

vruchtgebruik omdat niet hij maar de quasi-vruchtgebruiker het risico voor tenietgaan van de 

zaak moet dragen.
1622

 Zelfs indien het bezwaarde goed tenietgaat voor de quasi-

vruchtgebruiker in het bezit is gesteld, is het risico voor hem tenzij hij kan aantonen dat er een 

fout toerekenbaar is aan de blote eigenaar of aan de tijdelijke detentor van het goed.
1623

 Het 

eigendomsrecht en het risico gaan immers over vanaf de vestiging van het vruchtgebruik 

behalve indien de verbruikbare goederen op het ogenblik van de vestiging nog niet 

individualiseerbaar waren.
1624

  

Wat betekent de risico-overdracht concreet? Dat de quasi-vruchtgebruiker als eigenaar 

steeds gehouden tot is nakoming van zijn teruggaveverbintenis, ook als de 

                                                 
1619 Gent 2 januari 1884, BJ 756. Zie ook: C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie 

Arthur Rousseau, 1938, 491, nr. 451; H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil. Tome II - Biens, Parijs, 

Montchrestien, 1995, 384, nr. 1652; V. SAGAERT, "Oude zakenrechtelijke figuren voor familiale vermogensplanning", 

Familiale Vermogensplanning. Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, (205) 233, nr. 32. 
1620 Art. 600 – 601 BW/Cc; A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, 

(37) 39, nr. 10. Infra, nr. 449 en voetnoot 1705. 
1621 A. VERBEKE en S. SNAET, "Meccano-goederenrecht" in W. PINTENS, A. ALEN, E. DIRIX, et al. (eds.), Vigilantibus Ius 

Scriptum. Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, (365) 375. 
1622 F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 770, nr. 1526; F. LAURENT, Principes de 

droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 514, nr. 407; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et 

pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 379, nr. 582; E. VAN ARENBERGH, Traité de l'usufruit, Brussel, 

Larcier, 1936, 280, nr. 937; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur 

Rousseau, 1938, 491, nr. 451; H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions 

Domat-Montchrestien, 1940, 71; P. JAUBERT, "Deux notions du droit des biens: la consomptibilité et la fongibilité", RTD civ 

1945, (75) 83; A. DE BRABANDERE, "Usufruit, usage, habitation", Rép. Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 37, nr. 

26; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II A, Gent, Story-

Scientia, 1984, 359, nr. 847 C; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 10, nr. 

44; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, 140, nr. 85; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. 

CIMAMONTI, Traité de droit civil. Les biens, Parijs LGDJ, 2000, 262, vn. 23; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk 

Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 186, nr. 462 en 198, nr. 500; F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, "L'exercice d'un 

usufruit sur un portefeuille d'instruments financiers" in X. (ed.), La fiscalité des donations et ses incidences civiles. Région de 

Bruxelles-Capital, Région flamande et Région wallone, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, (149) 151; F. ZENATI-CASTAING 

en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 484, nr. 320; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 

708, nr. 792; J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 298, vn. 24; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 426, nr. 523. 
1623 P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 10, nr. 44. 
1624 Art. 1138 BW/Cc kan naar analogie worden toegepast. A. PROCES, "Du quasi-usufruit", BJ 1897, vol. 6, (81) 87-88, nrs. 

16-17; E. VAN ARENBERGH, Traité de l'usufruit, Brussel, Larcier, 1936, 285-286, nrs. 954-958. Voor deze laatste goederen 

geldt de regel ‘genera non pereunt’, soortgoederen – of correcter: vervangbare goederen – gaan niet teniet. De blote eigenaar 

die schuldenaar is van de afgifteplicht uit art. 600 BW, is van deze verbintenis dus niet vrijgesteld door tenietgaan buiten zijn 

schuld indien het om vervangbare goederen gaat. Voor een analyse van deze regel, zie: A. DE BOEK, "Genera non pereunt, of 

toch wel?", TBBR 2009, (437) 437-448 en J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke 

goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 322, nr. 350. 
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vruchtgebruikgoederen buiten zijn toedoen zouden zijn verdwenen. Gaat het hier ook om 

een toepassing van ‘genera non pereunt’? Dit lijkt niet het geval te zijn. Zoals eerder 

vermeld, zijn niet alle verbruikbare goederen ook vervangbare goederen of soortgoederen 

(supra, nr. 433). Er vallen dus goederen van rechtswege onder het toepassingsgebied van 

artikel 587 BW waarop de regel ‘genera non pereunt’ niet van toepassing is. Toch is de 

quasi-vruchtgebruiker ook voor die goederen verplicht tot teruggave.
1625

 Dat de 

verbintenis tot restitutie een verdwijning buiten toedoen van de quasi-vruchtgebruiker 

overleeft, kan dus louter door de risico-overdracht worden verklaard. 

455. POSITIE VAN SCHULDEISERS VAN DE BLOTE EIGENAAR EN QUASI-VRUCHTGEBRUIKER – 

In deze opvatting strekt de waarde van de bezwaarde goederen in quasi-vruchtgebruik tijdens 

de duur ervan tot zekerheid van de schuldeisers van de quasi-vruchtgebruiker niet van deze 

van de blote eigenaar. Aangezien de blote eigenaar bij een quasi-vruchtgebruik geen eigenaar 

is maar louter chirografaire schuldeiser, kan hij geen rechten uitoefenen op de 

vruchtgebruikgoederen. Zijn schuldeisers kunnen dat evenmin aangezien zij niet meer rechten 

kunnen hebben dan hun schuldenaar.
1626

 

456. ONDERSCHEID MET BESCHIKKINGSBEVOEGDE EIGENLIJKE VRUCHTGEBRUIKER? – De 

beschikkingsbevoegdheid bij quasi-vruchtgebruik lijkt compleet te verschillen van die bij een 

gewoon vruchtgebruik. Eigenlijk vruchtgebruik is het tijdelijk, zakelijk recht om van 

andermans zaak het gebruik en genot te hebben, waarbij de vruchtgebruiker principieel geen 

beschikkingsbevoegdheid heeft (supra, nr. 438). Het verschil op dit vlak tussen oneigenlijk en 

eigenlijk vruchtgebruik dient echter gerelativeerd te worden nu de visie op de 

beschikkingsonbevoegdheid van de vruchtgebruiker evolueert.  

Aanvankelijk werd aan dit principe een strikte, absolute invulling gegeven, waarvoor 

rechtvaardiging werd gevonden in de teruggaveverplichting van het goed in natura.
1627

 Deze 

strenge opvatting wordt in het Zuid-Afrikaanse recht nog steeds principieel gehanteerd.
1628

  

Recent wordt door een deel van de Franse en Belgische doctrine echter verdedigd dat deze 

visie achterhaald is en dat de beschikkingsonbevoegdheid van de eigenlijke vruchtgebruiker 

relatief is. Volgens deze modernere opvatting is de instandhouding van de substantie vermeld 

in artikel 578 BW niet noodzakelijk de strikte vrijwaring van de materiële identiteit van de 

zaak zelf, maar wel het respecteren van de bestemming ervan zodat aan het einde van de rit de 

                                                 
1625 Zie bijvoorbeeld: F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 770, nr. 1526 (met 

betrekking tot de quasi-vruchtgebruiker): “Son obligation subsiste et ne change point; il doit, dans tous les cas et à tout 

évènement, rendre ce dont il est débiteur, c’est-à-dire l’équivalent de ce qu’il a reçu.”  
1626 Art. 7 Hyp.W.; A. BOITELLE, "Réflexions sur la donation entre vifs portant sur des choses non consomptibles avec 

réserve de quasi-usufruit", JCP N 1996, (1761) 1762-1763. Zie voor dit principe ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 20, nr. 18. 
1627 F. LAURENT, Principes de Droit Civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 419-149, nrs. 327, 597-598, nr. 579-480; H. DE PAGE, 

Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1944, 263-264, nr. 333. 
1628 C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, "Servitudes" in W.A. JOUBERT (ed.), The Law of South Africa. Volume 24, 

Durban, LexisNexis, 2010, (§579) § 591. Een enkele uitzondering is het geval waarbij een wijziging of verkoop de meest 

zinvolle oplossing is voor een dringend probleem, bijvoorbeeld als een verkoop dringend is en in het belang is van 

minderjarige erfgenamen. 
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substantie in een ruimere betekenis teruggegeven kan worden. De teruggave- en 

instandhoudingsplicht brengen aldus beperkingen mee voor de vruchtgebruiker, in die zin dat 

zijn bevoegdheden doelgebonden moeten worden uitgeoefend als een goede huisvader en 

rekening houdend met de bestemming van de zaak. Ze maken beschikkingsdaden echter niet 

noodzakelijk onmogelijk. De vruchtgebruiker mag volgens deze zienswijze in het kader van 

zijn beheer alle handelingen stellen met het oog op zijn genot en gebruik van het goed, met 

inbegrip van daden van beschikking en vervreemding, zolang deze maar in overeenstemming 

zijn met de bestemming van de zaak.
1629

  

Zo kan een effectenportefeuille als geheel beschouwd worden waardoor de afzonderlijke 

onderdelen vervreemd kunnen worden. Als voorwaarde geldt hier wel dat het geheel in 

stand wordt gehouden.
1630

 Men zou zelfs kunnen verdedigen dat in dit geval de 

bestemming van het goed bestaat uit het op peil houden van de waarde van de 

portefeuille, waardoor op de vruchtgebruiker de verplichting rust om onderdelen te 

vervreemden indien nodig.
1631

  

Deze opvatting betekent niet dat alle soorten goederen een dergelijke bestemming hebben dat 

aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid om erover te beschikken toekomt. De bestemming 

van bijvoorbeeld een schilderij is immers niet om verkocht te worden door de 

vruchtgebruiker.
1632

  

Ondanks deze recenter gegroeide opvatting mag duidelijk zijn dat de bevoegdheden van de 

quasi-vruchtgebruiker, hoewel hij niet absoluut beschikkingsbevoegd is, in de traditionele 

opvatting ruimer zijn dan die van de eigenlijke vruchtgebruiker, hoewel die mogelijks niet 

absoluut beschikkingsonbevoegd is.
1633

  

ii. Tweede zienswijze: quasi-vruchtgebruiker wordt quasi-eigenaar 

457. GEEN NORMAAL EIGENDOMSRECHT - Omdat zijn bevoegdheden beperkter zijn dan die 

van een gewoon eigenaar, wordt het recht van de quasi-vruchtgebruiker door sommige auteurs 

‘quasi-eigendom’ genoemd.
1634

 Er wordt gewezen op de tijdelijkheid van het eigendomsrecht 

                                                 
1629 Voor een uitgebreidere bespreking, zie: E. DOCKÈS, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ. 1995, (479) 485-487, 491 

en A. VERBEKE, "Creatief met vruchtgebruik", T.Not. 1999, (530) 545-550, nrs. 50-64 . 
1630 D. FIORINA, "L'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières", RTD civ 1995, (43) 62-63, nr. 39; A. VERBEKE, "Quasi-

vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 48, nr. 29. 
1631 Zie uitgebreid: E. DEWITTE en V. SAGAERT, "Vruchtgebruik op algemeenheden: contractuele grenzen en gevolgen" in V. 

SAGAERT en A.L. VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 2012, 

(153) 183-190, nrs. 29-32. 
1632 A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 41, nr. 13. 
1633 A. APERS en A.-L. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen" in V. SAGAERT en A.-L. 

VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2012, (127) 

132, nr. 5. 
1634 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 167, nr. 208 en 209, nr. 265; P. 

SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (1re partie)", Petites Affiches 1993, afl. 87, (30) 32; M. IWANESKO, "La nécessaire protection de 

l'héritier nu-propriétaire face au conjoint survivant quasi-usufruitier", JCP N 1995, (171) 174; A. VERBEKE, "Quasi-

vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 44, nr. 20. Minder uitdrukkelijk maar ook in 

die zin: J. HERBOTS, "Vruchtgebruik", Onroerend goed in Praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) 1; M. MUYLLE, De duur en 
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van de quasi-vruchtgebruiker alsook op de mogelijkheid tot vervallenverklaring als twee 

elementen die afbreuk doen aan klassieke kenmerken van het eigendomsrecht, nl. het 

eeuwigdurende en het volstrekte karakter.
1635

 

Een aantal argumenten nopen er toe deze opvatting van de hand te wijzen.  

In de eerste plaats lijkt de benaming ‘quasi-eigenaar’ moeilijk verdedigbaar rekening 

houdend met het numerus clausus-beginsel in het Belgisch-Franse zakenrecht (infra, nr. 465).  

Daarnaast kan het argument van de tijdelijkheid van het eigendomsrecht niet 

overtuigen. De teruggaveplicht van de quasi-vruchtgebruiker heeft geen betrekking op de 

vruchtgebruikgoederen in natura. Wat moet worden teruggegeven, is een equivalent, zo blijkt 

zeer duidelijk uit artikel 587 BW. Ook in de hypothese dat de oorspronkelijke verbruikbare 

goederen bij de beëindiging van het quasi-vruchtgebruik nog niet zijn verbruikt en zich aldus 

in natura in het vermogen van de quasi-vruchtgebruiker bevinden, is de teruggave beperkt tot 

een equivalent (infra, nr. 479.) Het eigendomsrecht van de quasi-vruchtgebruiker op de 

vruchtgebruikgoederen is dus niet tijdelijk maar eeuwigdurend.
1636

  

Eenzelfde redenering maakt dat de sanctie van de vervallenverklaring niet overtuigt 

als argument contra de aanvaarding van de quasi-vruchtgebruiker als eigenaar. Bij 

vervallenverklaring zal de teruggave opnieuw bestaan uit een equivalent, niet uit de 

vruchtgebruikgoederen in natura (voor zover deze nog zouden bestaan in het vermogen van 

de quasi-vruchtgebruiker). De quasi-vruchtgebruiker wordt door de vervallenverklaring 

vervallen verklaard van zijn quasi-vruchtgebruikrecht maar niet van zijn eigendomsrecht 

(infra, nrs. 467 en 481). In die zin is het eigendomsrecht van de quasi-vruchtgebruiker niet 

minder absoluut dan dat van een normale eigenaar.  

Het loutere feit dat er beperkingen bestaan op de wijze van uitoefening van zijn recht, 

is bovendien onvoldoende om hem niet, of niet ten volle, als eigenaar te beschouwen. Deze 

redenering wordt bevestigd door het feit dat de benaming ‘quasi-eigendom’ evenmin wordt 

aangewend bij bijvoorbeeld een schenking onder last
1637

 of fiduciaire eigendom,
1638

 terwijl de 

titularis daarbij evenzeer bepaalde beperkingen dient te respecteren en/of een doelgebonden 

beheer dient te voeren. 

                                                                                                                                                         
de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 435-436, nr. 610; M.L. MATHIEU, Droit civil. Les biens, 

Parijs, Sirey, 2013, 238, nr. 649. 
1635 P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 19-20. 
1636 Het eeuwigdurende karakter van het eigendomsrecht geldt slechts in abstracto. Indien de goederen worden verbruikt, 

eindigt het eigendomsrecht in concreto. (Zie uitgebreid: M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 97-150, nrs. 130-198, in het bijzonder 98-99, nrs. 131-132.) Aangezien dit bij elke vorm van 

eigendom het geval is, is dit geen reden om een onderscheid te maken tussen het eigendomsrecht van de quasi-

vruchtgebruiker en dat van een andere eigenaar. 
1637 Bij schenking gaat het eigendomsrecht over, zo blijkt uit art. 894 BW. Aan een schenking kunnen lasten zijn verbonden 

zoals de terugbetaling van een hypothecaire lening of de betaling van een lijfrente. Het bestaan van deze lasten doet geen 

afbreuk aan het eigendomsrecht van de begunstigde. Zie bijvoorbeeld: W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH, et al., 

Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 617-618, nr. 1159-1160. 
1638 Zie onder meer: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 180-

181, nr. 208; N. CARETTE, "Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013" in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 

vermogensrecht 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, (51) 52-55, nrs. 4-8, in het bijzonder 52, nr. 5: “Bij fiduciaire eigendom 

tot beheer gaat het om een eigendomsoverdracht waarbij de verkrijger, die de fiduciaire (en tevens juridische) eigenaar van 

het goed is, het goed zou beheren in functie van de begunstigde – die een derde dan wel de overdrager kan zijn – en het goed 

na afloop van zijn opdracht onder de gestelde voorwaarden aan de begunstigde overdraagt.” 
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458. PRAKTISCH BELANG VAN VERSCHIL MET EERSTE VISIE BEPERKT – Hoewel niet zinloos, 

mag het belang van het verschil tussen de eerste en tweede zienswijze niet worden overschat. 

Immers, inhoudelijk blijkt in de tweede opvatting dezelfde positie te worden omschreven als 

onder de eerste visie. Zo wordt de blote eigenaar volgens de auteurs in de tweede visie een 

chirografaire schuldeiser en draagt de quasi-vruchtgebruiker het risico voor tenietgaan van de 

vruchtgebruikgoederen volgens het principe res perit domino.
1639

 Dit lijkt te bevestigen dat 

het ook bij deze auteurs, ondanks een andere benaming, om een gewoon eigendomsrecht gaat 

dat enkele belangrijke beperkingen kent. 

iii. Derde visie: quasi-vruchtgebruiker is vruchtgebruiker met beschikkingsrecht 

459. GEEN EIGENDOMSRECHT – Een aantal auteurs wijst de kwalificatie van de quasi-

vruchtgebruiker als eigenaar volledig af.
1640

 De visies op de positie die de quasi-

vruchtgebruiker en blote eigenaar bekleden wanneer men hen niet als eigenaar respectievelijk 

chirografair schuldeiser beschouwt, zijn divers (nrs. 460-462), net als de argumenten voor 

deze afwijzing (nrs. 463-468).  

a) Invulling positie quasi-vruchtgebruiker en blote eigenaar 

460. POSITIE QUASI-VRUCHTGEBRUIKER: BESCHIKKINGSBEVOEGDE NIET-EIGENAAR – De 

concrete invulling van de positie van de quasi-vruchtgebruiker is niet duidelijk beschreven 

door de auteurs die de zienswijze verdedigen dat de quasi-vruchtgebruiker geen eigenaar van 

de bezwaarde goederen wordt. Voor de beschikkingsbevoegdheid van de quasi-eigenaar 

wordt wel steeds een verklaring gegeven, al verschillen deze verklaringen onderling. Volgens 

ZENATI is de bron van deze beschikkingsbevoegdheid het vervangbare karakter van de 

vruchtgebruikgoederen. Wanneer een gelijkaardig goed kan worden teruggegeven, heeft de 

detentor de facto beschikkingsbevoegdheid aangezien hij aan zijn teruggaveplicht kan 

voldoen bij equivalent.
1641

 Ook door JANSEN wordt de verklaring voor de 

beschikkingsbevoegdheid indirect gelegd bij de aard van de goederen. Hij volgt de Franse 

auteur TOSI waar zij schrijft dat in uitzonderingssituaties een derde beschikkingsbevoegd kan 

zijn in plaats van de eigenaar. Gebruiksrechten op verbruikbare zaken vormen in zijn 

zienswijze een dergelijke uitzonderingssituatie waarin de beschikkingsbevoegdheid omwille 

                                                 
1639 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 167, nr. 208; P. SIRINELLI, "Le quasi-

usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 9-10; M. IWANESKO, "La nécessaire protection de l'héritier nu-

propriétaire face au conjoint survivant quasi-usufruitier", JCP N 1995, (171) 174; A. VERBEKE, "Schenking met voorbehoud 

van quasi-vruchtgebruik" in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, (261) 

268, nr. 21. 
1640 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété, onuitg., Université J. Moulin, 168-169, nr. 121; E. DOCKES, 

"Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ 1995, (479) 497-498; F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la 

métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, 

Parijs, Litec, 2001, (605) 605-639; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 753, nr. 839.  
1641 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 635. Contra deze opvatting: V. SAGAERT, 

Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 388-389, nr. 421. 
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van de aard van de goederen een noodzakelijk accessorium van de gebruiksbevoegdheid 

vormen.
1642

 

Deze visie die de quasi-vruchtgebruiker beschouwt als eigenlijk vruchtgebruiker met 

beschikkingsbevoegdheid, vertoont grote gelijkenissen met de leer die de vruchtgebruiker 

beschikkingsbevoegd acht indien dit past binnen een doelgebonden beheer 

overeenkomstig de bestemming die aan het goed wordt gegeven (supra, nr. 456). Dit 

blijkt ook uit de omschrijving door DOCKES van de quasi-vruchtgebruiker: “(…) le quasi 

usufruitier n’est pas pleinement propriétaire, comme cela a pu être soutenu, il n’est ni 

plus, ni moins qu’usufruitier”.
1643

 

461. POSITIE QUASI-VRUCHTGEBRUIKER: FIDUCIAIRE EIGENAAR – In een variante op deze 

visie pleit HAMOU, een Franse auteur, voor kwalificatie van de quasi-vruchtgebruiker als 

fiduciaire eigenaar. De quasi-vruchtgebruiker krijgt geen onbeperkt eigendomsrecht maar 

slechts een “droit particulier” waarbij hij de vruchtgebruikgoederen afgescheiden dient te 

houden van zijn eigen vermogen.
1644

 De blote eigenaar wordt in deze opvatting ook beter 

beschermd dan wanneer men de eerste visie volgt volgens dewelke de blote eigenaar louter 

chirografair schuldeiser wordt (supra, nr. 454). Bij gebrek aan wettelijke basis lijkt deze visie 

evenwel eerder een voorstel de lege ferenda dan een analyse de lege lata. 

462. POSITIE BLOTE EIGENAAR: TITULARIS ZAKELIJK RECHT – In deze opvatting is de quasi-

vruchtgebruiker een beperkt zakelijk gerechtigde die beschikt over beschikkingsbevoegdheid 

ten aanzien van de vruchtgebruikgoederen. De blote eigenaar blijft in deze visie werkelijk 

eigenaar, zij het dat zijn eigendomsrecht belast is met een quasi-vruchtgebruik. Als eigenaar 

heeft hij onder meer de bevoegdheid om de vruchtgebruikgoederen te revindiceren. De 

uitoefening van dit recht kan worden bemoeilijkt door het feit dat verbruikbare goederen vaak 

ook vervangbare goederen en soortgoederen zijn, waardoor het eigendomsrecht en daarmee 

gepaard gaande revindicatierecht van de blote eigenaar bij vermenging teniet zal gaan. Zolang 

deze hypothese zich niet voordoet, blijft het revindicatierecht van de blote eigenaar in deze 

visie onaangetast.
1645

 

Een knelpunt zit hier, zoals aangegeven door auteurs die deze visie voorstaan, in het risico op 

verdwijning van het zakelijk recht als gevolg van de vermenging of van de verdwijning van 

het voorwerp.  

                                                 
1642 I. TOSI, Acte translatif et titularité des droits, Parijs, LGDJ, 2006, 251-265, nrs. 438-454, in het bijzonder 261, nr. 450; R. 

JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 769-770, nr. 866. 
1643 E. DOCKES, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ. 1995, (479) 497-498, nr. 147. Anders: A. VERBEKE, "Creatief met 

vruchtgebruik", T.Not. 1999, (530) 551, nr. 71 waar de auteur de quasi-vruchtgebruiker als quasi-eigenaar beschouwt zodat 

enkel vruchtgebruikers wiens recht betrekking heeft op niet-verbruikbare goederen niet-eigenaars met 

beschikkingsbevoegdheid zijn. 
1644 R. HAMOU, "La fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la consomptibilité", Droit & 

Patrimoine 2003, vol. 119, (48) 50-51. 
1645 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 617-618. 
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Een eerste probleem in deze visie is het risico op verdwijning van het zakelijk recht van de 

blote eigenaar als gevolg van het feit dat de quasi-vruchtgebruiker beschikt over het voorwerp 

van zijn recht. Het zakelijk recht van de blote eigenaar op verbruikbare goederen waarover de 

quasi-vruchtgebruiker het gebruiksrecht heeft, is na uitoefening van die gebruiksbevoegdheid 

slechts mogelijk met gebruikmaking van de techniek van de zakelijke subrogatie, op 

voorwaarde dat er telkens een nieuw goed in de plaats komt. Slechts indien men aanvaardt dat 

de oorspronkelijke verbruikbare goederen telkens worden vervangen door nieuwe, 

gelijkaardige goederen wordt het onderpand van het eigendomsrecht van de blote eigenaar in 

stand gehouden.
1646

 Over de vraag of een dergelijke zakelijke subrogatie kan worden afgeleid 

uit de wet en hoe deze zou moeten worden ingevuld, verschillen de opvattingen.  

In een eerste visie lijkt ZENATI er van uit te gaan dat uit de bepalingen over 

vruchtgebruik voortvloeit dat er in zakelijke subrogatie is voorzien. ZENATI ontwaart in de 

wettelijke regeling een verplichting voor de quasi-vruchtgebruiker om de verbruikte goederen 

meteen te vervangen door gelijkaardige goederen.
1647

  

In een tweede visie op de zakelijke subrogatie, vertegenwoordigd door HAMOU, vloeit 

er geen zakelijke subrogatie voort uit de wettelijke bepalingen zodat de blote eigenaar bij een 

eenvoudige toepassing van de wettelijke regels zijn eigendomsrecht verliest zodra de 

goederen zijn verbruikt. Door dit verlies van zijn zakelijk recht heeft de blote eigenaar nog 

slechts een schuldvordering. Enkel door contractueel zakelijke subrogatie te bedingen kan het 

verlies van zijn eigendomsrecht door de blote eigenaar worden voorkomen.
1648

  

Hier rijst het probleem van de tegenwerpelijkheid van conventionele zakelijke subrogatie. 

Er wordt in de rechtsleer aangenomen dat het niet mogelijk is om op contractuele basis 

een zakelijk recht te laten voortbestaan op een aan derden tegenstelbare wijze indien niet 

is voldaan aan de voorwaarden voor zakelijke subrogatie.
1649

 

Een tweede bedreiging voor het eigendomsrecht van de blote eigenaar is dat er vermenging in 

het vermogen van de quasi-vruchtgebruiker zou kunnen optreden. Aangezien vele 

verbruikbare goederen ook vervangbare goederen en soortgoederen zijn (supra, nr. 433), is 

het risico niet denkbeeldig dat de oorspronkelijke vruchtgebruikgoederen of hun 

vervangingsgoederen in het vermogen van de quasi-vruchtgebruiker vermengd geraken met 

diens eigen goederen.
1650

 Wanneer dit gebeurt, eindigt het eigendomsrecht van de blote 

                                                 
1646 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 625; R. HAMOU, "La fiducie-gestion et le 

quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la consomptibilité", Droit & Patrimoine 2003, vol. 119, (48) 51-52. 
1647 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 625-626. 
1648 R. HAMOU, "La fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la consomptibilité", Droit & 

Patrimoine 2003, vol. 119, (48) 53 en 55. 
1649 Zie onder meer: Toulouse 27 november 1984, D. 1985, Jur., 185, noot J. MESTRE; M. VASSEUR, L'égalité entre les 

créanciers chirographaires dans la faillite, Parijs, Rousseau & C°, 1949, 332, nr. 115; R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk 

Recht, II, Brussel, Bruylant, 1971, 902, nr. 1601, vn. 2; M. MALAURIE, Les restitutions en droit civil, Parijs, Editions Cujas, 

1991, 117, vn. 6; E. DIRIX, "Zakelijke subrogatie", RW 1993-1994, (273) 275, nr. 4; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, 

Antwerpen Intersentia, 2003, 82-83, nr. 93. 
1650 Minder expliciet maar in die zin: R. HAMOU, "La fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la 

consomptibilité", Droit & Patrimoine 2003, vol. 119, (48) 51. 
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eigenaar als gevolg van het specialiteitsbeginsel.
1651

 Tegen deze verdwijning van het 

eigendomsrecht bieden de aanhangers van de zienswijze dat de blote eigenaar een zakelijk 

recht behoudt, niet expliciet een oplossing. Bij ZENATI valt impliciet een oplossing vast te 

stellen: hij acht het mogelijk om het eigendomsrecht van de blote eigenaar op de materiële 

goederen te vervangen door een eigendomsrecht op een abstracte waarde in het geval de 

quasi-vruchtgebruiker een teruggaveplicht in waarde heeft.
1652

  

b) Argumenten tegen een eigendomsrecht voor de quasi-vruchtgebruiker en beoordeling  

463. UITEENLOPENDE ARGUMENTEN – De argumenten die de minderheidsvisie aanhaalt om 

te pleiten tegen een eigendomsrecht voor de quasi-vruchtgebruiker, komen voort uit een 

afwijzing van de demembratietheorie, de ratio legis van artikel 587 BW, de mogelijkheid 

voor de blote eigenaar om bewarende maatregelen te nemen en de beperkingen op de 

bevoegdheden van de quasi-vruchtgebruiker. Ze worden in de komende randnummers 

besproken en in vraag gesteld. 

464. AFWIJZING DEMEMBRATIETHEORIE – Volgens de auteurs van de minderheidsvisie valt 

of staat de kwalificatie van de quasi-vruchtgebruiker als eigenaar met de aanvaarding van de 

demembratietheorie en het daaruit voortvloeiende axioma dat beschikkingsbevoegdheid 

steeds bij de eigenaar ligt.
1653

  

Volgens deze demembratieleer is het eigendomsrecht op te vatten als de optelsom van 

drie verschillende rechten, nl. het recht van gebruik (ius utendi), het recht van genot (ius 

fruendi) en het recht van beschikking (ius abutendi).
1654

 De beperkt zakelijke rechten 

worden in deze visie voorgesteld als onderdelen van het eigendomsrecht, die daarvan 

worden afgesplitst of “gedemembreerd”.
 

De figuur van het vruchtgebruik is een 

voorbeeld van afsplitsing of demembratie aangezien een vruchtgebruiker de bevoegdheid 

tot gebruik en van genot over de vruchtgebruikgoederen verkrijgt, terwijl de blote 

eigenaar het beschikkingsrecht behoudt.
 1655

 Aan het einde van het vruchtgebruik keren de 

afgesplitste bevoegdheden weer terug naar de eigenaar, die op die manier opnieuw over 

een volwaardig eigendomsrecht beschikt met inbegrip van gebruik, genot en beschikking. 

                                                 
1651 Ondanks de geleidelijke erkenning van een collectief revindicatierecht in geval van vermenging om een volledig verlies 

van het eigendomsrecht tegen te gaan, blijft het specialiteitsbeginsel een belangrijk beginsel naar Belgisch recht. Zie voor een 

beschrijving: V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 393-414, nrs. 426-447; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 744-751, nrs. 830-835.  
1652 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 631-633. 
1653 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 753, nr. 839. Minder expliciet: F. ZENATI, "La 

nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à la fin du XXe 

siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 609, nr. 5. 
1654 Zie onder meer: F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 133-135, nrs. 100-101; A. 

KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht. Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1953, 90-91, nr. 74; A. COLIN en H. 

CAPITANT, Traité de droit civil. Tome II, Parijs, Dalloz, 1959, 36, nr. 33; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de 

droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 800, nr. 897; P. MALAURIE en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2013, 

123, nr. 432. 
1655 Zie bijvoorbeeld: F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 411, nr. 324 en 476, nr. 376; A. 

PROCES, "Du quasi-usufruit", BJ 1897, vol. 6, (81) 84, nr. 9; C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 188, 

nr. 251. 
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Aangezien de quasi-vruchtgebruiker niet enkel het gebruiks- en genotsrecht krijgt over de 

vruchtgebruikgoederen maar ook de beschikkingsbevoegdheid, dient hij volgens de 

demembratieleer als eigenaar te worden beschouwd. Bij hem rusten immers de drie 

deelbevoegdheden die samen een eigendomsrecht uitmaken.
 1656

 

De auteurs die de quasi-vruchtgebruiker niet als eigenaar beschouwen, zijn gekant tegen de 

demembratieleer, onder meer omdat de eigenaar volgens hen niet de enige is die 

beschikkingsbevoegd kan zijn.
1657

 De afwijzing van deze leer en de aanvaarding dat een niet-

eigenaar beschikkingsbevoegd kan zijn, zijn evenwel niet voldoende om te concluderen dat de 

quasi-vruchtgebruiker geen eigenaar kan zijn. Dat zijn beschikkingsbevoegdheid niet 

noodzakelijk voortvloeit uit een eigendomsrecht, betekent immers niet dat zijn 

beschikkingsbevoegdheid noodzakelijkerwijze níet voortvloeit uit een eigendomsrecht. 

Anders gezegd: de mogelijkheid tot loskoppeling van eigendom en beschikkingsbevoegdheid, 

sluit niet uit dat beide gekoppeld kunnen zijn. Dat een niet-eigenaar beschikkingsbevoegd kan 

zijn (volgens deze opvatting), betekent niet per se dat de beschikkingsbevoegde quasi-

vruchtgebruiker geen eigenaar is.  

465. BEWOORDINGEN ART. 587 BW/CC EN RATIO LEGIS – Een volgend argument tegen de 

kwalificatie van de quasi-vruchtgebruiker als eigenaar is dat er geen wettelijke grondslag is 

voor een eigendomsoverdracht. Artikel 587 BW/Cc maakt geen gewag van de quasi-

vruchtgebruiker als eigenaar.
1658

 Overeenkomsten die eigendom overdragen kunnen, zo klinkt 

het, alleen door de wetgever worden bepaald en uit artikel 587 BW blijkt niet dat quasi-

vruchtgebruik tot deze groep van overeenkomsten behoort.
1659

 Integendeel, uit de plaatsing 

van artikel 587 BW onder het hoofdstuk ‘Vruchtgebruik’ zonder een opsplitsing te maken 

tussen eigenlijk en oneigenlijk vruchtgebruik, zou blijken dat de wetgever geen andere aard 

wilde toekennen aan het recht van de oneigenlijke vruchtgebruiker dan aan dat van de 

eigenlijke vruchtgebruiker.
1660

 Bij de verbruiklener is dit wel het geval (art. 1893 BW/Cc). 

Zijn positie wordt besproken in een afzonderlijke titel, los van de positie van de gewone lener. 

Bovendien wordt voor de verbruiklener expliciet vermeld dat hij eigenaar wordt van de in 

verbruiklening gegeven goederen. Dat een dergelijke bepaling ontbreekt voor de quasi-

                                                 
1656 Zie onder meer: F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 514, nr. 407; E. VAN ARENBERGH, 

Traité de l'usufruit, Brussel, Larcier, 1936, 279, nr. 936; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 

697, nr. 777; P. MALAURIE en L. AYNES, Les Biens, Parijs, Defrénois, 2013, 261. Contra: W. DROSS, Droit des biens in 

Domat Droit Privé, Parijs, LGDJ, 2014, 77, nr. 81. 
1657 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 609; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 753, nr. 839. Zie ook voor kritiek m.b.t. de demembratieleer: V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 23-24, nr. 23. Over deze discussie met betrekking tot het 

recht van vruchtgebruik: J. GHESTIN, J.L. BERGEL, M. BRUSCHI, et al., Traité de droit civil. Les biens, Parijs, LGDJ, 2010, 

296-297. 
1658 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 609; R. HAMOU, "La fiducie-gestion et le 

quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la consomptibilité", Droit & Patrimoine 2003, vol. 119, (48) 51. 
1659 R. HAMOU, "La fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la consomptibilité", Droit & 

Patrimoine 2003, vol. 119, (48) 51-52. 
1660 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 610. 
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vruchtgebruiker, zou als argument tegen een eigendomsrecht voor de quasi-vruchtgebruiker 

kunnen worden beschouwd.
1661

 Ook uit de rechtsvergelijking vloeien argumenten voort 

contra de eigendomspositie van de quasi-vruchtgebruiker. Verschillende buitenlandse 

wetgevers hebben het eigendomsrecht van de quasi-vruchtgebruiker expliciet erkend.
1662

 Men 

kan de aanwezigheid van deze bepalingen interpreteren als een bewijs van de keuze vanwege 

de Franse en Belgische wetgever tegen een eigendomsrecht nu deze laatsten geen bepalingen 

in die zin hebben opgenomen.
1663

 

Bij deze interpretatie van de ratio legis van de Frans en Belgische wetgever met betrekking 

tot de zakenrechtelijke positie van de quasi-vruchtgebruiker rijzen een aantal kritieken.  

In de eerste plaats rijst de vraag of het numerus clausus-beginsel zich verzet tegen de 

aanvaarding van quasi-vruchtgebruik als een eigendomsoverdragende overeenkomst.  

Dit beginsel, dat voornamelijk gekend is in het continentale Europese recht, houdt in dat 

aan vermogensrechten slechts zakelijke werking kan toekomen indien dit door de wet 

wordt erkend. Het bestaan van dit beginsel in het goederenrecht brengt ook mee dat 

partijen geen nieuwe zakelijke rechten tot stand kunnen brengen.
1664

  

Dient het numerus clausus-beginsel ook zo te worden geïnterpreteerd dat partijen enkel via 

een wettelijk omschreven soort overeenkomst een eigendomsrecht kunnen overdragen?
1665

 Bij 

koop, ruil, schenking en verbruiklening bestaat een wettelijke grondslag voor de 

eigendomsoverdracht. Bij quasi-vruchtgebruik niet, althans niet letterlijk. Evenwel, een 

dergelijke grondslag ontbreekt eveneens voor de handgift, terwijl algemeen wordt aanvaard 

dat dit een translatieve overeenkomst is.
1666

 Een onbenoemde overeenkomst kan aldus 

eigendom overdragen. A fortiori kan een benoemde zoals het quasi-vruchtgebruik dat ook. 

                                                 
1661 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 757, nr. 845. 
1662 Zie voor het Duitse recht en het recht van Louisiana, supra, vn. 1616.  
1663 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 609. 
1664 Zie onder meer: R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I 

A, Antwerpen, Standaard, 1974, 59-61, nr. 30; W. VAN GERVEN, Algemeen deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Brussel, Story-Scientia, 1987, 96, nr. 34; C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en D. HAAN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3-1 Algemeen Goederenrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 31, 

nr. 39; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 1, nr. 1.1; B. AKKERMANS, 

The Principle of Numerus Clausus in European Private Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 6; E. GOESSENS, "De historische 

oorsprong van het numerus clausus beginsel in het goederenrecht", Jura Falconis 2010-2011, (153) 153-208; P. SPARKES, 

"Certainty of Property: Numerus Clausus or the Rule with No Name?", ERPL 2012, (769) 771; V. SAGAERT, Goederenrecht 

in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 13, nr. 16 waar de auteur kritisch staat ten opzichte van 

dit beginsel. 
1665 In die zin lijkt: S. VAN ERP, "A numerus quasi-clausus of property rights as a constitutive element of a future European 

property law?", EJCL 2003, vol. 7.2, (1) III, tussen vn. 23 en 24. 
1666 Zie onder meer: M. GRIMALDI, Droit civil. Libéralités - Partages d'ascendants, Parijs, Litec, 2000, 212-213, nr. 1281; C. 

VAN HEUVERSWYN, "De handgift: geldigheidsvoorwaarden" in A.-L. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 

Handboek Estate Planning. Algemeen deel 2. Schenking, Gent, Larcier, 2009, (133) 133, nr. 246; R. DEKKERS en H. 

CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht. Deel IV - Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 630, nrs. 

984-985; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH, et al., Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 643, nr. 

1207; P. MALAURIE en L. AYNÈS, Les successions. Les libéralités, Parijs, Defrénois, 2012, 5, 210. 
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Daarnaast kan het wettelijk bepaalde eigendomsrecht van de verbruiklener niet alleen als 

argument contra een eigendomsrecht voor de quasi-vruchtgebruiker worden opgevat, maar 

ook als argument pro. Als bij lening, wat een persoonlijk recht is, de verbruikbare aard van 

het voorwerp van de titularis een eigenaar maakt (art. 1893 BW/Cc), zou dit a fortiori bij 

vruchtgebruik, wat een zakelijk recht is, het geval moeten zijn.
1667

  

Een gelijkaardige dubbele interpretatiemogelijkheid bestaat ten aanzien van het feit dat 

buitenlandse wetgevers wel expliciet een eigendomsrecht aan de quasi-vruchtgebruiker 

toekennen: enerzijds zou men uit de afwezigheid van een dergelijke bepaling naar Frans en 

Belgisch recht kunnen afleiden dat de quasi-vruchtgebruiker in deze stelsels géén eigenaar 

wordt. Anderzijds kan men evenzeer aannemen dat dergelijke uitdrukkelijke wettelijke 

bepalingen in stelsels met een gelijkaardige vruchtgebruikregeling de gedachte versterken dat 

de quasi-vruchtgebruiker naar Belgisch en Frans recht eigenaar wordt.  

Tenslotte rijzen vragen bij de opvatting dat uit de plaatsing van artikel 587 BW in het 

hoofdstuk ‘Vruchtgebruik’ blijkt dat de wetgever geen ander regime voor ogen had dan bij 

een eigenlijk vruchtgebruik. Ook hier kan omgekeerd worden geredeneerd in die zin dat er 

geen nood was aan een bijzondere bepaling indien de zakenrechtelijke positie van 

vruchtgebruiker en blote eigenaar dezelfde waren als bij een eigenlijk vruchtgebruik.  

466. MOGELIJKHEID TOT NEMEN VAN BEWARENDE MAATREGELEN IS ONVERENIGBAAR MET 

POSITIE ALS CHIROGRAFAIRE SCHULDEISER - Als argument tegen de invulling van de positie 

van de blote eigenaar als chirografaire schuldeiser, wordt aangehaald dat de rechtspraak 

toestaat dat de blote eigenaar bewarende maatregelen neemt tijdens de duur van het 

vruchtgebruik.
1668

 Een chirografaire schuldeiser kan volgens auteurs die de blote eigenaar als 

titularis van een zakelijk recht beschouwen, geen bewarende maatregelen nemen met 

betrekking tot specifieke goederen van de schuldenaar zolang hij geen beslag heeft gelegd: 

“Zolang een loutere schuldeiser zijn rechten niet heeft gerealiseerd door beslag te leggen, 

ontzegt de rechtspraak aan een schuldeiser de mogelijkheid om bewarende maatregelen te 

eisen.”
1669

 Deze redenering is enigszins contradictorisch: bewarende maatregelen zijn voor 

een chirografaire schuldeiser niet toegestaan zolang geen beslag is gelegd, maar bewarend 

beslag is net een bewarende maatregel. Als hij beslag kan leggen, kan hij dus bewarende 

maatregelen nemen. Bovendien zijn we niet overtuigd van het idee dat een loutere schuldeiser 

geen bewarende maatregelen kan nemen. Iedere schuldeiser, ook een chirografaire, is immers 

                                                 
1667 KLUYSKENS spreekt van eigendomsrecht voor de quasi-vruchtgebruiker over de vruchtgebruikgoederen “net alsof hij ze 

in verbruikleening ontvangen had” (sic): A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 182, nr. 166. Contra: F. 

ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à la fin 

du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 610-611 waar de auteur meent dat de vergelijking 

of gelijkstelling tussen verbruiklening en quasi-vruchtgebruik slechts kan worden gemaakt indien ze volledig wordt 

doorgetrokken, waarbij ook quasi-vruchtgebruik als een zakelijk contract zou moeten worden beschouwd. 
1668 Cass. fr. 26 maart 1889, D. 1889, I, 463. 
1669 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 760, nr. 849. 
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bevoegd tot het leggen van bewarend beslag op voorwaarde dat zijn schuldvordering aan 

bepaalde kwaliteiten voldoet.
1670

  

Toegepast op de blote eigenaar bij een quasi-vruchtgebruik rijst een probleem met 

betrekking tot het leggen van beslag: hij heeft wel een zekere schuldvordering maar geen 

opeisbare.
1671

 Voor een blote eigenaar bij quasi-vruchtgebruik zijn bewarende 

maatregelen in de vorm van een bewarend beslag dus niet mogelijk, niet omdat hij 

chirografair schuldeiser is, maar wel omdat hij geen opeisbare vordering heeft.  

467. BEPERKINGEN OP EIGENDOMSRECHT EN VERVALLENVERKLARING – Een argument tegen 

de kwalificatie van de quasi-vruchtgebruiker als eigenaar wordt ook gevonden in het feit dat 

zijn beheers- en beschikkingsbevoegdheid niet onbeperkt is en dat hij bij schending van zijn 

verplichtingen van zijn recht vervallen kan worden verklaard (art. 618 BW), wat typisch een 

zakenrechtelijke sanctie is.
1672

 Zoals verderop wordt besproken, dient ook de quasi-

vruchtgebruiker een zekerheidsstelling te leveren, de bestemming van het vruchtgebruikgoed 

te respecteren en het goed te beheren als een goed huisvader (infra, nr. 480). De redenering 

achter deze verplichtingen is dat de waarde van het goed moet worden behouden.
1673

 Voor een 

werkelijke eigenaar bestaan dergelijke beperkingen niet en is er geen verplichting de waarde 

van een goed in stand te houden. De quasi-vruchtgebruiker die dergelijke verplichtingen wel 

heeft, kan dus geen eigenaar zijn. 

Dit argument moet op tweevoudige wijze worden genuanceerd. In de eerste plaats is de 

loutere aanwezigheid van beperkingen op het absolute karakter van een eigendomsrecht niet 

voldoende om aan te nemen dat het niet om een eigendomsrecht kan gaan, zoals bij de tweede 

visie op de positie van de quasi-vruchtgebruiker reeds werd opgemerkt (supra, nr. 457).  

Daarnaast geldt ook hier dat de vervallenverklaring geen einde maakt aan het recht dat de 

quasi-vruchtgebruiker op de bezwaarde goederen heeft (zie ook supra, nr. 457). Bij 

vervallenverklaring komt het vruchtgebruik als sanctie vroeger ten einde dan voorzien. Uit de 

plaatsing van de wettelijke bepaling voor vervallenverklaring, artikel 618 BW, onder 

‘Afdeling III – Hoe vruchtgebruik eindigt’ en de afwezigheid van bijzondere regels leiden we 

af dat de gevolgen van deze beëindiging in principe dezelfde zijn als bij een beëindiging die 

plaatsheeft bij het einde van de termijn die contractueel is bepaald of bij het overlijden van de 

vruchtgebruiker. Dit betekent in het geval van quasi-vruchtgebruik dat de teruggaveregeling 

van artikel 587 BW (behoudens contractuele afwijking) vervroegd moet worden toegepast. De 

quasi-vruchtgebruiker dient volgens deze bepaling hetzij een gelijke hoeveelheid 

gelijkwaardige goederen hetzij de geschatte waarde terug te geven (infra, nrs. 474-479). Ook 

in geval van vervallenverklaring dient de quasi-vruchtgebruiker de vruchtgebruikgoederen 

                                                 
1670 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 303, nr. 433. 
1671 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 318, nr. 457.  
1672 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 619-622; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 758-761, nrs. 847-849. 
1673 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 758, nr. 847. 
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dus niet in natura terug te geven, zelfs al bevinden deze zich nog in zijn vermogen.
1674

 Deze 

opvatting wordt versterkt door de vaststelling dat een beëindiging op grond van 

vervallenverklaring ex nunc werkt, in tegenstelling tot een ontbinding.
1675

 De 

vervallenverklaring werkt hier dus op verbintenisrechtelijk niveau en niet op zakenrechtelijk 

niveau wat de bezwaarde goederen betreft: de blote eigenaar kan aanspraak maken op de 

uitvoering van de verbintenis tot restitutie van een gelijke hoeveelheid gelijkwaardige 

goederen of de geschatte waarde onmiddellijk uitvoeren maar hij kan de goederen niet in 

natura revindiceren. Door de vervallenverklaring komt aldus wel een einde aan het quasi-

vruchtgebruik maar niet aan het recht dat de quasi-vruchtgebruiker op de bezwaarde goederen 

heeft verworven. De vervallenverklaring van het quasi-vruchtgebruikrecht is daarom geen 

argument tegen de aanvaarding van een eigendomsrecht voor de quasi-vruchtgebruiker op de 

bezwaarde goederen. 

468. OMZETTING EIGENDOM IN EIGENDOM OF LIJFRENTE? – Ook de aanwezigheid in zowel 

de Franse Code civil als het Belgische Burgerlijk Wetboek van een bepaling die toelaat 

erfrechtelijk vruchtgebruik om te zetten, wordt gezien als bewijs dat de quasi-vruchtgebruiker 

geen eigenaar is. Artikel 759 Cc
1676

 biedt de mogelijkheid het vruchtgebruik van de 

langstlevende echtgenoot om te zetten in een lijfrente terwijl artikel 745quater, §1 BW
1677

 

deze optie biedt naast een omzetting in volle eigendom of in een geldsom. Deze bepalingen 

maken geen onderscheid tussen eigenlijk of oneigenlijk vruchtgebruik zodat kan worden 

aangenomen dat een omzetting voor beide vormen mogelijk is. Indien men aanneemt dat de 

quasi-vruchtgebruiker eigenaar is van de vruchtgebruikgoederen, is een omzetting van die 

eigendomspositie naar een lijfrente weinig wenselijk en weinig logisch.
1678

 Dit is a fortiori het 

geval bij omzetting van een eigendomsrecht (als quasi-vruchtgebruiker) in een 

eigendomsrecht (na toepassing van art. 745quater BW).
1679

 Niettemin kan men tegenwerpen 

dat bij quasi-vruchtgebruik het eigendomsrecht dat in de meerderheidsvisie voor de quasi-

vruchtgebruiker bestaat, een doelgebonden eigendomsrecht is (supra, nr. 453) terwijl de 

beperkingen op het eigendomsrecht na omzetting op grond van artikel 745quater BW niet 

meer van toepassing zijn. 

                                                 
1674 Minder expliciet: A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 43, 

nr. 19. Zie in het algemeen (niet met betrekking tot verval) over teruggave indien goederen zich nog in natura in het 

vermogen van de quasi-vruchtgebruiker bevinden: M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 436, nr. 613. 
1675 J. KOKELENBERG, V. SAGAERT, T. VAN SINAY, et al., "Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)", TPR 2009, 

(1113) 1533; M.A. LEFEBVRE-MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht. La déchéance, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 47-52, nrs. 54-62 (deze auteur acht verval evenwel niet mogelijk bij quasi-vruchtgebruik: p. 

294, nr. 48); C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 186-187, nr. 250. 
1676 “Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une 

donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers 

nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.” 
1677 “Wanneer de blote eigendom behoort aan de afstammelingen van de vooroverleden echtgenoot, aan zijn geadopteerde 

kinderen of aan de afstammelingen van dezen, kan de langstlevende echtgenoot of een van de blote eigenaars vorderen dat 

het vruchtgebruik geheel of ten dele wordt omgezet, hetzij in de volle eigendom van met vruchtgebruik belaste goederen, 

hetzij in een geldsom, hetzij in een gewaarborgde en geïndexeerde rente.” 
1678 F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à 

la fin du XXe siècle - Etudes offertes à Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 617. 
1679 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 760-761, nr. 850. 
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iv. Evaluatie positie quasi-vruchtgebruiker 

469. BEOORDELING POSITIE QUASI-VRUCHTGEBRUIKER EN BLOTE EIGENAAR – Uit het 

voorgaande is gebleken dat er discussie bestaat over de zakenrechtelijke positie van de quasi-

vruchtgebruiker en de blote eigenaar. We stelden vast dat uit de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek en zelfs uit de ratio legis niet doorslaggevend blijkt hoe deze posities moeten 

worden geïnterpreteerd. De zonet besproken argumenten die de minderheidsvisie aanhaalt om 

de traditionele kwalificatie van de quasi-vruchtgebruiker als eigenaar af te wijzen, kunnen niet 

voldoende overtuigen (supra, nrs. 463-468). Verschillende argumenten wegen immers door in 

het voordeel van de traditionele opvatting dat de quasi-vruchtgebruiker eigenaar wordt van de 

vruchtgebruikgoederen.  

470. ARGUMENT PRO EIGENDOMSRECHT QUASI-VRUCHTGEBRUIKER: GEEN 

ZAKENRECHTELIJKE BESCHERMING VOOR BLOTE EIGENAAR – Het eerste en meest belangrijke 

argument dat pleit voor een eigendomsrecht voor de quasi-vruchtgebruiker en een 

vorderingsrecht voor de ‘blote eigenaar’, is dat de positie van de ‘blote eigenaar’ op geen 

enkel moment zakenrechtelijk beschermd wordt.  

Wordt over de bezwaarde goederen beschikt door de quasi-vruchtgebruiker (die daartoe 

bevoegd is, supra, nr. 440), dan kan sowieso geen zakenrechtelijke bescherming bestaan voor 

de blote eigenaar op grond van het specialiteitsbeginsel.  

Volgens ZENATI heeft hij de blote eigenaar een zakelijk recht op een abstracte waarde 

wanneer de restitutieplicht in waarde moet worden uitgevoerd (supra, nr. 462). Evenwel, 

een abstracte waarde als voorwerp van het zakelijk recht van de blote eigenaar is 

vooralsnog strijdig met het specialiteitsbeginsel zoals dat naar Frans en Belgisch recht 

bestaat.
1680

 Volgens dit beginsel kan een zakelijk recht enkel betrekking hebben op 

bepaalde of bepaalbare goederen. Een zakelijk recht op een abstracte waarde is niet 

mogelijk.
1681

 Omwille van de beperkingen die de quasi-vruchtgebruiker moet naleven in 

de uitoefening van zijn recht (supra, nr. 453) en de bescherming die voor de blote 

eigenaar bestaat (supra, nr. 454), kan men verdedigen dat de blote eigenaar bij quasi-

vruchtgebruik een recht op teruggave van een abstracte waarde heeft waaraan een zekere 

bescherming wordt geboden. De gelijkstelling met een zakelijk recht voor de blote 

eigenaar op een abstracte waarde met een zakenrechtelijke bescherming, lijkt evenwel 

een brug te ver (supra, nr. 453). 

                                                 
1680 Eveneens contra een abstracte waarde als voorwerp van zakelijke rechten: R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 769, nr. 864. Een uitgebreide bespreking van een waarde als voorwerp van zakelijke rechten en 

de verhouding met het specialiteitsbeginsel gaat het opzet van dit onderzoek te buiten. 
1681 Zie onder meer: Cass. 9 mei 1947, Arr.Cass. 1947, 148, Pas. 1947, I, 193, TBH 1948, 208, Rev.banque 1948, 282; F. 

LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 95, nr. 74; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit 

civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 48, nr. 43; R. DEKKERS, Handboek 

Burgerlijk Recht, I, Brussel, Bruylant, 1972, 475, nr. 839a; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 

belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 729-730, nr. 823; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 77, nr. 85. 
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Ook zakelijke subrogatie, die ZENATI naar voor schuift voor het geval de restititutieplicht 

uit teruggave van gelijkwaardige goederen bestaat (supra, nr. 462), kan geen oplossing 

bieden. Voor toepassing van zakelijke subrogatie is immers vereist dat er een causaal 

verband bestaat tussen het oorspronkelijke onderpand van het zakelijk recht en het 

surrogaat. Dit houdt onder meer in dat het surrogaat niet zou zijn verkregen door de 

debiteur wanneer het oorspronkelijke onderpand niet zou zijn teloorgegaan.
1682

 Dit is niet 

het geval bij quasi-vruchtgebruik waar (1) een materiële verdwijning geen surrogaat 

oplevert maar enkel het oorspronkelijke vruchtgebruikgoed doet verdwijnen en waar (2) 

een juridische verdwijning geenszins moet leiden tot verkrijging van een surrogaat.
1683

 

Maar zelfs vóór er beschikt zou worden over de bezwaarde goederen, kan niet worden 

aangenomen dat de blote eigenaar nog een zakenrechtelijk beschermde aanspraak kan maken 

op de goederen.  

Er is niet in een bescherming voorzien om te vermijden dat de met vruchtgebruik 

bezwaarde goederen vermengd zouden raken met de goederen van de quasi-

vruchtgebruiker die niet met vruchtgebruik zijn bezwaard. Een afscheidingsplicht zoals 

deze naar Nederlands recht bestaat ter bescherming van het zakelijk recht van de blote 

eigenaar (zie infra, nr. 529) is niet opgenomen in art. 587 BW. Een zakelijk recht op een 

abstracte waarde is zoals zonet werd vermeld, niet mogelijk om de gevolgen van 

vermenging tegen te gaan. 

Treedt er geen vermenging op, dan nog is er geen zakenrechtelijk beschermde teruggave. 

De bezwaarde goederen moeten nooit, zelfs als ze nog identificeerbaar zijn, in natura 

worden teruggegeven (zie infra, nr. 479). De teruggaveplicht uit artikel 587 BW geldt dus 

ook als de oorspronkelijke goederen nog in natura bestaan. Teruggave van een waarde 

kan opnieuw op grond van het specialiteitsbeginsel niet zakenrechtelijk beschermd zijn. 

Teruggave van een gelijke hoeveelheid goederen van dezelfde kwaliteit kan enkel als het 

om vervangbare goederen gaat, en ook daarvoor geldt dat het specialiteitsbeginsel een 

zakelijk recht verhindert als het om goederen die niet geïndividualiseerd zijn, gaat.  

471. ARGUMENT PRO EIGENDOMSRECHT VOOR DE QUASI-VRUCHTGEBRUIKER: ONDERSCHEID 

GOEDERENRECHT EN VERBINTENISSENRECHT – Het onderscheid tussen het goederenrecht en 

het verbintenissenrecht levert eveneens munitie om de quasi-vruchtgebruiker als eigenaar te 

beschouwen. De beperkingen die aan de quasi-vruchtgebruiker worden opgelegd in de 

uitoefening van zijn recht, hebben een verbintenisrechtelijke grondslag. De sanctie van de 

vervallenverklaring wijzigt deze opvatting niet aangezien het resultaat van de 

vervallenverklaring de vroegtijdige teruggave zoals deze in artikel 587 BW staat, meebrengt. 

Van teruggave in natura is dus ook onder toepassing van artikel 618 BW geen sprake. De 

                                                 
1682 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 254-257, nrs. 290-291. 
1683 Zie hiervoor: V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 120-122, nrs. 141-142. Zakelijke 

subrogatie wordt wel aanvaard bij tenietgaan van het voorwerp van een eigenlijk vruchtgebruik, bv. wanneer voor het 

teloorgegane goed een verzekeringsuitkering in de plaats treedt of indien een derde contractuele of buitencontractuele 

aansprakelijkheid oploopt voor het tenietgaan van het vruchtgebruikgoed. Hier is de band tussen oorspronkelijk onderpand 

van het vruchtgebruikrecht en het surrogaat wel duidelijk.  
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quasi-vruchtgebruiker behoudt aldus zijn zeggenschap over de vruchtgebruikgoederen die 

zich nog in natura in zijn vermogen bevinden. Vervallenverklaring kan daarom, zoals werd 

aangegeven (supra, nr. 467), in deze hypothese niet als zakenrechtelijke sanctie worden 

beschouwd. 

472. ARGUMENT PRO EIGENDOMSRECHT QUASI-VRUCHTGEBRUIKER: RECHTSVERGELIJKING 

EN RECHTSGESCHIEDENIS – Ook de rechtsvergelijking bevestigt dat de quasi-vruchtgebruiker 

in stelsels die aanleunen bij het Franse en Belgische op het vlak van vruchtgebruik als 

eigenaar wordt gekwalificeerd (supra, nr. 465). In gelijkaardige zin is er het gezagsargument: 

doorheen de geschiedenis van het quasi-vruchtgebruik werd de titularis van dat recht als 

eigenaar beschouwd, onder meer door vele gezaghebbende auteurs (supra, nr. 452). Bij de 

invoering van de Code Napoléon werd bovendien verwezen naar het Romeinse recht en meer 

bepaald naar de Instituten van JUSTINIANUS, waar de quasi-vruchtgebruiker als eigenaar werd 

beschouwd (supra, nr. 440).
1684

 

473. CONCLUSIE: MOGELIJKHEDEN DE LEGE FERENDA, NIET DE LEGE LATA – Concluderen 

doen we met de volgende vaststelling. Hoewel de opvatting dat de quasi-vruchtgebruiker naar 

positief recht gewoon vruchtgebruiker is met ruimere bevoegdheden, ons niet heeft kunnen 

overtuigen, is dankzij deze redeneringen aangetoond dat het niet ondenkbaar is dat 

beschikkingsbevoegdheid aan een vruchtgebruiker wordt toegekend zonder dat hij eigenaar is. 

Deze piste opent interessante mogelijkheden de lege ferenda waarbij de positie van de blote 

eigenaar zou worden versterkt (infra, nrs. 516, 523, 537 en 543). 

b. Restitutie: niet in natura maar bij equivalent 

474. ONMOGELIJKHEID VAN TERUGGAVE IN NATURA NA GEBRUIK - Een tweede afwijkend 

element van het regime van quasi-vruchtgebruik ten opzichte van eigenlijk vruchtgebruik is 

de teruggaveplicht. Aangezien verbruikbare goederen na gebruik niet meer kunnen worden 

teruggegeven, wordt de restitutieplicht in natura bij quasi-vruchtgebruik vervangen door een 

alternatieve teruggaveverplichting.  

475. TERUGGAVE VAN EQUIVALENT - In het Zuid-Afrikaanse recht spreekt men eenvoudig 

van een verplichting een equivalent terug te geven.
1685

 Dit wordt soms toegelicht als 

teruggave van soortgelijke zaken van dezelfde kwaliteit en hoeveelheid of van de waarde die 

de goederen hadden op het ogenblik van aanvang van het vruchtgebruik.
1686

 In het Franse en 

Belgische recht is in het Burgerlijk Wetboek een gelijkaardige verplichting opgenomen tot 

                                                 
1684 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du 

Breuil, 1827, 212-213. 
1685 C.G. VAN DER MERWE en M.J. DE WAAL, "Servitudes" in W.A. JOUBERT (ed.), The Law of South Africa. Volume 24, 

Durban, LexisNexis, 2010, (§579) § 584. 
1686 Geldenhuys v Commissioner for Inland Revenue [1947] 3 All SA 379 (C), p. 383; C.G. VAN DER MERWE, Sakereg, 

Durban, Butterworths, 1989, 2, 49; E. LEOS, "Quasi-usufruct and shares: some possible approaches", SALJ 2006, vol. 123, 

(126) 129 (minder expliciet) en 133. 
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teruggave van een gelijke hoeveelheid zaken van dezelfde hoedanigheid en waarde,
1687

 of de 

geschatte waarde. Een verschil met het Zuid-Afrikaanse recht is dat bij teruggave van de 

waarde, deze waarde moet worden bepaald op het ogenblik van de teruggave.
1688

  

476. VERHOUDING TUSSEN RESTITUTIE VAN WAARDE EN VAN GELIJKSOORTIGE GOEDEREN – 

Volgens de oorspronkelijke versie van artikel 587 BW was de quasi-vruchtgebruiker naar 

Belgisch en Frans recht verplicht tot restitutie van hetzij eenzelfde hoeveelheid goederen van 

dezelfde hoedanigheid en waarde hetzij de geschatte waarde. Het antwoord op de vraag hoe 

de beide opties zich tot elkaar verhielden, was echter niet eensluidend. 

Volgens de meerderheidsvisie hield artikel 587 BW twee verschillende hypothesen in, waarbij 

het al dan niet aanwezig zijn van een schatting bepalend was voor de toe te passen regel.  

Indien bij aanvang van het quasi-vruchtgebruik een schattingsbeding was opgemaakt, 

diende de nominale waarde van die schatting door de quasi-vruchtgebruiker terugbetaald 

te worden. Zonder een dergelijk beding was het voorwerp van de teruggave een gelijke 

hoeveelheid goederen van gelijke kwaliteit. De autoriteit voor deze opvatting werd 

gevonden in het Romeinse recht
1689

 en het oude Franse recht
1690

, waarvan werd 

aangenomen dat de opstellers van het Burgerlijk Wetboek er niet van wilden afwijken.
1691

 

Een afwijkende mening binnen deze visie was dat zelfs in het geval van schatting er toch 

een keuzemogelijkheid was voor de quasi-vruchtgebruiker.
1692

 Een minderheidsvisie 

stelde het beginsel van teruggave van eenzelfde hoeveelheid goederen als principe 

voorop, waarbij een eventuele schattingsclausule slechts als strafbeding gold.
1693

  

Een argument tegen de meerderheidsvisie was dat deze visie door de hiërarchie in 

restitutiemogelijkheden een deel van de verbruikbare goederen uitsluit. De teruggave van 

                                                 
1687 Het woord ‘waarde’ wordt hierbij meestal als overbodig beschouwd omdat eenzelfde hoeveelheid goederen van 

eenzelfde kwaliteit na verloop van het vruchtgebruik een andere waarde kan hebben. Teruggave van eenzelfde hoeveelheid 

goederen van eenzelfde kwaliteit kan dus volstaan om aan de teruggaveverplichting te voldoen. Zie onder meer: G. BAUDRY-

LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 374-375, nr. 

575; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 490, nr. 451. 
1688 Art. 587 BW. 
1689 Instituten 2 4 2. 
1690 M. DUPIN, Oeuvres de Pothier. Tome VI - Traité de la puissance maritale, de la communauté, des donations entre mari et 

femme, Parijs, Pichon-Béchet, 1827, 650-651, nrs. 212-213.  
1691 Zie onder meer V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 465, nr. 484; E. 

ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 491, nr. 1029; C. DEMOLOMBE, Traité de la 

distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 434, nr. 1388 (577); F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, 

Bruylant, 1878, 514-515, nr. 408; F. MOURLON, Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 771-772, 

nr. 1530; C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 740, § 236; G. 

BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 375-

376, nr. 576 L. JOSSERAND, Cours de Droit Civil Français, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 991, nr. 1920; C. BEUDANT, Cours de 

Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 490, nr. 451; M. PLANIOL en G. RIPERT, 

Traité pratique de droit civil français. Tome III, Parijs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952, 852-853, nr. 

874; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II A, Gent, 

Story-Scientia, 1984, 360, nr. 847 D (hoewel zij bedenkingen formuleren); J. HANSENNE, Les Biens. Précis. II, Luik, Ed. 

Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1027, nr. 1009; A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. 

(ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 45, nr. 23. 
1692 A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard, 1940, 182, nr. 166. 
1693 Voor een uitgebreidere bespreking zie: A. VERBEKE en S. SNAET, "Meccano-goederenrecht" in W. PINTENS, A. ALEN, E. 

DIRIX, et al. (eds.), Vigilantibus Ius Scriptum. Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, (365) 376. 
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een gelijke hoeveelheid goederen van gelijke kwaliteit vooropstellen als norm is enkel 

zinvol ten aanzien van verbruikbare goederen die ook soortgoederen of objectief 

vervangbare goederen zijn. Enkel voor deze groep verbruikbare goederen is een 

teruggave van gelijksoortige goederen mogelijk. Bij goederen die niet-vervangbaar zijn, 

is een dergelijke teruggave niet mogelijk. Nochtans zijn niet alle verbruikbare goederen 

tevens soortgoederen of objectief vervangbare goederen (supra, nr. 433). De vraag rijst 

welke vorm van restitutie voor dergelijke goederen passend lijkt in de visie die voorrang 

geeft aan de teruggave van gelijksoortige goederen en slechts teruggave in waarde toelaat 

indien er een schattingsbeding is opgenomen. Een mogelijkheid zou zijn om een nuance 

aan te brengen in de hiërarchie tussen teruggavemogelijkheden zodat teruggave in waarde 

de regel is in geval er een schattingsbeding bestaat alsook in geval de verbruikbare 

goederen geen soortgoederen zijn.  

Recenter pleiten Franse auteurs voor de aanvaarding van een keuzevrijheid voor de quasi-

vruchtgebruiker.
1694

 

477. WETSWIJZIGING IN 1960 EN 2008 EN IMPACT - In 1960 werd in de Franse Code civil de 

zinsnede toegevoegd dat de waarde die moet worden teruggegeven, de geschatte waarde van 

de goederen op het ogenblik van teruggave is.
1695

 In 2008 volgde de Belgische wetgever.
1696

  

Uit de voorbereidende werken bij de Code Napoléon lijkt te volgen dat dit reeds bij de 

invoering de bedoeling was. De oorspronkelijke tekst van artikel 587 Cc luidde: “…à la 

charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation à la fin de 

l’usufruit.”
1697

 In een latere versie was plots een komma geplaatst tussen “estimation” en 

“à la fin de l’usufruit” zodat de laatste zinsnede op de teruggave lijkt te slaan en niet op 

de schatting.
1698

  

Met deze wijziging beoogde de wetgever speculatie bij het einde van quasi-vruchtgebruik 

tegen te gaan.
1699

 Volgens de indieners van het wetsvoorstel is bij een schattingsbeding de wil 

van partijen doorslaggevend. Een schattingsclausule kan overeenkomstig de wil van partijen 

een strafbeding vormen of een louter identificatiemiddel zijn. In het eerste geval is teruggave 

van gelijksoortige goederen verplicht, in het tweede bestaat een keuze voor de quasi-

vruchtgebruiker tussen teruggave van dezelfde hoeveelheid zaken van dezelfde hoedanigheid 

of de waarde op het ogenblik van teruggave. Bij gebrek aan een schattingsbeding heeft de 

quasi-vruchtgebruiker steeds de keuze. Aangezien de waarde slechts wordt geschat op het 

ogenblik van teruggave, kan de quasi-vruchtgebruiker evenwel geen voordeel meer genieten 

                                                 
1694 P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 13; F. TERRE en P. SIMLER, Droit 

civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 750, nr. 854. 
1695 Wet 17 mei 1960, JORF 18 mei 1960. 
1696 Art. 1 Wet 23 april 2008, B.S. 16 juni 2008, tweede uitg.. 
1697 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du 

Breuil, 1827, 168-169. 
1698 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Tome XI, Parijs, Imprimerie de Marchand du 

Breuil, 1827, 187. 
1699 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K0959/002, 3. 
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door waardestijgingen of –dalingen.
1700

 In deze interpretatie bestaat dus geen duidelijke 

hiërarchie tussen beide teruggavemogelijkheden waarbij de teruggave van gelijksoortige 

goederen primeert. Het wetsvoorstel sluit daarmee aan bij de modernere Franse visie (supra, 

nr. 476). 

De vraag is of hiermee de discussie definitief is beslecht. Deze toevoeging heeft immers 

weinig fundamentele veranderingen aangebracht aan de tekst van artikel 587 BW. Een 

goede redactie van het contract blijft nog steeds geadviseerd.
1701

  

478. RESTITUTIE VAN VERVANGINGS- OF HERBELEGGINGSGOED DOOR ZAKELIJKE 

SUBROGATIE? – Wanneer de goederen door de quasi-vruchtgebruiker volgens zijn 

bevoegdheid zijn verbruikt, kan de blote eigenaar dan eventueel op grond van het principe van 

zakelijke subrogatie de restitutie vorderen van het goed dat in de plaats is getreden in het 

vermogen van de quasi-vruchtgebruiker of dat is aangekocht met de gelden die uit de verkoop 

van het oorspronkelijke goed zijn voortgekomen? Indien men aanneemt dat de quasi-

vruchtgebruiker eigenaar wordt, is een dergelijk beroep op de zakelijke subrogatie niet 

mogelijk. De quasi-vruchtgebruiker wordt vanaf het sluiten van de overeenkomst (of vanaf 

omzetting van een eigenlijk in een oneigenlijk vruchtgebruik, supra, nr. 443). De blote 

eigenaar is vanaf dat ogenblik geen zakelijk gerechtigde meer maar louter chirografair 

schuldeiser (supra, nr. 454). Dit verlies van het eigendomsecht is voor de blote eigenaar 

onherroepelijk omdat zakelijke subrogatie louter strekt tot handhaving van zakelijke rechten, 

niet tot herstel ervan.
1702

  

In het oude Nederlandse recht werd evenmin aanvaard dat er zaakvervanging van rechtswege 

optrad. Conventioneel werd door partijen wel getracht om hieraan te remediëren. Deze werd 

geconstrueerd door vertegenwoordiging van de blote eigenaar door de vruchtgebruiker 

waarbij voor beiden de verplichting bestond om de ontvangen goederen als blote eigenaar en 

vruchtgebruiker in ontvangst te nemen.
1703

  

479. VERPLICHTING TOT TERUGGAVE IN NATURA INDIEN MOGELIJK? – De quasi-

vruchtgebruiker heeft het recht maar niet de verplichting om de goederen die onder zijn recht 

vallen, te gebruiken en dus te verbruiken. Bovendien is het mogelijk dat de quasi-

vruchtgebruiker overlijdt korte tijd na de vestiging van zijn recht. In beide gevallen kunnen de 

goederen die het voorwerp vormen van het quasi-vruchtgebruik, nog bestaan en aanwezig zijn 

in het vermogen van de titularis op het moment het quasi-vruchtgebruik ten einde komt. De 

vraag rijst of de goederen die zich bij het overlijden van de quasi-vruchtgebruiker nog in 

natura in zijn vermogen bevinden, ook in natura gerestitueerd moeten worden dan wel of ze 

in de nalatenschap van de quasi-vruchtgebruiker vallen. Volgens de rechtsleer zijn de 

                                                 
1700 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Senaat 2007 (BZ), nr. 4-15/1, 3. 
1701 A. APERS en A.-L. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen" in V. SAGAERT en A.-L. 

VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2012, 

(127), 132, nr. 6. 
1702 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 126-127, nrs. 145-146. 
1703 J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Onderneming en recht, Deventer, Kluwer, 2010, 26, nr. 17. 
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goederen definitief verworven zodat bij overlijden van de quasi-vruchtgebruiker geen 

revindicatie door de blote eigenaar van de goederen in natura mogelijk is. De nalatenschap is 

enkel gehouden de teruggaveplicht volgend uit artikel 587 of eventueel uit een contractuele 

bepaling, te respecteren.
1704

 Van deze regel kan contractueel worden afgeweken, hetgeen 

neerkomt op een contractuele uitsluiting van quasi-vruchtgebruik op verbruikbare goederen 

indien de teruggave in natura gepaard gaat met een beschikkingsverbod (zie infra, nr. 484). 

c. Verplichtingen vruchtgebruiker en vervallenverklaring 

480. VERPLICHTINGEN VOLGEND UIT VRUCHTGEBRUIKREGIME – Uit het feit dat een quasi-

vruchtgebruik een toepassing van de figuur van vruchtgebruik is, volgen een aantal 

verplichtingen die ook voor de eigenlijke vruchtgebruiker gelden. Zo dient ook de quasi- 

vruchtgebruiker principieel borg te stellen (art. 602-603 Cc/BW).
1705

 Dit lijkt logisch 

aangezien het risico voor de blote eigenaar bij een quasi-vruchtgebruik groter is dan bij een 

eigenlijk vruchtgebruik (supra, nr. 454) waardoor er bij quasi-vruchtgebruik meer nood 

bestaat aan een zekerheidsstelling.
1706

  

In het derde Projet de Code civil van CAMBACÉRÈS, dat als grondslag voor de 

uiteindelijke Code Napoléon diende, was de verplichting tot zekerheidsstelling voor de 

vruchtgebruiker van verbruikbare goederen ook uitdrukkelijk opgenomen.
1707

 

Ook op het vlak van de maximumduur wijkt een oneigenlijk vruchtgebruik niet af van een 

eigenlijk. Beide vormen eindigen ten laatste bij het overlijden van de titularis. De 

                                                 
1704 E. VAN ARENBERGH, Traité de l'usufruit, Brussel, Larcier, 1936, 280, nr. 937; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 209, nr. 265; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van 

zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 436-437, nr. 613. Minder expliciet: A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in 

X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 44, nr. 22. Contra: F. ZENATI, "La nature juridique du quasi-

usufruit (ou la métempsycose de la valeur)" in X. (ed.), Le droit privé français à la fin du XXe siècle - Etudes offertes à 

Pierre Catala, Parijs, Litec, 2001, (605) 637. 
1705 Frankrijk en België: Art. 600 en 601 BW, die de vruchtgebruiker verplichten tot het opmaken van een staat of inventaris 

en tot het stellen van borg, gelden zonder afwijking voor de quasi-vruchtgebruiker. Echter, beide artikels zijn van suppletief 

recht en kunnen bijgevolg wegbedongen worden, ook ten aanzien van de quasi-vruchtgebruiker. C. DEMOLOMBE, Traité de la 

distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 390, nr. 1285 (474); C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. 

Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 738, §236; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, 

Librairie Arthur Rousseau, 1938, 491, nr. 451; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 

89, (4) 35; S. CASTAGNE, "Maîtriser l'utilisation du quasi-usufruit", JCP N 1997, vol. 29, (987) I.B.3 tussen vn. 6 en 7; M. 

GRIMALDI en B. SAVOURE, "L'usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil", Droit & Patrimoine 1999, afl. 76, (55) 

58; F. SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 29; F. SAUVAGE, "Les nouvelles 

frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 29; G. HUBLOT, "Quasi-usufruit: limites et perspectives d'avenir", 

Droit & Patrimoine 2003, vol. 121, (48) 52; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 193, nr. 485 en 195, nr. 491; P. CENAC en B. CASTERAN, "La fiducie avant la fiducie - Le cas du droit patrimonial de la 

famille", JCP N 2009, afl. 26, (1218) nr. 42-43; A. APERS en A.-L. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik: contractuele 

mogelijkheden en grenzen" in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en 

innovaties in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2012, (127), 138, nr. 13. Zuid-Afrika: Master v African Mines Corporation, 

Ltd. 1907 TS 925, p. 931; Cooper v. Boyes NO 1994 (4) SA 521 (C), p. 524B-531H; P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. 

MOSTERT, Silberberg and Schoeman's The Law of Property. Fifth Edition, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 340, vn. 

164.  
1706 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II A, Gent, Story-

Scientia, 1984, 359, vn. 121. 
1707 J.J.R. CAMBACERES, Projet de Code civil, Parijs, Garnery, 1796, 195, artikel 420. 
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maximumduur van een vruchtgebruik is een regel van openbare orde.
1708

 Aangezien quasi-

vruchtgebruik onder hetzelfde hoofdstuk valt in het Burgerlijk Wetboek als de andere vormen 

van vruchtgebruik, dient deze maximumduur ook bij quasi-vruchtgebruik te worden 

gerespecteerd.  

Net zoals de eigenlijke vruchtgebruiker
1709

 moet de oneigenlijke vruchtgebruiker zijn 

bevoegdheden met betrekking tot dat goed uitoefenen als een goede huisvader 

overeenkomstig de bestemming van de zaak.
1710

  

Voor de vruchtgebruiker bestaat een bijzondere sanctie voor de miskenning van zijn 

verplichtingen, nl. de vervallenverklaring uit artikel 618 BW/Cc. De toepassing van deze 

bepaling bij quasi-vruchtgebruik vergt verdere toelichting. 

481. VERVALLENVERKLARING? – Een vruchtgebruiker kan van zijn recht vervallen worden 

verklaard wanneer hij er misbruik van maakt, i.e. wanneer hij het goed niet beheert zoals een 

goede huisvader of in strijd met de bestemming ervan waardoor de teruggaveplicht in gevaar 

komt (art. 618 BW/Cc). Er bestaat discussie over de vraag of deze regel ook geldt voor quasi-

vruchtgebruikers. Uit het voorgaande blijkt dat we ervan uit gaan dat ook quasi-

vruchtgebruikers van hun recht vervallen kunnen worden verklaard (zie supra, nrs. 457, 467 

en 471). Hier leggen we uit waarom. 

Bepaalde auteurs menen dat doordat de quasi-vruchtgebruiker, in tegenstelling tot een gewone 

vruchtgebruiker, niet de verplichting heeft om de substantie van de zaak in stand de houden, 

hij niet op grond van misbruik van zijn recht vervallen verklaard zou kunnen worden
1711

, 

minstens niet tenzij hij de teruggaveplicht in gevaar brengt zonder dat hij borg gesteld 

heeft.
1712

  

                                                 
1708 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, Brussel, Wahlen et Comp., 1824, 201, nr. 446; C. 

DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, Parijs, Auguste Durand, 1870, 186, nr. 227; H. DE PAGE, Traité élémentaire 

de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 176-177, nr. 223D; A. VERBEKE, "Creatief met vruchtgebruik", T.Not. 1999, 

(530) 534, nr. 12; F. DE MONTPELLIER, "Usufruit, emphytéose et superficie. Limites de l'autonomie de la volonté et utilisation 

combinée" in X. (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument. Juridische en fiscale aspecten, Brussel, Larcier, 2003, (1) 

13, nr. 22; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 379, nr. 466. 
1709 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 206-207, nr. 262. 
1710 E. DOCKES, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ 1995, (479) 497; A. VERBEKE en S. SNAET, "Meccano-

goederenrecht" in W. PINTENS, A. ALEN, E. DIRIX, et al. (eds.), Vigilantibus Ius Scriptum. Feestbundel voor Hugo 

Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, (365) 375. In die zin zou men ook kunnen beschouwen: F. JULIENNE, L'usufruit à 

l'épreuve des règlements pécuniaires familiaux, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Ais-Marseille, 2009, 577, nr. 839, 

waar de auteur het beheer als goede huisvader als een regel van openbare orde beschouwt omwille van het belang van een 

goed evenwicht tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.  
1711 C. AUBRY en G. RAU, Cours de droit civil français. Tome II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 739, § 236; C. BEUDANT, 

Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 531, nr. 487; M. IWANESKO, "La 

nécessaire protection de l'héritier nu-propriétaire face au conjoint survivant quasi-usufruitier", JCP N 1995, (171) 174; G. 

MARTY, P. RAYNAUD en P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, 141, nr. 85; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les 

biens, Parijs, Dalloz, 2010, 708, nr. 792.  
1712 R. GENTILHOMME en M. IWANESKO, "L'extinction anticipée du quasi-usufruit (1re partie)", JCP N 2009, afl. 20, (1165) 

nr. 10. 
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Deze visie kan niet worden gevolgd. Een eerste argument kan worden gevonden vanuit het 

standpunt van de blote eigenaar. Vervallenverklaring is een middel voor de blote eigenaar om 

misbruik te sanctioneren en het risico af te wenden dat hij het wezenlijke van zijn goed zou 

verliezen.
1713

 Het mag duidelijk zijn dat de zeer ruime bevoegdheden van de quasi-

vruchtgebruiker dit risico op verlies voor de blote eigenaar geenszins verkleinen. Integendeel, 

de blote eigenaar loopt in geval van quasi-vruchtgebruik net meer risico. Aldus bestaat voor 

de blote eigenaar bij een quasi-vruchtgebruik minstens eenzelfde, zo niet een sterkere, 

noodzaak aan de mogelijkheid tot vervallenverklaring. Een tweede argument is te vinden in 

de positie van de quasi-vruchtgebruiker. Hoewel deze eigenaar wordt, zijn zijn bevoegdheden 

niettemin doelgebonden (supra, nr. 453). Hij heeft nog steeds een teruggaveplicht, ook al is 

deze niet zakenrechtelijk beschermd (supra, nrs. 453, 470 en 474). Misbruik is dus mogelijk, 

nl. als de beperkingen die voortvloeien uit het doelgebonden karakter, niet worden 

gerespecteerd. Dit kan ook worden afgeleid uit een arrest van de Franse Cour de Cassation: 

“Considérant que l’art. 618 C.civ, qui autorise l’abolition de l’usufruit, par suite des abus 

commis par l’usufruitier d’un immeuble, est le résultat d’un principe général d’équité qui 

domine l’usufruit de toutes choses quelconques ; que lorsque l’usufruitier manque à ses 

devoirs les plus essentiels, il est juste et légal que son droit puisse être résolu, soit que son 

usufruit porte sur des immeubles, soit qu’il ait pour objet des choses fongibles”.
1714

 Dit 

standpunt kadert ook in de evolutie dat elk recht, hoe ruim ook, kan worden misbruikt waarbij 

dit misbruik kan worden gesanctioneerd.
1715

 De blote eigenaar kan met gebruikmaking van 

zijn controlerecht vaststellen dat er misbruik van het quasi-vruchtgebruik wordt gepleegd 

(supra, nr. 449). Evenwel kan het bewijs van misbruik bij quasi-vruchtgebruik moeilijker zijn 

dan bij een eigenlijk vruchtgebruik omdat de quasi-vruchtgebruiker beschikkingsbevoegdheid 

heeft. Moeilijker, maar daarom nog niet onmogelijk. Misbruik van quasi-vruchtgebruik zou 

bijvoorbeeld vastgesteld kunnen worden in het geval een quasi-vruchtgebruiker met een zeer 

beperkt eigen vermogen die geen zekerheid heeft moeten stellen, allerlei goederen die tot het 

vruchtgebruik behoren wegschenkt en dit met de manifeste bedoeling de teruggaveplicht te 

                                                 
1713 A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 43, nr. 18. 
1714 Cass. fr. 21 januari 1845, DP 1845, I, 104. Zie ook: H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des 

meubles, Parijs, Les Editions Domat-Montchrestien, 1940, 92; E. DOCKÈS, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ 1995, 

(479) 497, nr. 14, voetnoot 100; M. GRIMALDI en B. SAVOURÉ, "L'usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil", Droit 

& Patrimoine 1999, afl. 76, (55) 58; S. CASTAGNÉ, "Usufruit, quasi-usufruit: une nouvelle mise au point", JCP N 2000, afl. 

12, (537) nr. 16; F. SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 30; R. DEKKERS en 

E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 239, nr. 603; A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in 

X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 43-44, nrs. 18-19; P. CÉNAC en B. CASTÉRAN, "La fiducie avant 

la fiducie - Le cas du droit patrimonial de la famille", JCP N 2009, afl. 26, (1218) nr. 43; T. CATHOU en R. GENTILHOMME, 

"Usufruit et quasi-usufruit de valeurs mobilières: vrais ou faux jumeaux?", Rev.dr.banc.financ. 2001, vol. 1, (etude 100003) 

nr. 11; R. GENTILHOMME en M. IWANESKO, "L'extinction anticipée du quasi-usufruit (1re partie)", JCP N 2009, afl. 20, (1165) 

nr. 10; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 447-449, nr. 628; W. 

DROSS, Droit des biens in Domat Droit Privé, Parijs, LGDJ, 2014, 82-83, nr. 87; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 443, nr. 547; P. DE PAGE, "Le quasi-usufruit et les droits de succession", 

Rec.gén.enr.not. 2015, vol. 2, (51) 53.  
1715 Gematigd: W. VAN GERVEN, Algemeen deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 170-

172, nr. 66. Expliciet: W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 403-405, nr. 147. 
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omzeilen.
1716

 Het mag blijken uit deze beide elementen dat ook bij quasi-vruchtgebruik 

vervallenverklaring zowel nodig als mogelijk is.
1717

  

B. Quasi-vruchtgebruik en conventionele kwalificatie van goederen 

482. CONVENTIONELE AANPASSING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED: WAT ZIJN DE 

MOGELIJKHEDEN VOOR EEN SUBJECTIEVE WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE? – Nu is vastgesteld 

wat het regime van quasi-vruchtgebruik inhoudt en wat het natuurlijke toepassingsgebied van 

deze figuur is, kunnen we overschakelen naar de voor dit onderzoek belangrijke vraag naar de 

conventionele aanpassing van dit toepassingsgebied. Kunnen goederen tegen hun aard worden 

gekwalificeerd om aldus als verbruikbare goederen onder een gewoon vruchtgebruik te vallen 

of, van nog groter belang, om als niet-verbruikbare goederen onder het regime van quasi-

vruchtgebruik te vallen? Indien deze vragen bevestigend worden beantwoord, wat zijn 

daarvan de gevolgen en hoe wordt aan de tegenwerpelijkheid dan vorm gegeven? 

483. VERKLARING VOOR INTERESSE IN CONVENTIONELE AANPASSING VAN HET 

TOEPASSINGSGEBIED – De uitgebreide bevoegdheden van de quasi-vruchtgebruiker (supra, 

nrs. 440 en 452-453) maken van quasi-vruchtgebruik een interessante rechtsfiguur voor 

familiale vermogensplanning (zie supra, nr. 437 infra, nr. 493).
1718

 Met de toegenomen 

interesse voor deze oude rechtsfiguur, nam ook de vraag naar de mogelijkheid van 

conventionele toepassingen.  

1. Quasi-vruchtgebruik op uit de aard verbruikbare goederen uitsluiten 

484. MOGELIJK MITS ZORGVULDIGE REDACTIE - Een eerste mogelijke aanpassing is de 

kwalificatie tegen hun aard in van verbruikbare goederen als niet-verbruikbaar, waardoor ze 

van het toepassingsgebied van quasi-vruchtgebruik worden uitgesloten. Deze conventionele 

regeling is geldig aangezien het toepassingsgebied van artikel 587 BW niet van openbare orde 

of dwingend recht is (zie uitgebreider infra, nr. 488).
1719

 Dergelijke overeenkomsten dienen 

wel zorgvuldig geredigeerd te worden.
1720

  

Zo is er de situatie waarbij een vruchtgebruik op een onroerend goed na verkoop van dat 

goed door beide partijen, conventioneel wordt omgezet in een vruchtgebruik op de 

verkoopprijs. (Van rechtswege treedt er beëindiging van het vruchtgebruik op, zie supra, 

                                                 
1716 A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 43, nr. 19. 
1717 Besançon 12 december 1894, Gazette du Palais 1895, I, 72.  
1718 “Le quasi-usufruitier en vie est propriétaire et à son décès usufruitier”, F. SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-

usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 17. 
1719 In die zin lijkt ook: Parijs 2 december 2004, JCP N 2005, 1454: “l’application de l’article 587 du Code civil (…) peut 

être écartée par la volonté des parties.” 
1720 F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 517, nr. 410; E. VAN ARENBERGH, Traité de l'usufruit, 

Brussel, Larcier, 1936, 279, nr. 933; A. VERBEKE en K. VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik" in P. 

LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, (171) 207, nr. 53; R. GENTILHOMME en M. 

IWANESKO, "L'extinction anticipée du quasi-usufruit (1re partie)", JCP N 2009, afl. 20, (1165) nr. 5; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 428-429, nr. 527. 
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nr. 443). Dit vruchtgebruik zal in principe een quasi-vruchtgebruik zijn aangezien geld 

een verbruikbaar goed is.
1721

  

Het is ook mogelijk om een gewoon vruchtgebruik te bedingen, waarbij de 

vruchtgebruiker niet de beschikkingsbevoegdheid over de som zou krijgen maar slechts 

recht zou hebben op de interesten die ze genereren.
1722

 Hiervoor is evenwel een duidelijke 

wilsovereenstemming tussen de partijen nodig. Een eenzijdige beslissing, bijvoorbeeld 

door de blote eigenaar, volstaat niet.
1723

 De clausule dat de blote eigenaar de gelden op 

een bankrekening op naam van zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker zal 

beheren, houdt geen afstand door de quasi-vruchtgebruiker van diens 

beschikkingsbevoegdheid in en is daardoor niet voldoende om de werking van artikel 587 

BW met betrekking tot een uit de aard verbruikbaar goed uit te schakelen. Een clausule 

die de vruchtgebruiker verbiedt om gelden op een dergelijke rekening te gebruiken 

zonder akkoord van de blote eigenaar, is daarentegen wel van aard artikel 587 BW uit te 

schakelen.
1724 

485. TEGENWERPELIJKHEID – De tegenwerpelijkheid van een geldige overeenkomst tot 

uitsluiting van quasi-vruchtgebruik op uit de aard verbruikbare goederen, is onderworpen aan 

dezelfde regels als de uitbreiding van quasi-vruchtgebruik tot conventioneel verbruikbare 

goederen (infra, nrs. 502-511). Er lijken hier geen a priori argumenten aanwezig te zijn die 

zouden pleiten tegen tegenwerpelijkheid. De positie van de blote eigenaar wordt door een 

dergelijk beding versterkt aangezien hij een zakelijk recht heeft in tegenstelling tot de blote 

eigenaar bij quasi-vruchtgebruik (supra, nr. 454) zodat de schuldeisers van de blote eigenaar 

door deze conventionele regeling geenszins worden benadeeld. De vruchtgebruiker is hier in 

tegenstelling tot bij quasi-vruchtgebruik geen eigenaar maar wel nog steeds zakelijk 

gerechtigde zodat er bij insolvabiliteit van de vruchtgebruiker geen verhoogd risico bestaat in 

vergelijking met de situatie die zou bestaan zonder conventionele aanpassing van het 

vruchtgebruikregime.  

Uit een beslissing van het hof van beroep van Parijs kan bovendien worden afgeleid dat deze 

overeenkomst ook tegenwerpelijk is aan de fiscus.
1725

 Dit standpunt wijkt af van het 

Belgische, waar de fiscus een conventionele aanpassing van het voorwerp van vruchtgebruik 

niet aanvaardde (infra, nr. 510). 

                                                 
1721 G. MORIN, noot onder Cass. fr. 20 oktober 1987, Defrénois 1987, (1469) 1471; S. CASTAGNE, "Maîtriser l'utilisation du 

quasi-usufruit", JCP N 1997, vol. 29, (987) III.C; A. VERBEKE, "Creatief met vruchtgebruik", T.Not. 1999, (530) 546, nr. 53; 

M. GRIMALDI, "L'emploi des deniers grevés d'usufruit", Répertoire Defrénois 1999, (193) 195. Ook in die zin maar met 

beslissing op het ogenblik van de verkoop: F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 495-496, nr. 336. 
1722 P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 35. 
1723 Gent 23 december 1960, Pas. 1964, II, 8. 
1724 Parijs 2 december 2004, JCP N 2005, 1454. 
1725 Parijs 2 december 2004, JCP N 2005, 1454: “(…) la propriété ayant été démembrée, la valeur des titres au jour du décès 

de l’usufruitière n’avait pas à être déclarée à l’actif de sa succession, et qu’aucune créance due à la nue-propriétaire n’était 

à inscrire au passif ; que l’extinction de l’usufruit par le décès de l’usufruitier ne donnant lieu à aucun impôt, (…) la 

décision de rejet de la réclamation du 28 juin 2001 doit être annulé en ce qu’elle porte sur la requalification de la donation 

en « quasi-usufruit »” waarbij van belang is dat volgens art. 1133 Code général des impôts (eigenlijk) vruchtgebruik gratis 

aanwast bij de blote eigendom na overlijden van de vruchtgebruiker. 
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2. Uit de aard niet-verbruikbare goederen aan quasi-vruchtgebruik onderwerpen 

486. PRINCIPE ALGEMEEN AANVAARD IN RECHTSPRAAK EN –LEER – Algemeen wordt 

aanvaard dat goederen zowel uit de aard als op grond van de bestemming door de eigenaar 

verbruikbaar kunnen zijn (supra, nr. 435). Via deze categorie van conventioneel verbruikbare 

goederen kunnen uit de aard niet-verbruikbare goederen onder het regime van quasi-

vruchtgebruik worden gebracht. Daardoor wordt de quasi-vruchtgebruiker 

beschikkingsbevoegd en zullen de goederen niet in natura moeten worden teruggegeven, 

maar wel bij equivalent, d.w.z. via een gelijke hoeveelheid gelijkaardige goederen of de 

geschatte waarde ervan. Het Franse Hof van Cassatie erkende reeds in 1926 dat een quasi-

vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen geldig is.
1726

 Ook de rechtsleer 

aanvaardt dergelijke overeenkomsten principieel.
1727

  

                                                 
1726 Cass. fr. 30 maart 1926, Dalloz 1926, nr. 15, 217. Zie ook: Rb. Brussel 4 maart 1947, JT 1947, 587. 
1727 Voor België: F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 517, nr. 410; E. VAN ARENBERGH, Traité 

de l'usufruit, Brussel, Larcier, 1936, 279, nr. 933-934; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, 

Bruylant, 1942, 210, nr. 266; A. DE BRABANDERE, "Usufruit, usage, habitation", Rép. Not. Tome II. Les biens, Brussel, 

Larcier, 1977, 36, nr. 25; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, II A, Gent, Story-Scientia, 1984, 358, nr. 847, B; J. HANSENNE, Les Biens. Précis. II, Luik, Ed. Collection 

Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1027-1028, nr. 1009; D. VAN LAERE, "De civiel- en fiscaalrechtelijke 

grenzen van schenkingen met voorbehoud van quasi vruchtgebruik", Not. Fisc. M. 2002, (188) 194; S. NUDELHOLC en D. 

KARADSHEH, "Réflexions sur une nouvelle définition de l'usufruit et ses rapports avec le droit des successions et des 

libéralités", Rev.Dr.ULB 2003, vol. 27, (397) 409, nr. 9; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 186, nr. 462 en 199, nr. 501; P. DE PAGE, "Le quasi-usufruit" in X. (ed.), La fiscalité des dontations et ses 

incidences civiles. Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région wallone, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 

(157) 157; F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, "L'exercice d'un usufruit sur un portefeuille d'instruments financiers" in X. 

(ed.), La fiscalité des donations et ses incidences civiles. Région de Bruxelles-Capital, Région flamande et Région wallone, 

Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, (149) 153; A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, 

die Keure, 2006, (37) 50, nr. 31; E. BEGUIN, "Quasi-usufruit. La donation de valeurs mobilières avec réserver d'usufruit - La 

protection du donateur" in N. BAUGNIET en J.F. TAYMANS (eds.), Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, 

Louvain-la-Neuve, Bruylant Academia, (195) 206-207; J. KOKELENBERG, V. SAGAERT, T. VAN SINAY, et al., "Overzicht van 

rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)", TPR 2009, (1113) 1486; M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke 

rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 440-441, nr. 617-618; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 147, nr. 170. Contra: R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 819, nr. 923. Voor Frankrijk: V. MARCADÉ, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs 

Cotillon, 1859, 450, nr. 467; E. ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 489, nr. 1025; C. 

DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens. Tome II, Parijs, Auguste Durand, 1870, 237-238, nr. 287; F. MOURLON, 

Répétitions écrites sur le Code civil, Parijs, Garnier Frères, 1880, 772-773, nrs. 1532-1533; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 

CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 377, nr. 579; C. BEUDANT, Cours de 

Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 492, nr. 452; G. RIPERT en J. BOULANGER, 

Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 1024, nr. 2938; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", 

Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 7; M. GRIMALDI en J.F. ROUX, "La donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-

usufruit", Répertoire Defrénois 1994, (3) nr. 9; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, 140, 

nr. 84; A. BOITELLE, "Réflexions sur la donation entre vifs portant sur des choses non consomptibles avec réserve de quasi-

usufruit", JCP N 1996, (1761) 1761; M. GRIMALDI en B. SAVOURE, "L'usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil", 

Droit & Patrimoine 1999, afl. 76, (55) 56; F. SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, 

(691) nr. 23; R. HAMOU, "La fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la consomptibilité", Droit & 

Patrimoine 2003, vol. 119, (48) 49; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 484, nr. 320; F. 

JULIENNE, L'usufruit à l'épreuve des règlements pécuniaires familiaux, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Ais-

Marseille, 2009, 564-565, nr. 815; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 707, nr. 791. 



 

 

461 

 

487. EXPLICIETE OF IMPLICIETE KWALIFICATIE – Zowel een expressis verbis uitgedrukte 

bedoeling om een goed conventioneel als verbruikbaar aan te merken en aan quasi-

vruchtgebruik te onderwerpen als een omstandig stilzwijgen kunnen volstaan.
1728

  

De contractuele bepalingen dienen echter wel duidelijk te zijn omtrent de bedoeling om 

goederen als verbruikbaar te kwalificeren. Een louter schattingsbeding volstaat niet 

aangezien dergelijke clausule ook een eenvoudige beschrijving van de waarde van de 

goederen kan inhouden om de tegemoetkoming aan dan wel een eventuele schending van 

de teruggaveverplichting in natura aan het einde van het vruchtgebruik te kunnen 

beoordelen.
1729

 Voor vruchtgebruik op niet-verbruikbare goederen bestaat immers een 

weerlegbaar vermoeden dat het om een eigenlijk vruchtgebruik gaat.
1730

 

Een voorbeeld van een impliciete conventionele kwalificatie is te vinden bij 

verkoopsgoederen in een handelsactiviteit (supra, nr. 435).  

Het gaat hier bijvoorbeeld om zoals koffiezetapparaten. Zij zijn voor de handelaar 

bestemd om zijn vermogen te verlaten en voor hem aldus verbruikbaar. Dit is een 

specifieke, individuele aanwending terwijl een normaal, objectief gebruik voor deze 

goederen niet meebrengt dat ze het vermogen van hun eigenaar verlaten. Bij de 

eindverbruiker blijft het apparaat immers jaren in gebruik om koffie te zetten.  

Wanneer op dergelijke goederen een vruchtgebruik wordt gevestigd waarbij de 

vruchtgebruiker de handelsactiviteit voortzet, dan is dit in principe een quasi-vruchtgebruik 

op conventioneel verbruikbare goederen.
1731

 Een clausule om de goederen te kwalificeren is 

niet vereist aangezien het conventioneel verbruikbaar karakter van de goederen blijkt uit de 

normale bestemming volgens de verkeersopvatting.  

Met de opkomst van de theorie van de bestemmingsgebonden bevoegdheden voor de 

vruchtgebruiker, en in het bijzonder de toepassing op universaliteiten, heeft deze 

redenering evenwel aan kracht verloren (supra, nr. 456).  

                                                 
1728 C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1938, 492, nr. 452; 

P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 7, nrs. 34-35. 
1729 Rb. Périgueux 27 juli 1932, DH 1932, 566; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 518, nr. 

410; G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Parijs, Larose et Forcel, 

1905, 378, nr. 579; H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-

Montchrestien, 1940, 73; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 8; G. MARTY, 

P. RAYNAUD en P. JOURDAIN, Les Biens, Parijs, Dalloz, 1995, 140, nr. 84; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 

belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 210, nr. 266. Anders, in de zin dat een schattingsbeding volstaat om op niet-verbruikbare 

goederen een quasi-vruchtgebruik toe te passen: G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 

1957, 1050, nr. 3019. Minder expliciet ook: F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens, Parijs, PUF, 2008, 484, nr. 320. 
1730 E. ARNTZ, Cours de Droit Civil Français, Brussel, Bruylant-Christophe, 1860, 489, nr. 1025; E. VAN ARENBERGH, Traité 

de l'usufruit, Brussel, Larcier, 1936, 293, nr. 980 (a contrario). Zie: M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke 

rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 440, 617. Eenzelfde redenering met betrekking tot verbruiklening: M. PROUDHON, 

Traité du Domaine de Propriété ou de la Distinction des Biens, Brussel, A. Wahlen et Cie., 1841, 103, vn. 1 (de auteur 

spreekt van vervangbare zaken maar inhoudelijk blijkt het om verbruikbare te gaan). 
1731 Zie bij klassieke auteurs zoals onder meer: C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens. Tome II, Parijs, Auguste 

Durand, 1870, 238, nr. 287; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 517, nr. 410; H. DE PAGE, 

Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, 210, nr. 266 B. 
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488. VERKLARING GELDIGHEID – De aanvaarding van de geldigheid van een conventionele 

kwalificatie van een goed als verbruikbaar opdat het regime van quasi-vruchtgebruik zou 

worden toegepast, is terecht. Er bestaat de lege lata immers geen enkele reden om een 

omgekeerde houding te rechtvaardigen.  

Conventioneel een kwalificatie toekennen aan een goed die niet strookt met de intrinsieke 

kenmerken van dat goed, is onderdeel van de contractvrijheid die in het geldende 

Belgisch-Franse recht bestaat. Deze contractvrijheid houdt onder meer in dat men vrij is 

om de inhoud van een overeenkomst te regelen, ook al bestaat een wettelijke regeling 

voor dat contract. Deze vrijheid is begrensd door regels van openbare orde, dwingend 

recht of goede zeden (art. 6 BW). De kwalificatie wordt de lege lata evenwel niet van 

openbare orde of dwingend recht beschouwd (zie in die zin ook bij roerende goederen 

door anticipatie supra, nr. 303 en 413 en overkoepelend, infra, nr. 555) waardoor een 

conventionele afwijking mogelijk is.
1732

 

Twee vragen rijzen evenwel. Ten eerste dient men zich af te vragen of er grenzen zijn aan de 

vrijheid om goederen als conventioneel verbruikbaar te bestempelen om hen aan quasi-

vruchtgebruik te onderwerpen (infra, nrs. 489-493). Ten tweede rijst de vraag of 

conventioneel verbruikbare goederen aan hetzelfde regime onderworpen zijn als de uit de aard 

verbruikbare goederen en zo ja, of deze regeling tegenwerpelijk is aan derden (infra, nrs. 494-

511). 

a. Toepassingsgebied subjectieve verbruikbaarheid 

489. GRENZEN AAN CONVENTIONELE VERBRUIKBAARHEID? – Rechtspraak lijkt er voorlopig 

niet te bestaan over het toepassingsgebied van subjectief verbruikbare goederenkwalificaties 

bij quasi-vruchtgebruik. Uit het antwoord van de Belgische minister van Justitie op de vraag 

of quasi-vruchtgebruik conventioneel kan worden gevestigd, dat er niets in de weg staat aan 

het vestigen of zelfs schenken van conventioneel quasi-vruchtgebruik, zou kunnen worden 

afgeleid dat er geen beperkingen bestaan wat het toepassingsgebied van conventionele 

verbruikbaarheid bij quasi-vruchtgebruik betreft.
1733

 Bepaalde rechtsleer is ten onrechte (zie 

infra, nr. 492) echter minder overtuigd dat het toepassingsgebied van conventionele 

verbruikbaarheid onbeperkt is. In de Franse doctrine wordt een onderscheid gemaakt tussen 

vervangbare niet-verbruikbare goederen enerzijds, en alle andere niet-verbruikbare goederen 

anderzijds.  

490. GEEN DISCUSSIE OVER VERVANGBARE GOEDEREN – Over de mogelijkheid om 

vervangbare, uit hun aard niet-verbruikbare goederen conventioneel als verbruikbaar te 

kwalificeren om er een quasi-vruchtgebruik op toe te passen, lijkt terecht weinig twijfel te 

bestaan. De redenering die in de Franse doctrine wordt gevolgd, is dat het bij het einde van 

                                                 
1732 Ook in die zin: H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-

Montchrestien, 1940, 35. 
1733 Vr. en Antw. Kamer 2001-02, 18 april 2001, 1098 (Vr. nr. 356 Y. LETERME). 
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het quasi-vruchtgebruik essentieel is dat de blote eigenaar het goed kan recupereren en zo zijn 

vermogen opnieuw in natura kan samenstellen. Deze heropbouw van het vermogen in natura 

kan plaatsvinden door de teruggave van een gelijke hoeveelheid goederen van eenzelfde 

kwaliteit zoals vermeld in artikel 587 BW, hetgeen bij vervangbare goederen uiteraard perfect 

mogelijk is. Ook bij teruggave in waarde, de tweede optie uit artikel 587 BW, kan het 

vermogen in natura worden heropgebouwd, nl. wanneer door de blote eigenaar met deze 

gelden eenzelfde soort goederen aangekocht worden, hetgeen mogelijk is bij vervangbare 

goederen of soortgoederen.
1734

 Ook Belgische auteurs zijn overtuigd dat vervangbare 

goederen tegen hun aard in als verbruikbaar kunnen worden gekwalificeerd, met voorbeelden 

van conventionele quasi-vruchtgebruikgoederen zoals handelswaren of stock bij een 

handelszaak, aandelen aan toonder, enz.
1735

 

491. TEGENKANTING BIJ NIET-VERVANGBARE GOEDEREN, VOORNAMELIJK VANUIT 

FRANKRIJK – Over de mogelijkheid om quasi-vruchtgebruik toe te passen op niet-vervangbare 

en uit de aard niet-verbruikbare goederen die conventioneel als verbruikbaar worden 

gekwalificeerd, bestaat meer discussie. In Frankrijk bestaat een duidelijke tegenkanting tegen 

de (verbintenisrechtelijke) geldigheid van de vestiging van een quasi-vruchtgebruik op niet-

vervangbare en uit de aard niet-verbruikbare goederen. Deze tegenkanting vloeit voort uit de 

zonet besproken opvatting dat het essentieel zou zijn dat de blote eigenaar bij het einde van 

het quasi-vruchtgebruik zijn vermogen opnieuw in natura kan samenstellen (supra, nr. 490). 

Van niet-vervangbare goederen kunnen geen gelijkaardige goederen worden teruggegeven, 

noch kan van dergelijke goederen met teruggegeven gelden eenzelfde hoeveelheid 

soortgelijke goederen worden gekocht om het vermogen te herstellen.
1736

 De doctrine maakt 

hierbij de vergelijking met de figuur van verbruiklening, waarvan artikel 1894 BW zelf 

bepaalt dat deze enkel met betrekking tot vervangbare goederen mogelijk is.
1737

 In het 

bijzonder wordt vaak geoordeeld dat onroerende goederen niet als conventioneel verbruikbaar 

                                                 
1734 M. GRIMALDI en B. SAVOURE, "L'usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil", Droit & Patrimoine 1999, afl. 76, 

(55) 57, gevolgd door onder meer S. CASTAGNE, "Usufruit, quasi-usufruit: une nouvelle mise au point", JCP N 2000, afl. 12, 

(537) nr. 11; F. SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 25; P. CENAC en B. 

CASTERAN, "La fiducie avant la fiducie - Le cas du droit patrimonial de la famille", JCP N 2009, afl. 26, (1218) nrs. 45-47; R. 

GENTILHOMME en M. IWANESKO, "L'extinction anticipée du quasi-usufruit (1re partie)", JCP N 2009, afl. 20, (1165) nr.4; F. 

JULIENNE, L'usufruit à l'épreuve des règlements pécuniaires familiaux, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Ais-

Marseille, 2009, 578-579, nr. 840; P. DELMAS SAINT-HILAIRE, "Réflexions sur les mécanismes de rétention dans les 

donations", JCP N 2011, afl. 25, (1207) nr. 28. Zonder veel toelichting lijkt ook LAURENT een conventionele uitbreiding te 

beperken tot vervangbare goederen, al vermeldt hij dat deze vervangbaarheid op de wil van partijen is gebaseerd: F. 

LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 517, nr. 410. Contra: C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction 

des biens. Tome II, Parijs, Auguste Durand, 1870, 238, nr. 287. 
1735 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civile belge, V, Brussel, Bruylant, 210, nr. 266; A. DE BRABANDERE, "Usufruit, 

usage, habitation", Rép. Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 36, nr. 25; J. HANSENNE, Les Biens. Précis. II, Luik, 

Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1027-1028, nr. 1009. 
1736 Supra, voetnoot 1734. Contra: M. IWANESKO, "La nécessaire protection de l'héritier nu-propriétaire face au conjoint 

survivant quasi-usufruitier", JCP N 1995, (171) 175: "La champ potentiel du quasi-usufruit est infini." (over het 

conventionele toepassingsgebied van quasi-vruchtgebruik). 
1737 M. GRIMALDI en B. SAVOURE, "L'usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil", Droit & Patrimoine 1999, afl. 76, 

(55) 57. 
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kunnen worden gekwalificeerd. Deze beperking is opnieuw ingegeven door de idee dat een 

onroerend goed uniek is en daardoor niet kan worden teruggegeven bij equivalent.
1738

  

492. VERVANGBAARHEID WEINIG OVERTUIGENDE GRENS – Deze gedachte dat enkel 

vervangbare goederen als conventioneel verbruikbaar kunnen worden gekwalificeerd om aan 

een conventioneel quasi-vruchtgebruik te worden onderworpen, roept verschillende vragen 

op.  

De redenering dat uit artikel 587 BW zou kunnen worden afgeleid dat beide vormen van 

restitutie steeds mogelijk moeten zijn (supra, nr. 490), is niet overtuigend. Deze bepaling 

vermeldt de teruggave van een gelijke hoeveelheid goederen van gelijke kwaliteit, hetgeen 

logischerwijze vooral mogelijk lijkt met betrekking tot vervangbare goederen en 

soortgoederen. Evenwel wordt in artikel 587 BW ook uitdrukkelijk de mogelijkheid vermeld 

om de geschatte waarde terug te geven (supra, nr. 475). De Franse rechtsleer stelt dat beide 

onderdelen van de alternatieve regeling steeds mogelijk moeten zijn.
1739

 Dit standpunt vindt 

evenwel geen enkele grondslag in de tekst van de wet. Bovendien bestaan de volgende 

contra-argumenten die aantonen dat uit artikel 587 BW niet volgt dat zowel de teruggave van 

gelijkaardige goederen, als de teruggave van de waarde steeds mogelijk moeten zijn. 

Er wordt algemeen aanvaard dat de teruggaveregeling niet van dwingend recht is.
1740

 

Indien men contractueel kan afwijken van de restitutiewijze van gelijksoortige goederen, kan 

moeilijk worden volgehouden dat teruggave van dergelijke goederen steeds mogelijk moet 

zijn.  

Daarnaast wordt recenter aanvaard dat de quasi-vruchtgebruiker een keuzevrijheid 

heeft tussen de twee wijzen van teruggave die in artikel 587 BW zijn opgenomen (supra, nr. 

476).
1741

 Als de quasi-vruchtgebruiker de keuze heeft om in waarde aan zijn restitutieplicht te 

voldoen, kan men moeilijk aannemen dat een teruggave van gelijksoortige goederen steeds 

mogelijk moet zijn. Bovendien, zelfs in de opvatting dat er tussen beide wijzen van teruggave 

een hiërarchie bestaat, worden uitzonderingen aanvaard.
1742

 Vereisen dat een teruggave van 

gelijksoortige goederen steeds mogelijk zou moeten zijn, is vreemd rekening houdend met 

deze verschillende mogelijkheden tot teruggave in waarde.  

                                                 
1738 P. CENAC en B. CASTERAN, "La fiducie avant la fiducie - Le cas du droit patrimonial de la famille", JCP N 2009, afl. 26, 

(1218) nr. 47; S. CASTAGNE, "Usufruit, quasi-usufruit: une nouvelle mise au point", JCP N 2000, afl. 12, (537) nr. 11; F. 

SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 25. Evenwel contra: J.-C. BRAULT, 

"Une convention de quasi-usufruit généralisée après le décès?", Répertoire Defrénois 1997, (3) 5 die een quasi-vruchtgebruik 

op onroerende goederen mogelijk acht, zij het niet opportuun; F. JULIENNE, L'usufruit à l'épreuve des règlements pécuniaires 

familiaux, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Ais-Marseille, 2009, 579, nr. 840 waarin de auteur stelt dat ook 

onroerende goederen conventioneel als vervangbaar kunnen worden gekwalificeerd. Contra de niet-vervangbaarheid van 

onroerende goederen: Y. KALIEU, "De la fongibilité des immeubles", Les Petites Affiches 2001, afl. 207, (5) 5-13. 
1739 F. SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 40. 
1740 Supra, nrs. 450 en 479. Zie ook: G. HUBLOT, "Quasi-usufruit: limites et perspectives d'avenir", Droit & Patrimoine 2003, 

vol. 121, (48) 50. 
1741 Zie ook in die zin: Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Senaat 2007 (BZ), nr. 

4-15/1, 3. 
1742 Minder expliciet: H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-

Montchrestien, 1940, 48. De voorrang die in het verleden in de literatuur werd gegeven aan een teruggave van een gelijke 

hoeveelheid goederen van gelijke kwaliteit (supra, nr. 476) werd doorbroken door opname van een schattingsbeding, waarbij 

dan de waarde moest worden teruggegeven. 
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Ten slotte betekent vereisen dat teruggave van gelijksoortige goederen steeds mogelijk 

is, dat enkel vervangbare goederen het ‘natuurlijke toepassingsgebied’ vormen van een quasi-

vruchtgebruik. De uit de aard verbruikbare goederen die niet-vervangbaar zijn, worden aldus 

uitgesloten. Dit is strijdig met de tekst van artikel 587 BW, die geldt voor alle uit de aard 

verbruikbare goederen, ook als ze niet vervangbaar zouden zijn (supra, nrs. 433 en 442). 

Fundamenteler is de vraag of de onderliggende redenering voor de nadruk op beide 

restitutiemogelijkheden – dat het vermogen van de blote eigenaar in natura moet worden 

hersteld – wel kan worden gevolgd. Wat is het vermogen? Het vermogen wordt gedefinieerd 

als “het geheel van in geld waardeerbare rechten en plichten dat aan een bepaalde persoon 

toebehoort”.
1743

 Is bij dit vermogen de materialiteit van de onderdelen belangrijker of eerder 

de waarde van het geheel? De tweede optie is de juiste. Het vermogen wordt niet als een 

statisch maar wel als een fluctuerend geheel beschouwd waarbinnen een voortdurende rotatie 

plaatsvindt en nieuwe goederen de plaats van oude innemen. Bovendien staat het begrip 

‘waarde’ binnen het vermogensbegrip steeds meer centraal ten koste van het begrip ‘recht (op 

lichamelijke of onlichamelijke goederen)’.
1744

 De nakoming van de restitutieverbintenis moet 

neutraal werken op het vermogen van de blote eigenaar. Wanneer de partijen het daarover 

eens zijn, kan deze aanzuivering in abstracto, als waarde, worden beschouwd en niet in de 

materiële zin als zijnde de exacte soort goederen.  

Aangenomen dat vervangbaarheid toch de grens zou vormen voor conventionele 

verbruikbaarheid in het kader van het quasi-vruchtgebruik, rijst een tweede probleem met 

betrekking tot bovenstaande visie dat enkel vervangbare goederen conventioneel als 

verbruikbaar kunnen worden gekwalificeerd om aan een quasi-vruchtgebruik te worden 

onderworpen. Dit probleem is de figuur van de subjectieve vervangbaarheid, waarbij partijen 

twee uit de aard niet vervangbare goederen toch als vervangbaar aanduiden.
1745

 Hierdoor 

wordt de grens van de vervangbaarheid de facto waardeloos.
1746

 Immers, indien alle goederen 

onbeperkt als vervangbaar kunnen worden beschouwd in verhouding tot andere goederen, is 

er geen beperking meer om quasi-vruchtgebruik conventioneel toe te passen op niet-

verbruikbare goederen. 

De Belgische rechtsleer lijkt weinig eensgezind. VERBEKE verdedigt expliciet dat er geen 

grenzen zijn voor het conventioneel als verbruikbaar kwalificeren
1747

 terwijl DEKKERS en 

DIRIX eerder impliciet deze visie volgen door het toepassingsgebied niet uitdrukkelijk te 

                                                 
1743 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 52, nr. 54. 
1744 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Antwerpen, Standaard, 1973, 238, nr. 87 en 

241, nr. 880. 
1745 Zie voor een bespreking: A. LAUDE, "La fongibilité", RTD com 1995, (307) 315-322. 
1746 Dit probleem erkennen ook GRIMALDI en SAVOURE: M. GRIMALDI en B. SAVOURE, "L'usufruit et le quasi-usufruit: 

questions de droit civil", Droit & Patrimoine 1999, afl. 76, (55) 5; F. JULIENNE, L'usufruit à l'épreuve des règlements 

pécuniaires familiaux, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Ais-Marseille, 2009, 579, nr. 840 die de mogelijkheid ziet 

om onroerende goederen conventioneel als vervangbaar aan te duiden. 
1747 A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 51, nr. 32. 
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beperken.
1748

 P. DE PAGE stelt als uitdrukkelijke voorwaarde dat het conventioneel quasi-

vruchtgebruik betrekking heeft op roerende goederen.1749 Deze laatste beperking kan niet 

bijgetreden worden. Er bestaat immers geen enkele wettelijke grondslag om van het roerend 

karakter van een goed het doorslaggevend criterium te maken voor de mogelijkheid om 

conventioneel als verbruikbaar te worden gekwalificeerd.  

Noch het vervangbare, noch het roerende karakter van goederen is een relevant criterium om 

goederen in het kader van conventioneel quasi-vruchtgebruik als conventioneel verbruikbaar 

te kwalificeren. Hieruit kan worden afgeleid dat dergelijk quasi-vruchtgebruik mogelijk is op 

om het even welk goed wanneer dat als conventioneel verbruikbaar wordt gekwalificeerd.
1750

  

493. BEPERKINGEN BIJ TOEPASSINGEN IN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT – Omwille van 

de ruimere bevoegdheden voor de vruchtgebruiker is het quasi-vruchtgebruik een interessante 

figuur voor het familiaal vermogensrecht (supra, nr. 483). Deze rechtstak brengt evenwel 

bepaalde beperkingen mee die in het gemene goederenrecht niet bestaan. Het gebruik van 

quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen bij schenkingen en via testament 

verdient enige (beknopte) verdere toelichting. 

In het Belgische en Franse recht is de combinatie van vruchtgebruik met schenking populair. 

Artikel 949 BW voorziet in de mogelijkheid om bij een schenking aan de schenker het recht 

van vruchtgebruik op het geschonken goed voor te behouden. De ratio legis is dat de schenker 

op deze manier zowel een zekere bron van inkomsten, als de controle over het goed zou 

kunnen behouden.
1751

 Door zich geen eigenlijk maar een oneigenlijk vruchtgebruik voor te 

behouden, heeft de schenker nog ruimere – maar geen onbeperkte – mogelijkheden met 

betrekking tot het goed zelf, in het bijzonder verkrijgt hij beschikkingsbevoegdheid (supra, 

nr. 451).
1752

  

Over de mogelijkheid tot voorbehoud van quasi-vruchtgebruik en de verenigbaarheid 

ervan met het adagium "donner et retenir ne vaut" is heel wat inkt gevloeid, waarbij de 

details van de discussie het opzet van dit onderzoek te buiten gaan.
1753

 De huidige 

                                                 
1748 R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 199, nr. 501. 
1749 P. DE PAGE, "Le quasi-usufruit", La fiscalité des dontations et ses incidences civiles. Région de Bruxelles-Capitale, 

Région flamande et Région wallone, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, (157) 162, nr. 9. 
1750 In die zin ook: G. HUBLOT, "Quasi-usufruit: limites et perspectives d'avenir", Droit & Patrimoine 2003, vol. 121, (48) 50. 
1751 R. BARBAIX, "De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid", TEP 

2008, afl. 3, (190) 197, nr. 194; E. SPRUYT, "De schenking: het paradepaard van de successieplanning", AFT 2008, (17) 53-

53. 
1752 B. PAYS, "Le quasi-usufruit, nouvelle coqueluche de l'ingénierie patrimoniale", Gestion de Fortune 1996, (32) 33; E. 

SPRUYT, "De schenking: het paradepaard van de successieplanning", AFT 2008, (17) 55. 
1753 Pro: M. GRIMALDI en J.F. ROUX, "La donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit", Répertoire 

Defrénois 1994, (3) nr. 16; A. BOITELLE, "Réflexions sur la donation entre vifs portant sur des choses non consomptibles 

avec réserve de quasi-usufruit", JCP N 1996, (1761) 1763-1764 (voor zover de schuldvordering als voorwerp van de 

schenking wordt beschouwd); D. VAN LAERE, "De civiel- en fiscaalrechtelijke grenzen van schenkingen met voorbehoud van 

quasi vruchtgebruik", Not. Fisc. M. 2002, (188) 199; A. VERBEKE, "Schenking met voorbehoud van quasi-vruchtgebruik" in 

W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, (261) 277, nr. 42 R. BARBAIX, "De 

schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid", TEP 2008, afl. 3, (190) 221-

224; F. JULIENNE, L'usufruit à l'épreuve des règlements pécuniaires familiaux, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Ais-

Marseille, 2009, 565, nr. 817; R. JANSEN, "Zakelijke subrogatie bij enkele figuren uit het notariële (familiaal) 
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meerderheidsstrekking aanvaardt dat een schenking met dergelijk voorbehoud principieel 

mogelijk is, omdat het juridisch gezien een schenking betreft van een schuldvordering op 

termijn.
1754

  

Voor het toepassingsgebied van voorbehoud van quasi-vruchtgebruik op conventioneel 

verbruikbare goederen geldt dezelfde redenering als voor het recht van quasi-vruchtgebruik 

op conventioneel verbruikbare goederen in het algemeen, nl. dat er geen beperkingen bestaan 

die voortvloeien uit de aard van een goed.
1755

 Franse auteurs menen opnieuw dat enkel 

vervangbare goederen het voorwerp kunnen uitmaken van een voorbehoud van conventioneel 

quasi-vruchtgebruik, waardoor bijvoorbeeld onroerende goederen uit het toepassingsgebied 

geweerd worden.
1756

 Toch lijkt noch het vervangbare karakter van goederen, noch het 

roerende of onroerende karakter ter zake relevant.
1757

 Evenwel dient bij een voorbehoud van 

conventioneel quasi-vruchtgebruik rekening te worden gehouden met het principe van 

onherroepelijkheid uit artikel 894 en 944 Cc/BW.
1758

  

Bij niet-vervangbare goederen is teruggave van eenzelfde hoeveelheid goederen van 

eenzelfde kwaliteit, zoals bepaald in artike. 587 BW niet mogelijk. Enkel de tweede optie 

uit deze bepaling, teruggave van de waarde van het goed op het ogenblik van teruggave, 

alsook een conventionele regeling zijn mogelijk. Hierbij moet de omvang van de 

restitutieverplichting wanneer deze niet nominaal is omschreven, onttrokken worden aan 

de wil van de schenker om te vermijden dat de schenker zijn schenking zou kunnen 

herroepen, wat strijdig zou zijn met artikel 894 en 944 Cc/BW.
1759

  

Niet enkel via een schenking kan een quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare 

goederen zinvol zijn in het familiaal vermogensrecht. Ook via testament kan van deze figuur 

                                                                                                                                                         
vermogensrecht" in X. (ed.), De uitdaging voor de notaris. Tussen vrijheid en regelgeving, Brussel, De Boeck, 2011, (247) 

272, nr. 31. Contra: A. CHAPPERT, "La donation avec réserve de quasi-usufruit: une possibilité à utiliser avec modération en 

matière fiscale", Répertoire Defrénois 1997, (906) 907-908; V. SAGAERT, "Oude zakenrechtelijke figuren voor familiale 

vermogensplanning", Familiale Vermogensplanning. Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, (205) 

235; C. DE WULF, "Schenkingen van roerend goed. Bedenkingen en formulieren" in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS 

(eds.), Notariële clausules. Liber Amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (163) 164, nr. 3. 
1754 Zie voor een uitgebreide bespreking alsook de beperkingen die bij deze figuur bestaan: A. APERS en A.-L. VERBEKE, 

"Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen" in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik. 

Mogelijkheden, beperkingen en innovaties in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2012, (127), 145, nr. 20. 
1755 Minder uitdrukkelijk maar toch in die zin: E. BEGUIN, "Quasi-usufruit. La donation de valeurs mobilières avec réserver 

d'usufruit - La protection du donateur" in N. BAUGNIET en J.F. TAYMANS (eds.), Planification successorale. Aspects civils et 

fiscaux, Louvain-la-Neuve, Bruylant Academia, (195) 211; R. BARBAIX, "De schenking als successieplanningsinstrument. 

Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid", TEP 2008, afl. 3, (190) 221, nr. 236 
1756 A. CHAPPERT, "La donation avec réserve de quasi-usufruit: une possibilité à utiliser avec modération en matière fiscale", 

Répertoire Defrénois 1997, (906) 907, nr. 6; P. DELMAS SAINT-HILAIRE, “Réflexions sur les mécanismes de rétention dans les 

donations”, JCP N 2011, nr. 25, (1207), nr. 28; F. JULIENNE, L'usufruit à l'épreuve des règlements pécuniaires familiaux, 

Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Ais-Marseille, 2009, 578 , nr. 840, waarin echter wordt gesteld dat 

vervangbaarheid conventioneel toegepast kan worden op bijvoorbeeld onroerende goederen. 
1757 A. APERS en A.-L. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen" in V. SAGAERT en A.-L. 

VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2012, 

(127), 148-149, nr. 21. 
1758 G. HUBLOT, "Quasi-usufruit: limites et perspectives d'avenir", Droit & Patrimoine 2003, vol. 121, (48) 51; P. DE PAGE, 

"Le quasi-usufruit et les droits de succession", Rec.gén.enr.not. 2015, vol. 2, (51) 52, vn. 11. 
1759 R. BARBAIX, "De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid", TEP 

2008, afl. 3, (190) 223. 



 

 

468 

 

gebruik worden gemaakt. Een belangrijke beperking geldt hier evenwel. Het is namelijk niet 

mogelijk om via testament de reserve aan te tasten door deze te bezwaren met een 

conventioneel quasi-vruchtgebruik. Naar Frans recht blijkt uit artikel 1094, al. 3 Cc dat op de 

uit de aard verbruikbare goederen goederen die behoren tot de reserve van de kinderen, door 

de langstlevende echtgenoot geen quasi-vruchtgebruik kan worden uitgeoefend.
1760

 A fortiori 

kan een quasi-vruchtgebruik niet op door de erflater conventioneel gekwalificeerde 

verbruikbare goederen indien deze tot de reserve behoren. Ook naar Belgisch recht is deze 

mogelijkheid uitgesloten.
1761

 De rechten van reservataire erfgenamen mogen niet kwantitatief 

noch kwalitatief worden aangetast.
1762

 Als uit de aard van goederen die tot de reserve 

behoren, volgt dat een vruchtgebruik op die goederen een eigenlijk vruchtgebruik is, hebben 

de kinderen als blote eigenaars een zakelijk recht. Wordt door de decuius in zijn testament 

opgenomen dat die goederen als verbruikbaar moeten worden gekwalificeerd, dan zou het 

vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot een oneigenlijk vruchtgebruik zijn. De positie 

van de afstammelingen zou dan deze van chirografair schuldeiser zijn (supra, nr. 454). Dit is 

een kwalitatieve aantasting van hun rechten aangezien ze in plaats van titularis van een 

zakelijk recht titularis van een persoonlijk recht zouden worden. Dergelijke aantasting is niet 

toegelaten. Een wettelijk vruchtgebruik zoals dat bestaat voor de langstlevende echtgenoot zal 

daarom de aard van de goederen volgen.  

b. Gevolgen van de subjectieve kwalificatie voor het vruchtgebruikregime  

i. Eerste opvatting: toepassing van quasi-vruchtgebruikregime op conventioneel 

verbruikbare goederen 

494. PRINCIPIEEL VAN HETZELFDE REGIME, UITZONDERINGEN MOGELIJK – Over de 

mogelijkheid om quasi-vruchtgebruik toe te passen op conventioneel verbruikbare goederen, 

wat hierboven werd besproken (supra, nrs. 489-493), is heel wat inkt gevloeid. Over de 

impact die een conventionele kwalificatie van een goed als verbruikbaar op het regime van 

vruchtgebruik heeft, heel wat minder. Als uitgangspunt moet worden genomen dat de wil van 

partijen zich situeert op het niveau van de kwalificatie van de goederen. In beginsel moet het 

normale quasi-vruchtgebruikregime dat van toepassing is op uit de aard vervangbare 

goederen, dan ook onverkort bij conventioneel vervangbare goederen worden toegepast tenzij 

                                                 
1760 M. GRIMALDI en B. SAVOURE, "L'usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil", Droit & Patrimoine 1999, afl. 76, 

(55) 58; S. CASTAGNE, "Usufruit, quasi-usufruit: une nouvelle mise au point", JCP N 2000, afl. 12, (537) nr. 14; G. HUBLOT, 

"Quasi-usufruit: limites et perspectives d'avenir", Droit & Patrimoine 2003, vol. 121, (48) 51. 
1761 E. BEGUIN, "Quasi-usufruit. La donation de valeurs mobilières avec réserver d'usufruit - La protection du donateur" in N. 

BAUGNIET en J.F. TAYMANS (eds.), Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, Louvain-la-Neuve, Bruylant 

Academia, (195) 210. 
1762 Zie onder meer: W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH, et al., Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2010, 979, nr. 1903; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht. Deel IV - Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 809, nr. 1333; R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Beginselen erfrecht, Brugge, die Keure, 2013, 

174-175, nrs. 388-389, 232240, nrs. 506-521 en 240, nr. 524.  
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er afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
1763

 Een aantal verfijningen zijn evenwel 

onvermijdelijk.  

495. TOEPASSING VAN DEZELFDE BEPERKINGEN EN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT 

VRUCHTGEBRUIK – Ook een quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen is in 

de eerste plaats een toepassing van een vruchtgebruik. Dit betekent dat de beperkingen en 

verplichtingen die voor de vruchtgebruiker bestaan, zoals de maximumduur van het 

vruchtgebruik en de verplichting om de bestemming na te leven (supra, nrs. 449 en 453), ook 

voor deze quasi-vruchtgebruiker gelden. Uit de conventionele verbruikbaarheid mag 

bijvoorbeeld niet worden afgeleid dat de quasi-vruchtgebruiker is vrijgesteld van de 

verplichting zekerheid te stellen, behoudens in de gevallen waarin dat ook voor de eigenlijke 

vruchtgebruiker geldt.
1764

 

496. TOEPASSING VAN DEZELFDE REGELS? RESTITUTIE EN ZAAKVERVANGING – De beperking 

van de invloed van de wil van partijen tot het voorwerp van het vruchtgebruik bij de 

toepassing van quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen, betekent met 

betrekking tot de restitutieplicht dat de regel van artikel 587 BW wordt toegepast, tenzij 

anders is bepaald in de overeenkomst. Teruggave van een gelijke hoeveelheid goederen van 

een gelijke kwaliteit of teruggave van de geschatte waarde is aldus ook bij conventioneel 

verbruikbare goederen de default regel (supra, nr. 475).
1765

  

Aangezien de regels over de restitutieplicht niet van openbare orde zijn (supra, nr. 475), kan 

er contractueel van worden afgeweken. De vraag rijst wat de mogelijkheden zijn voor de 

conventionele modulering van de teruggaveplicht. Een duidelijk antwoord ontbreekt vaak in 

de literatuur. P. DE PAGE schrijft dat de teruggave conventioneel vorm kan worden gegeven 

als teruggave van de goederen die zich bij het einde van het vruchtgebruik nog in natura in 

het vermogen van de quasi-vruchtgebruiker bevinden, als teruggave van de 

vervangingsgoederen of als teruggave van de tegenwaarde van de oorspronkelijke 

goederen.
1766

  

De teruggaveplicht situeert zich echter op verbintenisrechtelijk niveau en is niet 

zakenrechtelijk beschermd (zie supra, nrs. 470 en 479). Zakelijke subrogatie strekt tot 

                                                 
1763 Minder expliciet maar zonder onderscheid tussen beide vormen van quasi-vruchtgebruik: G. RIPERT en J. BOULANGER, 

Traité de Droit Civil. Tome II, Parijs, LGDJ, 1957, 1024, nr. 2938; A. DE BRABANDERE, "Usufruit, usage, habitation", Rép. 

Not. Tome II. Les biens, Brussel, Larcier, 1977, 36, nr. 25; J. HANSENNE, Les Biens. Précis. II, Luik, Ed. Collection 

Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1027-1028, nr. 1009. 
1764 P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 16. 
1765 F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 517, nr. 410: “(…) si l’usufruit porte sur des choses 

non consomptibles, l’intention des parties peut être que l’usufruitier en acquière la propriété et rende des choses en même 

quantité et qualité: ce sera alors un quasi-usufruit.”; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, 

Brussel, Bruylant, 1953, 210, nr. 266; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, II A, Gent, Story-Scientia, 1984, 358, nr. 847; J. HANSENNE, Les Biens. Précis. II, Luik, Ed. 

Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1027-1028, nr. 1009. Contra: P. DE PAGE, "Le quasi-usufruit et 

les droits de succession", Rec.gén.enr.not. 2015, vol. 2, (51)54 waar de auteur aanneemt dat bij quasi-vruchtgebruik op uit de 

aard niet-verbruikbare goederen de restitutieplicht in principe betrekking heeft op het vruchtgebruikgoed in natura. Slechts 

indien (bevoegd) over het goed werd beschikt, wordt art. 587 BW toegepast. 
1766 P. DE PAGE, "Le quasi-usufruit et les droits de succession", Rec.gén.enr.not. 2015, vol. 2, (51) 52. 
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handhaving van zakelijke rechten terwijl de blote eigenaar geen zakelijk recht heeft 

wanneer het quasi-vruchtgebruik tot stand is gekomen (supra, nr. 478). Een 

conventionele bepaling dat zakelijke subrogatie zal optreden, is niet tegenwerpelijk aan 

derden (supra, nr. 462).  

Een ander deel van de rechtsleer maakt een onderscheid tussen de situatie waarin het quasi-

vruchtgebruik vanaf de aanvang bestond en die waarin het slechts later ontstond na 

vervreemding of door inning van het kapitaal. In het eerste geval dient artikel 587 BW te 

worden toegepast. De waarde zou deze zijn van het oorspronkelijke goed, tenzij het 

vervangingsgoed een hogere waarde heeft. Het verrijkingsverbod zou zich in dergelijk geval 

verzetten tegen teruggave van de waarde van het oorspronkelijke vruchtgebruikgoed.  

Als voorbeeld wordt een conventioneel quasi-vruchtgebruik op een kast gegeven. Wordt 

de kast verkocht, waarna de opbrengst eerst wordt belegd in aandelen en nadien in 

beveks, dan dient de waarde van de kast te worden teruggegeven tenzij de waarde van de 

beveks hoger is. Bij omzetting van een eigenlijk vruchtgebruik in een oneigenlijk en 

cours de route zou in deze zienswijze de waarde van het vruchtgebruikvoorwerp moeten 

worden gerestitueerd, met inachtneming van zowel waardestijgingen als –dalingen.
1767

 

Een verklaring voor deze redenering wordt niet gegeven.  

497. TOEPASSING VAN DEZELFDE REGELS: POSITIE QUASI-VRUCHTGEBRUIKER EN BLOTE 

EIGENAAR – De wil van partijen werkt bij de toepassing van quasi-vruchtgebruik op 

conventioneel verbruikbare goederen, in op het niveau van de kwalificatie van de goederen 

die voorwerp zijn van het vruchtgebruik, niet op het niveau van het regime van quasi-

vruchtgebruik. Dit impliceert, zoals eerder vermeld, dat het normale regime van quasi-

vruchtgebruik in principe wordt toegepast op dezelfde manier als bij uit de aard verbruikbare 

goederen (supra, nr. 494). Dit betekent dat de quasi-vruchtgebruiker ook bij deze vorm van 

quasi-vruchtgebruik eigenaar is terwijl de blote eigenaar chirografair schuldeiser wordt.
1768

 

Dit is een belangrijk punt. Ook hier bestaat een afwijkende opvatting dat het om een 

eigenlijke vruchtgebruiker met beschikkingsbevoegdheid zou gaan (infra, nrs. 498-500). Net 

                                                 
1767 A. VERBEKE en K. VANHOVE, "Spelen met het voorwerp van vruchtgebruik" in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE 

(eds.), Zakenrecht, Brugge, die Keure, (171) 209-210, nr. 58. 
1768 V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Parijs Cotillon, 1859, 450-451, nr. 467: “(…) il en 

est donc propriétaire; et ce n’est pas un simple usufruit qui existe sur ces choses, quoiqu’elles ne soient pas choses de 

consommation.”; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens. Tome II, Parijs, Auguste Durand, 1870, 238, nr. 187; F. 

LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 517, nr. 410: “(…) si l’usufruit porte sur des choses non 

consomptibles, l’intention des parties peut être que l’usufruitier en acquière la propriété et rende des choses en même 

quantité et qualité: ce sera alors un quasi-usufruit.”; C. BEUDANT, Cours de Droit Civil Français. Tome IV. Les Biens, Parijs, 

Librairie Arthur Rousseau, 1938, 492, nr. 452; P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 

89, (4) 16: “Les clauses qui confèrent la consomptibilité à certains biens doivent être interprétées strictement. Parce 

qu’elles diminuent les droits du nu-propriétaire en ce qu’elles substituent un droit personnel à un droit réel qui aurait dû 

normalement être constitué en raison de la nature de la chose, (…)” (eigen nadruk); A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in 

X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, (37) 51, nr. 32. Minder expliciet: A. BOITELLE, "Réflexions sur la 

donation entre vifs portant sur des choses non consomptibles avec réserve de quasi-usufruit", JCP N 1996, (1761) 1763; F. 

SAUVAGE, "Les nouvelles frontières du quasi-usufruit", JCP N 2000, afl. 16, (691) nr. 25: “Restreindre le champ de la 

consomptibilité conventionnelle aux biens fongibles concourt de surcroît à protéger le créancier” waaruit men kan afleiden 

dat de blote eigenaar schuldeiser wordt en de quasi-vruchtgebruiker a contrario eigenaar; D. VAN LAERE, "De civiel- en 

fiscaalrechtelijke grenzen van schenkingen met voorbehoud van quasi vruchtgebruik", Not. Fisc. M. 2002, (188) 195. 
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zoals bij quasi-vruchtgebruik op uit de aard verbruikbare goederen (supra, nr. 469-473), 

volgen we deze opvatting niet (infra, nr. 501). 

ii. Tweede opvatting: toepassing van vruchtgebruikregime met 

beschikkingsbevoegdheid op uit de aard niet-verbruikbare goederen 

498. AFWIJZING CONVENTIONEEL VERBRUIKBAAR KARAKTER – Ondanks een duidelijke 

meerderheidsopvatting dat goederen niet alleen verbruikbaar kunnen zijn op grond van hun 

aard maar ook op grond van een bestemming door de eigenaar of contractspartijen (supra, nr. 

435), meent een kleine minderheid dat het verbruikbare karakter van goederen louter objectief 

is vast te stellen en niet conventioneel kan worden gemoduleerd.
1769

 Ook in deze visie bestaat 

ruimte voor afwijking van de normale vruchtgebruikregels voor niet-verbruikbare goederen. 

Deze afwijking situeert zich dan niet op het niveau van de kwalificatie van het 

vruchtgebruikgoed maar op het niveau van de teruggaveplicht en van de bevoegdheden van de 

vruchtgebruiker. 

499. CONVENTIONALITEIT OP NIVEAU VAN RESTITUTIE EN BEVOEGDHEDEN – In deze 

opvatting probeert men contractueel quasi-vruchtgebruik te benaderen vanuit de wijziging van 

de restitutieplicht. De wettelijke teruggaveplicht in natura wordt dan conventioneel vervangen 

door een teruggave bij equivalent. Deze conventionele wijziging kan worden gecombineerd 

met een beding waarin de blote eigenaar de vruchtgebruiker machtigt om in eigen naam over 

de vruchtgebruikgoederen te beschikken. Deze toekenning van beschikkingsbevoegdheid 

maakt van de vruchtgebruiker geen eigenaar maar louter vruchtgebruiker met 

beschikkingsbevoegdheid. De redenen die hiervoor worden aangegeven zijn identiek aan deze 

aangehaald om het eigendomsrecht van de gewone quasi-vruchtgebruiker af te wijzen (supra, 

nrs. 463-468).
1770

 

500. POSITIE BLOTE EIGENAAR EN VRUCHTGEBRUIKER – Hoe ziet de zakenrechtelijke positie 

van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker er in deze opvatting uit? De blote eigenaar 

blijft eigenaar van het goed (tot erover wordt beschikt) en de vruchtgebruiker wordt bevoegd 

tot beschikking. Het eigendomsrecht van de blote eigenaar heeft tot gevolg dat bij een 

beschikking over het goed door de vruchtgebruiker, dit goed rechtstreeks uit het vermogen 

van de blote eigenaar naar het vermogen van de koper gaat. Het goed komt nooit in het 

vermogen van de vruchtgebruiker terecht aangezien deze geen eigenaar wordt. Aan de 

vruchtgebruiker wordt daarnaast de bevoegdheid verleend over het goed te beschikken. Deze 

bevoegdheidsverlening door de blote eigenaar aan de vruchtgebruiker is niet-privatief en 

afgeleid.
1771

 

                                                 
1769 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 819, nr. 923. 
1770 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 819, nr. 923. Minder expliciet: R. HAMOU, "La 

fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la consomptibilité", Droit & Patrimoine 2003, vol. 119, 

(48) 49. 
1771 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 820, nr. 924 
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Niet-privatief betekent dat de vruchtgebruiker niet exclusief beschikkingsbevoegd wordt. 

De blote eigenaar blijft eigenaar van het goed zolang er niet over is beschikt door de 

vruchtgebruiker en in die hoedanigheid blijft hij ook beschikkingsbevoegd. 

Conventioneel kan deze bevoegdheid van de blote eigenaar worden beperkt door een 

vervreemdingsverbod op te nemen.  

Afgeleid betekent dat de vruchtgebruiker niet meer beschikkingsbevoegdheid heeft dan 

de blote eigenaar. Dit wordt vooral duidelijk in situaties van samenloop. Als de blote 

eigenaar door insolvabiliteit niet meer kan beschikken over zijn goederen, kan de 

vruchtgebruiker wiens bevoegdheid is afgeleid van deze van de blote eigenaar, het ook 

niet. Als de vruchtgebruiker daarentegen insolvabel wordt, kan de blote eigenaar als 

eigenaar zijn goederen revindiceren.
1772

  

501. BEOORDELING – Deze visie kan om verschillende redenen niet overtuigen. In de eerste 

plaats ontbreekt elke grondslag voor de bewering dat de kwalificatie van goederen als 

verbruikbaar of niet-verbruikbaar de lege lata niet conventioneel kan gebeuren. Niet alleen 

een overweldigende meerderheid in rechtspraak en –leer is van oordeel dat een dergelijke 

kwalificatie mogelijk is en kan leiden tot de toepassing van een quasi-vruchtgebruik op uit de 

aard niet-verbruikbare goederen (supra, nr. 486), ook de wetgever heeft ruimte gelaten voor 

conventionele kwalificaties. Hoewel er geen wettelijke bepaling bestaat met betrekking tot 

een verbruikbare kwalificatie door bestemming, zijn er wel dergelijke bepalingen aanwezig 

met betrekking tot een onroerende kwalificatie door bestemming
1773

 en (in beperkte mate) een 

roerende door anticipatie
1774

. Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen wordt 

vaak de summa divisio in het goederenrecht beschouwd. Als conventionele kwalificaties daar 

door de wetgever toegelaten worden, dient dit a fortiori het geval te zijn voor het minder 

belangrijke onderscheid tussen verbruikbare en niet-verbruikbare goederen.
1775

  

De mogelijkheid om conventioneel af te wijken van de goederenkwalificatie geldt de lege 

lata. De lege ferenda pleiten we voor een openbare orde-karakter van de 

goederenkwalificatie met ruimte voor subjectiviteit op het niveau van de 

rechtsverhouding in plaats van het niveau van de goederenkwalificatie (zie infra, nrs. 543, 

583-584 en 591). 

Een tweede reden om deze visie af te wijzen, is haar opvatting dat de quasi-vruchtgebruiker 

geen eigenaar is. Zoals eerder toegelicht, volgen we op dit punt de meerderheidsvisie die de 

quasi-vruchtgebruiker wel als eigenaar kwalificeert (supra, nrs. 469).  

Een derde reden om deze opvatting niet te volgen is dat de voorgestelde constructie meer 

vragen opwerpt dan antwoorden biedt en dus weinig werkbaar lijkt. Aangenomen dat een 

conventionele kwalificatie niet mogelijk is en dat er geen eigendomsoverdracht vereist is voor 

                                                 
1772 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 819-820, nr. 924. 
1773 Art. 517, 522, 524-525 BW. 
1774 Art. 1529 jo. 1537 Ger.W. 
1775 Ook in die zin: P. SIRINELLI, "Le quasi-usufruit (deuxième partie)", Petites Affiches 1993, afl. 89, (4) 7, nr. 33. 
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toekenning van beschikkingsbevoegdheid aan de vruchtgebruiker, wordt de vruchtgebruiker 

beschikkingsbevoegd doordat de blote eigenaar hem deze bevoegdheid verleent. Door het 

niet-privatieve karakter kunnen beide partijen vanaf dat moment beschikken over het goed. 

Deze parallelle beschikkingsbevoegdheid lijkt strijdig met het beginsel van de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht, dat precies op de beschikkingsbevoegdheid kijkt.
1776

 Indien deze 

dubbele beschikkingsbevoegdheid toch mogelijk zou zijn, rijst de vraag wat de gevolgen van 

uitoefening ervan zijn. De vruchtgebruiker kan het goed onbelast overdragen, de blote 

eigenaar niet. Immers, een overdracht door de blote eigenaar brengt geen einde aan het 

zakelijk recht van de vruchtgebruiker, dat volgrecht heeft (tenzij de verkrijger als derde te 

goeder trouw een beroep kan doen op de regels uit art. 2279 BW). Wat verkrijgt de verkrijger 

dan? Een eigendomsrecht op een met vruchtgebruik bezwaard goed. Hierbij rijst dan de vraag 

of de bevoegdheidsverlening door de oorspronkelijke blote eigenaar/verkoper tegenwerpelijk 

is aan de nieuwe blote eigenaar/koper.  

Om de positie en de bevoegdheid van de vruchtgebruiker niet uit te hollen kan een 

vervreemdingsverbod worden opgenomen in de vruchtgebruikovereenkomst. Een 

dergelijk vervreemdingsverbod dient te voldoen aan de dubbele voorwaarde dat het (1) 

beantwoordt aan een rechtmatig belang en (2) van korte duur is.
1777

 Aangenomen dat aan 

beide voorwaarden is voldaan, rijst de vraag of een dergelijk vervreemdingsverbod 

zakelijke werking heeft. Dit lijkt niet het geval te zijn tenzij dat volgt uit de aard van het 

goed zelf.
1778

 Anders gezegd: ook al mag de blote eigenaar niet vervreemden, hij kan het 

wel. Bij overdracht aan een derde zitten we opnieuw in de problematische situatie dat 

deze het goed verkrijgt bezwaard met het vruchtgebruik. Kan de vruchtgebruiker op basis 

van zijn volgrecht zijn beschikkingsbevoegdheid uitoefenen? Indien ja, moet de derde 

zich dan tegen de verkoper/eerste blote eigenaar keren op basis van vrijwaring voor 

uitwinning?  

De uitbreiding van bevoegdheden van de vruchtgebruiker door toekenning van 

beschikkingsbevoegdheid in plaats van door kwalificatie van het voorwerp van zijn recht als 

verbruikbaar, kan de lege lata aldus niet worden ondersteund. 

c. Tegenwerpelijkheid van quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen 

502. REGELS VERBINTENISSENRECHT EN REGELS GOEDERENRECHT – Een quasi-

vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen is een zakelijk recht dat via een 

rechtshandeling tot stand komt (supra, nr. 486). Om de omvang van de tegenwerpelijkheid te 

                                                 
1776 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 171, nr. 195. Minder 

expliciet: A. VAREILLES-SOMMIERES, "La définition et la notion juridique de la propriété", RTD civ 1905, (443) 470-471, nrs. 

52-53; P. CROCQ, Propriété et garantie, Parijs, LGDJ, 1995, 192-195, nr. 240-241. Over de historische ontwikkeling van het 

exclusiviteitsbeginsel, zie: A.M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Parijs, PUF, 1989, 139-275, nrs. 114-

231. 
1777 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 194-197, nr. 222.  
1778 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 197-199, nr. 224; E. 

DIRIX, "Art. 7 Hyp.W." in E. DIRIX, P. FRANCOIS en M. TISON (eds.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (11) 19. 
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bepalen, moet daarom, net zoals bij de vervroegde roerendmaking (supra, nr. 353), worden 

onderzocht (1) of er vanuit het verbintenissenrecht redenen bestaan om de tegenwerpelijkheid 

van de rechtshandeling af te wijzen (infra, nrs. 503-506) en (2) of er vanuit het zakenrecht 

redenen zijn om de zakelijke werking van het quasi-vruchtgebruik op conventioneel 

verbruikbare goederen af te wijzen (infra, nrs. 507-511).  

i. Toetsing aan de principes van tegenwerpelijkheid van overeenkomsten 

503. ALGEMENE REGELS TEGENWERPELIJKHEID OVEREENKOMSTEN – In het 

verbintenissenrecht bestaat naast het principe van de contractsrelativiteit (art. 1165 BW), de 

regel dat de externe gevolgen van een overeenkomst principieel tegenwerpelijk zijn aan 

derden. Dit houdt in dat derden het bestaan van de overeenkomst en haar gevolgen voor de 

contractspartijen moeten aanvaarden. Bovendien moeten derden de gevolgen van de 

overeenkomst op hun eigen vermogen ondergaan (supra, nr. 354).  

Deze tegenwerpelijkheid van overeenkomsten geldt slechts van rechtswege slechts voor zover 

(1) het om een geldige overeenkomst en bewezen overeenkomst gaat en (2) de eventuele 

bijkomende wettelijke formaliteiten voor de tegenwerpelijkheid van de overeenkomst worden 

nageleefd (supra, nr. 354). Toegepast op de overeenkomst tot vestiging van een quasi-

vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen, blijken deze voorwaarden a priori 

geen probleem te vormen. De geldigheid van dergelijk quasi-vruchtgebruik werd reeds 

aangetoond (supra, nr. 488). De publiciteitsvereisten voor tegenwerpelijkheid van de inhoud 

een dergelijke overeenkomst waarin een zakelijk recht wordt gevestigd, spelen op 

zakenrechtelijk niveau en worden daar behandeld (infra, nrs. 507-511).  

Dit betekent nog niet dat de vraag naar de principiële tegenwerpelijkheid van overeenkomsten 

tot vestiging van een quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen reeds 

definitief bevestigend is beantwoord. Er bestaan immers uitzonderingen waarbij de geldigheid 

van de overeenkomst onverlet blijft maar een derde kan handelen alsof de overeenkomst niet 

bestaat.
1779

 De uitzonderingen die relevant zijn in het licht van de figuur van quasi-

vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen, worden kort toegelicht en hun 

voorwaarden worden getoetst. 

504. UITZONDERING TEGENWERPELIJKHEID: ACTIO PAULIANA – Een eerste situatie waarin de 

derde niet verplicht is om de externe gevolgen van een contract te ondergaan, is die waarin de 

schuldenaar met bedrieglijke benadeling van de rechten van zijn schuldeisers handelingen 

heeft verricht. Op grond van artikel 1167 BW heeft de benadeelde schuldeiser dan het recht 

om in eigen naam op te komen tegen die handelingen via de Pauliaanse vordering of actio 

pauliana genoemd. Maakt een schuldeiser gebruik van de pauliana, dan vordert hij concreet 

                                                 
1779 V. SAGAERT en E. DEWITTE, "Actuele ontwikkelingen inzake de derdenwerking van contracten" in S. STIJNS, V. 

SAGAERT, I. SAMOY, et al. (eds.), Themis Verbintenissenrecht, Brugge die Keure, 2012, (135) 146 e.v.; Y. BUFFELAN-LANORE 

en V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil. Les obligations, Parijs, Sirey, 2014, 435, nr. 1157. 
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van de rechter dat het contract aan hem niet tegenstelbaar wordt verklaard. De 

toepassingsvoorwaarden zijn: (1) dat de schuldeiser die de pauliana instelt, titularis is van een 

schuldvordering die dateert van voor de datum waarop de aangevochten handeling werd 

verricht, (2) dat de schuldeiser die de pauliana instelt, benadeeld is, (3) dat de benadeling van 

de schuldeiser het gevolg is van een bedrieglijke handeling van de schuldenaar, en indien het 

om een handeling ten bezwarende titel gaat (4) dat de persoon met wie de schuldenaar 

contracteerde te kwader trouw was, d.w.z. op de hoogte was van de gepleegde benadeling 

(supra, nr. 355).  

Hoewel we geen toepassing in de rechtspraak zijn tegengekomen, zouden schuldeisers van de 

blote eigenaar bij een quasi-vruchtgebruik op een conventioneel verbruikbaar goed kunnen 

argumenteren dat hun verhaalsmogelijkheden werden beperkt nu de positie van hun 

schuldenaar, de blote eigenaar, van zakelijk gerechtigde naar chirografair schuldeiser is 

“gedegradeerd” (supra, nrs. 454 en 469). Op die manier is aan de tweede voorwaarde 

mogelijk voldaan. De derde voorwaarde, nl. dat deze benadeling het gevolg is van een 

bedrieglijke handeling van de schuldenaar/blote eigenaar, moet in concreto worden 

beoordeeld. Om van bedrieglijke handeling te spreken moet de schuldeiser bewijzen dat de 

handeling abnormaal was, d.w.z. niet kan worden verantwoord in een normaal beheer van een 

vermogen.
1780

 Voor de vestiging van een quasi-vruchtgebruik op een conventioneel 

verbruikbaar goed kunnen echter meerdere, valabele motieven bestaan zodat ze kan passen in 

een normaal beheer van een vermogen. Zo is een voor de hand liggende motief de toekenning 

van ruimere bevoegdheden dan het geval zou zijn bij vestiging van een eigenlijk 

vruchtgebruik (zie ook supra, nr. 483). Hieruit volgt dat niet a priori kan worden aangenomen 

dat de vestiging van een quasi-vruchtgebruik op een conventioneel verbruikbaar goed 

aanleiding kan geven tot een Pauliaanse vordering.  

505. UITZONDERING TEGENWERPELIJKHEID: VEINZING – Een tweede situatie waarin een 

derde zich de externe gevolgen van een overeenkomst niet dient te laten tegenwerpen, is het 

geval waarin partijen samen bewust naar buiten de schijn wekken dat er een bepaalde 

overeenkomst is gesloten, terwijl ze in werkelijkheid in het geheim anders zijn 

overeengekomen. Er is dan sprake van simulatie of veinzing. Partijen sluiten hier twee 

overeenkomsten: zowel een schijnovereenkomst of openlijke overeenkomst als een verborgen 

overeenkomst of tegenbrief. Deze verborgen overeenkomst of tegenbrief kan volgens artikel 

1321 BW niet aan derden worden tegengeworpen. Veinzing kan bovendien drie vormen 

aannemen: het kan gaan om een fictieve rechtshandeling, een vermomde rechtshandeling of 

veinzing via een tussenpersoon (supra, nr. 356).  

Hoewel een quasi-vruchtgebruik op een conventioneel verbruikbaar goed zoals alle andere 

vormen van overeenkomsten in een concreet geval veinzing zou kunnen uitmaken, kan niet a 

                                                 
1780 Cass. 15 maart 1985, Arr.Cass. 1984-85, 969, Pas. 1985, I, 875, RCJB 1989, 315, noot J. MAHAUX, RW 1985-86, 2609, 

JT 1986, 291; Cass. 26 oktober 1989, Arr.Cass. 1989-90, 282, Bull. 1990, 248, Pas. 1990, I, 248, JLMB 1994, 4, RW 1989-

90, 1028, noot; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 242, nr. 235. 
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priori worden aangenomen dat de rechtshandeling die dergelijk vruchtgebruik vestigt, steeds 

onder één van deze drie vormen valt. Er is in principe immers geen sprake van een tegenbrief. 

De partijen komen openlijk en duidelijk overeen dat ze conventioneel de kwalificatie van een 

goed als verbruikbaar bepalen en zo een quasi-vruchtgebruik toepassen.  

506. UITZONDERING: FRAUS OMNIA CORRUMPIT – Ook op grond van het algemeen 

rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” kan een overeenkomst niet-tegenwerpelijk zijn aan 

derden (supra, nr. 357). Een handeling die werd nagestreefd om anderen opzettelijk schade te 

berokkenen, heeft ten aanzien van derden geen rechtsgevolgen. De toepassingsvoorwaarden 

zijn: (1) dat er een (rechts)handeling tot stand wordt gebracht, (2) dat de schadeveroorzaker 

bedrieglijk of arglistig handelde, (3) dat het opzet bestond om schade te veroorzaken (supra, 

nr. 357).  

Opnieuw kan niet worden aangenomen dat aan deze voorwaarden steeds is voldaan bij de 

vestiging van een quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen. Het 

bedrieglijk opzet moet in concreto worden beoordeeld en er is geen enkele reden om a priori 

aan te nemen dat de vestiging van een dergelijk vruchtgebruik plaatsvond met de bedrieglijke 

bedoeling schade te veroorzaken. Reeds eerder werd toegelicht dat meerdere, valabele 

motieven bestaan die het vestigen van dergelijk vruchtgebruik in abstracto verantwoorden. 

Uit het voorgaande blijkt dat er op verbintenisrechtelijk vlak niet per hypothese redenen 

bestaan om de overeenkomst waarin een goed conventioneel als verbruikbaar wordt 

behandeld, als niet-tegenwerpelijk te beschouwen. Omdat deze kwalificatie tot stand komt in 

een overeenkomst tot vestiging van een quasi-vruchtgebruik, dat een zakelijk recht is, dienen 

ook de voorwaarden voor zakelijke werking te worden nagegaan. 

ii. Toetsing aan de voorwaarden voor zakelijke werking 

507. ALGEMENE REGELS TEGENWERPELIJKHEID ZAKELIJKE RECHTEN – Naar Belgisch en 

Frans recht geldt ook voor zakelijke rechten dat een overeenkomst die ze tot stand brengt, 

tegenwerpelijk is aan derden. Evenwel heeft de wetgever er voor gekozen om bepaalde 

derden te beschermen via een systeem van publiciteit (supra, nr. 360). Dit publiciteitssysteem 

is verschillend naar gelang het soort goed waarop het zakelijk recht is gevestigd.  

De tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten op roerende goederen is afhankelijk van de 

inbezitstelling van de goederen.
1781

 Zakelijke rechten op onroerende goederen zijn 

                                                 
1781 C. LEBON, "Non nudis pactis dominia rerum transferuntur? Kritische bemerkingen omtrent de consensualiteit van de 

overdracht van eigendom en de vestiging van beperkt zakelijke rechten" in L. CORNELIS, D. DE MAREZ, Y.H. LELEU, et al. 

(eds.), T.P.R. 2004 - Liber Amicorum T.P.R. en Marcel Storme, Gent, Story-Scientia, 2004, (409) 435, nr. 25; R. DEKKERS en 

E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 162-163, nrs. 405-407; J. DEL CORRAL, De 

leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen, Antwerpen, Intersentia, 2013, 403, nr. 433. 
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daarentegen slechts tegenwerpelijk aan derden te goeder trouw met een concurrent recht 

indien de authentieke titel is overgeschreven op het hypotheekkantoor.
1782

  

Is aan de publiciteitsvoorwaarde voldaan, dan is het zakelijk recht tegenwerpelijk aan 

iedereen, ook aan de door publiciteit beschermde derden. 

508. TOEPASSING OP TEGENWERPELIJKHEID QUASI-VRUCHTGEBRUIK OP CONVENTIONEEL 

VERBRUIKBARE GOEDEREN – Bij toepassing van de publiciteitsregels op een quasi-

vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen, blijkt dat een geldig gesloten 

overeenkomst tegenwerpelijk is aan derden indien het vruchtgebruikgoed in bezit is genomen 

door de quasi-vruchtgebruiker indien het een roerend goed betreft, of indien de vestigingsakte 

is overgeschreven op het hypotheekkantoor voor onroerende goederen. Er is geen enkele 

reden om de tegenwerpelijkheid van een quasi-vruchtgebruik op een conventioneel 

verbruikbaar goed anders te beoordelen dan de tegenwerpelijkheid van andere zakelijke 

rechten.
1783

 

Toch is niet iedereen overtuigd. Een eerste argument dat wordt aangehaald, is dat de titularis 

van een quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen geen eigenaar is. De 

toekenning aan die titularis van beschikkingsbevoegdheid zou dan niet-tegenwerpelijk 

zijn.
1784

 Evenwel is deze visie op een verkeerd uitgangspunt gebaseerd indien men akkoord 

gaat met de analyse die eerder werd gemaakt van de positie van de quasi-vruchtgebruiker. Het 

probleem van de tegenwerpelijkheid van beschikkingsbevoegdheid aan een niet-eigenaar rijst 

hier niet. Immers, de quasi-vruchtgebruiker op conventioneel verbruikbare goederen wordt 

net zoals de quasi-vruchtgebruiker op uit de aard verbruikbare goederen eigenaar (supra, nrs. 

452-469). Bovendien wordt verdedigd dat de schuldeisers van de blote eigenaar zich een 

quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare goederen niet moeten laten tegenwerpen. 

Bij insolvabiliteit van de blote eigenaar zou de blote eigendom in de boedel vallen.
1785

 Dat bij 

insolvabiliteit de blote eigendom in de boedel valt, is vanzelfsprekend.
1786

 De vraag is echter 

                                                 
1782 België: art. 1 Hyp.W. Frankrijk: art. 30-1, al. 1 Décret 4 janvier 1955. Zie onder meer: F. LAURENT, Principes de droit 

civil, XVI, Brussel, Bruylant, 1878, 427, nr. 362; J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la 

Faculté de Droit de Liège, 1996, 525-527, nr. 606; A. VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende en hypothecaire publiciteit. 

Organisatie en tegenwerpelijkheid", RW 1997, (1099) 1099-1127; C. LARROUMET, Droit Cvil. Les Biens - Droits réels 

principaux. Tome II, Parijs, Economica, 2004, 4, 224-226, nr. 389; E. DIRIX, "Overzicht van rechtspraak. Zekerheden 1998-

2003", TPR 2004, (1163) 1169-1170, nrs. 3-4; P.P. RENSON, "Introduction à la publicité foncière et à la transcription", JT 

2004, vol. 36, (829) 829-835; M. GREGOIRE, Publicité foncière. Sûretées réelles et privilèges., Brussel, Bruylant, 2006, 41-

43, nrs. 129-131; L. AYNES en P. CROCQ, Les sûretés. La publicité foncière, Parijs, Defrénois, 2008, 282, nr. 641; F. TERRE 

en P. SIMLER, Droit civil. Les biens, Parijs, Dalloz, 2010, 323-324, nrs. 405-406; P. WERY, Droit des obligations. Volume I, 

Brussel, Larcier, 2010, 353-355, nr. 406; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 

2012, 219-220, nr. 81.  
1783 R. HAMOU, "La fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la consomptibilité", Droit & 

Patrimoine 2003, vol. 119, (48) 56; A. VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik" in X. (ed.), Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 

2006, (37) 51, nr. 32. 
1784 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 428, nr. 526. 
1785 V. SAGAERT, "Oude zakenrechtelijke figuren voor familiale vermogensplanning", Familiale Vermogensplanning. 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, (205) 235, nr. 33; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 820. 
1786 De blote eigendom is een vermogensbestanddeel en valt aldus onder de regel uit art. 7 Hyp.W. dat de schuldenaar ten 

aanzien van zijn schuldeisers gehouden is zijn verbintenissen na te komen onder verband van al zijn goederen. Zie onder 
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waaruit die blote eigendom precies bestaat. Aangenomen dat de conventionele kwalificatie 

tegenwerpelijk is, is de blote eigendom slechts een schuldvordering (supra, nr. 454). Een 

groter probleem lijkt de insolvabiliteit van de vruchtgebruiker. De blote eigenaar loopt bij een 

quasi-vruchtgebruik het risico op insolvabiliteit van de vruchtgebruiker aangezien hij slechts 

chirografair schuldeiser is (supra, nr. 454). Bij een quasi-vruchtgebruik op conventioneel 

verbruikbare goederen is dat eveneens het geval. Aangezien de blote eigenaar zelf met de 

conventionele kwalificatie heeft ingestemd, kan hij zich bij insolvabiliteit van de quasi-

vruchtgebruiker als contractspartij niet beroepen op de niet-verbruikbare aard van de 

vruchtgebruikgoederen omwille van artikel 1134 BW. De vraag is of de schuldeisers van de 

blote eigenaar die mogelijkheid hebben in geval van insolvabiliteit van de blote eigenaar. 

Deze vraag dient ontkennend te worden beantwoord. De overeenkomst, geldig tot stand 

gekomen, dient te worden gerespecteerd en derden dienen de gevolgen op hun eigen 

vermogen aanvaarden (supra, nr. 503).
1787

 Een schuldeiser kan niet meer rechten laten gelden 

dan zijn schuldenaar (supra, nr. 455). 

Een ander probleem dat de doctrine ten onrechte ziet, is de hypothecaire overschrijving in een 

quasi-vruchtgebruikconstructie. Indien de quasi-vruchtgebruiker ter vervanging van het 

oorspronkelijk met quasi-vruchtgebruik belaste goed een onroerend goed aankoopt en de akte 

is verleden, zouden volgens BUYSSENS problemen kunnen ontstaan bij de overschrijving van 

deze akte op het hypotheekkantoor. Bovendien wordt de vraag gesteld of een onroerend goed 

dat een vervangingsgoed is van het oorspronkelijke met quasi-vruchtgebruik bezwaarde goed, 

als hypothecair onderpand kan worden gebruikt.
1788

 Het is niet helemaal duidelijk welke 

hypothese de auteur juist voor ogen had.
1789

 Een quasi-vruchtgebruiker is eigenaar van de 

vruchtgebruikgoederen en dus bevoegd om deze te verkopen. Van de opbrengst wordt hij 

eveneens eigenaar. De goederen die vervolgens worden aangekocht met de opbrengst, koopt 

hij als eigenaar, niet als quasi-vruchtgebruiker. Zijn hoedanigheid van quasi-vruchtgebruiker 

lijkt daarom niet te moeten worden vermeld in de koopakte van het onroerend goed. 

Bovendien gaan we er van uit dat de blote eigenaar geen zakenrechtelijke aanspraak op het 

vruchtgebruikgoed heeft, ongeacht of dit het oorspronkelijke goed dan wel een 

vervangingsgoed is. De blote eigenaar is immers chirografair schuldeiser bij een quasi-

vruchtgebruik (supra, nrs. 454 en 469). Doordat hij geen zakelijk recht heeft, vindt er geen 

zakelijke subrogatie plaats te voordele van de blote eigenaar (supra, nr. 496). De vermelding 

van de hoedanigheid van quasi-vruchtgebruiker in de koopakte, heeft dan ook weinig zin. In 

                                                                                                                                                         
meer: E. DIRIX, "Art. 7 Hyp.W." in E. DIRIX, P. FRANCOIS en M. TISON (eds.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (11) 11-30. 
1787 A. VERBEKE en J. BYTTEBIER, "Onroerende en hypothecaire publiciteit. Organisatie en tegenwerpelijkheid", RW 1997, 

(1099) 1119-1120, nr. 93; M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, Diegem, Story-Scientia, 1999, 96, nr. 123; 

S. STIJNS, Verbintenissenrecht, 1, Brugge, die Keure, 2005, 225, nr. 316; P. WÉRY, Droit des obligations. Volume I, Brussel, 

Larcier, 2010, 783, nr. 928; E. DIRIX, "Art. 7 Hyp.W." in E. DIRIX, P. FRANCOIS en M. TISON (eds.), Voorrechten en 

hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (11) 18-19. 
1788 F. BUYSSENS, "Op zoek naar duidelijkheid", TEP 2010, afl. 1, (3) 5. 
1789 Reeds eerder schreven we over verschillende hypotheses die zich kunnen voordoen in dergelijk geval: A. APERS en A.-L. 

VERBEKE, "Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen" in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), 

Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2012, (127) 143-144. 
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geen geval kan de blote eigenaar de positie van derden met een zakelijk recht op het 

onroerend goed dat door de quasi-vruchtgebruiker werd gekocht, bedreigen. Het onroerend 

goed als hypothecair onderpand gebruiken kan in deze opvatting daarom geen probleem 

vormen aangezien de blote eigenaar geen zakenrechtelijke positie heeft m.b.t. dit onroerend 

goed. Dit verandert niet wanneer er conventioneel zakelijke subrogatie is bedongen. Van een 

zaakvervangingsclausule wordt immers aangenomen dat ze geen derdenwerking heeft (supra, 

nr. 462). 

509. VERSCHIL MET TEGENWERPELIJKHEID ROERENDMAKING DOOR ANTICIPATIE - Hier is een 

belangrijk verschil op te merken met de vergelijkbare fictie van roerende goederen door 

anticipatie. Deze laatste werkt beperkt door ten aanzien van derden omdat de 

publiciteitsmaatregel voor roerende goederen moeilijk kan worden vervuld zolang de 

goederen fysiek vastgemaakt zijn aan de grond. Een oplossing is het gebruik van fictief bezit 

maar dit wordt slechts gedeeltelijk aanvaard (zie supra, nrs. 361 en 413-419). Bij 

conventioneel verbruikbare goederen kan een zakelijk recht dat wordt toegepast op 

verbruikbare goederen, nl. quasi-vruchtgebruik, wel aan derden worden tegengeworpen 

aangezien hier wel aan de vereiste publiciteitsmaatregel kan worden voldaan, ook al is het een 

zuiver conventionele kwalificatie. 

510. FISCALE TEGENWERPELIJKHEID – De fiscale behandeling van vruchtgebruik verschilt 

sterk afhankelijk van de wijze waarop het werd gevestigd. Een schenking met voorbehoud 

van vruchtgebruik, een schenking van vruchtgebruik, een vestiging van vruchtgebruik ten 

bezwarende titel, een ontstaan van wettelijk vruchtgebruik bij overlijden worden telkens op 

grond van andere bepalingen behandeld.
1790

 Een uitgebreide bespreking gaat het bestek van 

dit onderzoek te buiten. De specifieke vraag of een quasi-vruchtgebruik op conventioneel 

verbruikbare goederen aan de fiscus tegenwerpelijk is, verdient evenwel enige aandacht. 

Auteurs hebben voornamelijk de fiscale tegenwerpelijkheid van schenkingen met voorbehoud 

van vruchtgebruik besproken. Zo werd reeds verdedigd dat een schenking met voorbehoud 

van quasi-vruchtgebruik bij financiële instrumenten vlotter tegenstelbaar zou zijn dan 

eenzelfde constructie die betrekking heeft op een onroerend goed. De reden is dat 

beschikkingsbevoegdheid meer nodig lijkt bij een efficiënt beheer van een 

effectenportefeuille dan van een onroerend goed.
1791

 De Belgische fiscus lijkt evenwel 

negatief te staan ten opzicht van elke vorm van conventionele toepassing van quasi-

vruchtgebruik op niet-verbruikbare goederen. In een beslissing uit 2013 oordeelde de 

rulingcommissie dat een dergelijke uitbreiding niet door haar diende te worden aanvaard.
1792

  

                                                 
1790 Zie onder meer: art. 9 W.Succ. (verkrijging blote eigendom door erfgenaam en vruchtgebruik door wordt vermoed 

bedekte bevoordeling te zijn zodat geheel tot actief van nalatenschap wordt gerekend – voor Vlaanderen nu art. 2.7.1.0.7); 

art. 33 W.Succ. (relevant bij schenking met voorbehoud van vruchtgebruik – mogelijke verwerping van schuldvordering in 

de nalatenschap – voor Vlaanderen nu art. 2.7.3.4.4 Vlaamse Codex Fiscaliteit); art.  
1791 A. CHAPPERT, "La donation avec réserve de quasi-usufruit: une possibilité à utiliser avec modération en matière fiscale", 

Répertoire Defrénois 1997, (906) 907-907, nrs. 6-8. 
1792 “Décision anticipée publiée dans le Rapport annuel du Service des désicions anticipées – Année 2013”, Rec.gén.enr.not. 

2015, 79, nr. 26.704.  
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511. CONCLUSIE: TEGENWERPELIJKHEID VAN QUASI-VRUCHTGEBRUIK OP CONVENTIONEEL 

VERBRUIKBARE GOEDEREN DUS TEGENWERPELIJKHEID SUBJECTIEVE KWALIFICATIE – Uit de 

voorgaande analyse blijkt dat een quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare 

goederen, op civielrechtelijk vlak tegenwerpelijk is aan derden indien aan de 

publiciteitsvereisten is voldaan. De tegenwerpelijkheid van het quasi-vruchtgebruik impliceert 

ook de tegenwerpelijkheid van de subjectieve kwalificatie, d.w.z. van de conventionele 

verbruikbaarheid. De aard van het vruchtgebruik – eigenlijk dan wel oneigenlijk – hangt af 

van het voorwerp ervan. Als men aanvaardt dat een vruchtgebruik een oneigenlijk 

vruchtgebruik is omdat het voorwerp conventioneel verbruikbaar is, aanvaardt men impliciet 

ook de conventionele kwalificatie.  

§3. Conclusie en evaluatie van subjectiviteit bij verbruikbare goederen in het kader van 

vruchtgebruik 

A. Conclusie over de invloed van de partijwil: fictieve, louter subjectieve kwalificatie met 

betwiste beperkte doorwerking 

512. NIVEAU UITDRUKKELIJKE AFWIJKING – De wil van partijen heeft bij deze goederen tot 

gevolg dat ze tegen hun aard als verbruikbaar (of niet-verbruikbaar) worden gekwalificeerd. 

Hoewel dat door de auteurs die de conventionele verbruikbaarheid erkennen (supra, nr. 435), 

niet wordt geëxpliciteerd, leidt de wil van partijen hier dus tot de creatie van een juridische 

fictie, d.w.z. een uitdrukkelijke afwijking van de kwalificatie gebaseerd op het criterium dat 

aan het onderscheid verbruikbaar/niet-verbruikbaar ten grondslag ligt. De subjectiviteit speelt 

hier dus op het afwijkingsniveau (supra, nr. 26). 

513. LOUTER SUBJECTIEVE KWALIFICATIE – De subjectieve kwalificatie van een goed als 

verbruikbaar of niet-verbruikbaar tegen de aard in, komt tot stand op basis van de wil van de 

eigenaar (supra, nr. 435) of, in het kader van vruchtgebruik, op basis van de wil van de 

eigenaar en zijn contractspartij (supra, nrs. 484 en 486-487). Er zijn geen objectieve 

elementen waaraan moet zijn voldaan. Dit impliceert dat het om een louter subjectieve 

kwalificatie gaat. 

514. BEPERKINGEN ROL WIL PARTIJEN DOOR DOCTRINE AANGENOMEN MAAR ZONDER TE 

OVERTUIGEN – De wil van partijen wordt door een belangrijk deel van de doctrine beperkt in 

haar toepassingsgebied. Enkel vervangbare goederen zouden conventioneel als verbruikbaar 

worden gekwalificeerd in het kader van een vruchtgebruik. Hoewel deze redenering persistent 

is, vooral in de Franse rechtsleer, kan ze niet overtuigen (supra, nrs. 489-492). Daarnaast 

wordt de rol van de wil van partijen door een deel van de doctrine beperkt in haar werking ten 

aanzien van derden. Derden zouden zich de conventionele kwalificatie niet moeten laten 

tegenwerpen. Ook deze redenering kan niet worden gevolgd, zo blijkt uit toetsing aan de 

basisprincipes van het verbintenissen- en goederenrecht. Quasi-vruchtgebruik op 

conventioneel verbruikbare goederen blijkt op grond van deze toetsing tegenwerpelijk aan 



 

 

481 

 

derden, op voorwaarde dat aan de publiciteitsvereisten is voldaan. Deze publiciteitsvereisten 

worden bepaald door het roerende of onroerende karakter van de goederen: bezit voor 

roerende goederen, hypothecaire publiciteit voor onroerende (supra, nrs. 503-508). Hierdoor 

heeft ook de subjectieve kwalificatie zakelijke werking (supra, nr. 511). 

515. FUNCTIE VAN DE CONVENTIONELE KWALIFICATIE: UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEDEN 

– De belangrijkste vorm van conventionele kwalificatie van goederen bij de indeling 

verbruikbaar/niet-verbruikbaar is de conventionele kwalificatie als verbruikbaar om de 

goederen aan een quasi-vruchtgebruik te onderwerpen (ook het omgekeerde is mogelijk, zie 

supra, nr. 484). Deze conventionele kwalificatie wordt aangewend met een uitdrukkelijk doel: 

de beweegreden voor deze kwalificatie is de uitbreiding van de bevoegdheden van de 

vruchtgebruiker, die bij een oneigenlijk vruchtgebruik ruimer zijn dan bij een eigenlijk 

vruchtgebruik.
1793

 De kwalificatie wordt dus ingezet om een wijziging op het vlak van het 

regime te bewerkstelligen (zie ook infra, nr. 575). 

De conventionele kwalificatie vormt zo – naast de aanvaarding van een universaliteit als 

voorwerp van een vruchtgebruik en de bestemmingsleer
1794

 – één van de verschillende 

oplossingen voor eenzelfde behoefte uit de praktijk, nl. ruimere bevoegdheden toegekend 

te zien aan de vruchtgebruiker.  

B. Beoordeling de lege ferenda: modulering op het niveau van de rechtsverhouding 

wenselijker? 

516. CONVENTIONELE KWALIFICATIE NIET DE ENIGE OPLOSSING: MODERN NEDERLANDS 

VRUCHTGEBRUIK ALS ALTERNATIEF – De vraag naar ruimere bevoegdheden die in het Franse 

en Belgische recht leidde tot de figuur van de conventionele verbruikbaarheid in het kader van 

vruchtgebruik, bestond ook in het oude Nederlandse recht, waar een gelijkaardige 

vruchtgebruikregime gold als onder het huidige Franse en Belgische recht. Dit 

vruchtgebruikregime werd, net zoals het Belgische en Franse, als verouderd beschouwd.
1795

 

Het was, net zoals het nog steeds geldende Belgische en Franse vruchtgebruik, toegespitst op 

onroerende goederen.
1796

 Bij bijvoorbeeld effecten schoot het oude vruchtgebruik evenwel te 

kort omwille van de sterke nadruk op de instandhouding van het vruchtgebruikvermogen.
1797

 

Door het toenemende belang van dergelijke roerende goederen voor particuliere vermogens 

werd een soepeler vruchtgebruikregime, net zoals in het Belgische en Franse recht, wenselijk 

                                                 
1793 F. JULIENNE, L'usufruit à l'épreuve des règlements pécuniaires familiaux, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Ais-

Marseille, 2009, 578, nr. 840. 
1794 E. DOCKÈS, "Essai sur la notion d'usufruit", RTD civ 1995, (479) 479-507; A. VERBEKE, "Creatief met vruchtgebruik", 

T.Not. 1999, (530) 530-579. 
1795 J.A. DE BRUIJN, "Het recht van vruchtgebruik volgens het huidige en nieuwe Burgerlijk Wetboek", de Notarisklerk 1986, 

vol. 1216, (15) 15; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 510-511, nr. 596. 
1796 E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk systeem", WPNR 

1985, vol. 573, (170) 172. Dit bleek ook uit de bepalingen over kaphout, bossen, wijngaarden, mijnen, groeven, verpachting 

en verhuring. Een verklaring hiervoor valt te vinden in het feit dat onroerende goederen bij het tot stand komen van het oude 

Burgerlijk Wetboek het voornaamste familiebezit vormden. 
1797 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 639; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de 

Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 261.  



 

 

482 

 

geacht.
1798

 Dit soepelere regime kwam tot stand bij de invoering van het nieuwe Nederlandse 

Burgerlijk Wetboek (art. 3:201-226 NBW). De wijzigingen die de Nederlandse wetgever 

aanbracht aan het vruchtgebruikregime, verschillen van de Frans-Belgische leer die aan het 

voorwerp van vruchtgebruik een conventionele kwalificatie toekent om ruimere 

bevoegdheden voor de vruchtgebruiker te bekomen. Op die manier vormt het Nederlandse 

vruchtgebruik een alternatieve oplossing voor eenzelfde probleem. Deze oplossing wordt in 

wat volgt, besproken en vergeleken met het Frans-Belgische systeem, om te komen tot een 

evaluatie en beoordeling de lege ferenda (infra, nrs. 542-543). 

1. Alternatief: een eengemaakt vruchtgebruikregime met beschikkingsbevoegdheid 

a. Regime 

517. AFSCHAFFING ONDERSCHEID EIGENLIJK EN ONEIGENLIJK VRUCHTGEBRUIK EN 

COMBINATIE INNOVATIE MET TRADITIONELE KENMERKEN – Met de invoering van het nieuwe 

Nederlandse Burgerlijk Wetboek werden aan de vruchtgebruiker ruimere bevoegdheden 

toegekend en werd er meer aandacht besteed aan de roerende goederen. Het onderscheid 

tussen eigenlijk en oneigenlijk vruchtgebruik werd opgeheven. In de plaats kwam er één 

vruchtgebruikregime, dat verschillende bevoegdheden kan meebrengen op basis van wat 

contractueel werd bepaald of, in tweede instantie, op basis van de aard van de goederen en de 

plaatselijke gewoonten.
1799

 De contractuele modulering gebeurt naar Nederlands recht dus op 

het niveau van de bevoegdheid. Dit is een belangrijk verschil met het Frans-Belgische 

systeem van conventioneel verbruikbare goederen bij quasi-vruchtgebruik, waar de 

modulering plaatsvindt op het niveau van de kwalificatie van het goed (supra, nr. 494). 

De ruimere bevoegdheden van de vruchtgebruiker zijn evenwel niet onbeperkt en de 

traditionele verplichting tot instandhouding van het vruchtgebruikgoed in natura is niet 

afgeschaft maar vervangen door de instandhouding van de vermogenswaarde, tenzij anders 

gewenst.
1800

  

Deze uitgebreidere bevoegdheden, de contractuele mogelijkheden en de aangepaste regels om 

de vermogenswaarde in stand te houden (infra, nrs. 522-533) maken van het Nederlandse 

vruchtgebruik een zeer innovatief vruchtgebruik. Dat het nog steeds om een vruchtgebruik 

gaat, blijkt uit het feit dat deze aanpassingen aan het klassieke vruchtgebruik worden 

gecombineerd met een aantal traditionele kenmerken die ook naar Frans, Belgisch en Zuid-

Afrikaans recht voorkomen (infra, nrs. 518-521).  

                                                 
1798 J.H. BEEKHUIS, W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN, et al., Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 299, nr. 349; W.J.M. DAVIDS, F.H.J. 

MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 243, nr. 261; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 

Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 510-511, nr. 596. 
1799 Art. 3:207 NBW. 
1800 W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 265, nr. 287; H.J. SNIJDERS en E.B. 

RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 511, nr. 596. 
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i. Traditionele kenmerken vruchtgebruik 

518. MAXIMUMDUUR – Een eerste belangrijke gelijkenis tussen het Nederlandse 

vruchtgebruik en het traditionele, zoals dit gekend is in België, Frankrijk en Zuid-Afrika, 

heeft betrekking op de duur van het vruchtgebruik. Zoals dat traditioneel het geval is (supra, 

nr. 53), is ook naar Nederlands recht het leven van de vruchtgebruiker de maximumduur. 

Deze gebondenheid aan het leven van de titularis is ook hier een essentieel kenmerk van het 

vruchtgebruik. Is de begunstigde een rechtspersoon, dan eindigt het vruchtgebruik bij de 

ontbinding of ten laatste na 30 jaar. Het vruchtgebruik kan evenwel in beide gevallen 

contractueel voor een kortere periode worden gevestigd.
1801

  

Daarnaast zijn er overeenkomsten op vlak van de rechten en plichten van de 

vruchtgebruiker.
1802

 

519. BOEDELBESCHRIJVING EN ZEKERHEIDSSTELLING – De Nederlandse vruchtgebruiker is 

zoals de Belgische, Franse en Zuid-Afrikaanse (supra, nr. 53) in principe verplicht om een 

beschrijving van de vruchtgebruikgoederen te maken.
1803

 Van deze verplichting kan de 

vruchtgebruiker niet worden vrijgesteld.
1804

  

Daarnaast dient de vruchtgebruiker ook zekerheid te stellen, hetgeen in de vorm van een 

persoonlijke of zakelijke zekerheid mogelijk is.
1805

 Deze zekerheid dient net zoals in de 

andere stelsels (supra, nr. 480) om de naleving van alle verplichtingen door de 

vruchtgebruiker te waarborgen.
1806

 Ook de Nederlandse vruchtgebruiker kan van deze 

verplichting worden vrijgesteld.
1807

  

520. GEBRUIK ALS GOEDE VRUCHTGEBRUIKER EN RESPECTEREN BESTEMMING – De 

Nederlandse vruchtgebruiker is, net zoals de eigenlijke en oneigenlijke vruchtgebruiker in de 

overige stelsels (supra, nr. 480), jegens de blote eigenaar
1808

 verplicht om ten aanzien van de 

                                                 
1801 Art. 3:203, tweede en derde lid NBW. W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 

1990, 2-4; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 328-329, nrs. 269-270. 
1802 De verplichting tot verzekering en tot dragen van gewone lasten en herstellingen (art. 3:220 NBW) worden buiten 

beschouwing gelaten. 
1803 Art. 3:205, eerste lid NBW. 
1804 Parl. Gesch. Boek 3,1981, 644; W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot 

de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 251, nr. 271; 

F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch 

Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 330, nr. 271. 
1805 Art. 3:206 NBW. 
1806 W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 252, nr. 273. Over de moeilijkheden bij 

de kwantificering van de zekerheid: B.C.M. WAAIJER, "Hoe kan de hoofdgerechtigde tegen de vruchtgebruiker worden 

beschermd?", WPNR 1993, vol. 6115, (890) 892. 
1807 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 333, nr. 273; H.J. SNIJDERS en 

E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 520, nr. 611. 
1808 De blote eigenaar wordt in het nieuwe Burgerlijk Wetboek hoofdgerechtigde wordt genoemd, zie bijvoorbeeld: art. 3:206 

NBW. Wat er van het eigendomsrecht overblijft, kan nog steeds als ‘blote eigendom’ worden aangeduid (W.J.M. DAVIDS, 

F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 
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vruchtgebruikgoederen en het beheer daarover de zorg van een goed vruchtgebruiker in acht 

te nemen.
1809

 Daarnaast is hij verplicht om de bestemming te respecteren die een 

vruchtgebruikgoed had bij de aanvang van het vruchtgebruik. Tot wijziging is hij slechts 

uitzonderlijk bevoegd indien de blote eigenaar instemt of de kantonrechter een machtiging 

verleent.
1810

  

Een uitzondering op deze regel is het geval waarin de vruchtgebruiker ab initio de 

bevoegdheid heeft gekregen over de vruchtgebruikgoederen te beschikken (zie infra, nrs. 

523-526).
1811

 Hier blijkt een belangrijk verschil met het vruchtgebruik in de traditionele 

stelsels: de eigenlijke vruchtgebruiker is beschikkingsonbevoegd (supra, nrs. 438-439) en 

de oneigenlijke vruchtgebruiker, die beschikkingsbevoegd is, dient nog steeds als een 

goede huisvader op te treden en de bestemming respecteren (supra, nrs. 453, 480). 

521. SANCTIE OP TEKORTSCHIETEN – Als de vruchtgebruiker in ernstige mate tekort schiet 

in de nakoming van zijn verplichtingen, dan kan de rechtbank op vordering van de blote 

eigenaar aan deze laatste het beheer toekennen of het vruchtgebruik onder bewind stellen.
1812

 

Of een tekortkoming “ernstig” is, zal afhangen van de concrete omstandigheden van het 

geval.
1813

 Daarnaast kan ook de algemene regel worden toegepast uit artikel 6:74 NBW dat de 

vruchtgebruiker aansprakelijk is voor de schade die de blote eigenaar lijdt door zijn 

tekortkoming in de naleving van zijn verplichtingen.
1814

 Bovendien geldt als sanctie op de 

niet-nakoming van de verplichting tot boedelbeschrijving dat de blote eigenaar een 

opschortingsrecht heeft.
1815

  

Een vervallenverklaring van het vruchtgebruik zoals deze in het Belgische en Franse 

recht bestaat (supra, nr. 54), is naar Nederlands recht niet mogelijk als sanctie op het 

tekortschieten van de vruchtgebruiker. De wetgever heeft uitdrukkelijk afgezien van deze 

mogelijkheid tot vervallenverklaring. De belangen van de blote eigenaar werden geacht 

voldoende te worden gewaarborgd door het instellen van het bewind.
1816

 

                                                                                                                                                         
Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 244, nr. 262.) Om die reden en om vergelijking met de positie van de 

blote eigenaar in de andere stelsels gemakkelijker te bespreken, hanteren we de term ‘blote eigenaar’ in wat volgt ondanks 

het feit dat het NBW spreekt van de ‘hoofdgerechtigde’. 
1809 Art. 3:207, derde lid NBW; W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 36; 

W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 253, nr. 275. 
1810 Art. 3:208, eerste lid NBW. 
1811 Art. 3:212, tweede lid NBW. 
1812 Art. 3:221 NBW. 
1813 W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 259, nr. 281. Een ernstige tekortkoming 

zou bijvoorbeeld kunnen worden aangenomen indien de vruchtgebruiker herhaaldelijk en ondanks aanmaning niet voldoet 

aan zijn verplichting tot het doen van een jaarlijkse opgave. Ook het beplanten van grond waardoor een substantiële 

waardevermindering optreedt zou als dergelijke tekortkoming kunnen worden beschouwd. 
1814 Beide remedies sluiten elkaar bovendien niet uit: een sanctie op grond van art. 3:221 NBW kan ook nadat een 

schadevergoeding werd opgelegd. Zie: HR 9 december 1994, NJ 1995, 988, nr. 224. 
1815 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 331, nr. 271. 
1816 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 674-675; W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding 

tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 259, nr. 281. 
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ii. Innovatief: beschikkings- en verteringsbevoegdheid 

522. BEVOEGDHEDEN TE BEPERKT OMSCHREVEN IN NBW – Artikel 3:201 NBW omschrijft 

vruchtgebruik als het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en 

daarvan de vruchten te genieten. Ondanks deze beperkende omschrijving zijn de 

mogelijkheden naar Nederlands recht veel ruimer, zoals blijkt uit de overige bepalingen in het 

Burgerlijk Wetboek die in de komende randnummers worden besproken.
1817

 De Nederlandse 

vruchtgebruiker beschikt onder voorwaarden immers onder beschikkings- en 

verteringsbevoegdheid over de vruchtgebruikgoederen, zonder dat hij eigenaar wordt. Dit 

biedt een natuurlijkere en dogmatisch meer heldere verklaring voor de uitbreiding van de 

bevoegdheden van de vruchtgebruiker dan de Frans/Belgische regeling, waarbij een fictie 

wordt gecreëerd op het niveau van de kwalificatie van het goed opdat de quasi-

vruchtgebruiker als eigenaar beschikkingsbevoegdheid zou krijgen. 

1. Beschikkingsbevoegdheid uit overeenkomst of aard goederen 

523. BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID VOORTVLOEIEND UIT GEBRUIKS- OF 

BEHEERSBEVOEGDHEID – Hoewel de hoofdregel is dat over de vruchtgebruikgoederen maar 

kan worden beschikt door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen,
1818

 kan de 

Nederlandse vruchtgebruiker in bepaalde gevallen bevoegd zijn om alleen over deze goederen 

te beschikken. Deze beschikkingsbevoegdheid kan voortvloeien uit de twee andere 

kernbevoegdheden die de vruchtgebruiker heeft naast de genotsbevoegdheid, nl. het recht op 

gebruik en het recht op beheer. De bevoegdheid die uit deze kernbevoegdheden voortvloeit, 

kan bovendien worden verruimd, zo zal blijken uit wat volgt. Een beperking zou daarentegen 

niet mogelijk zijn.
1819

 De beschikkingsbevoegdheid houdt ook de bevoegdheid in om een 

goed uit het vruchtgebruikvermogen te bezwaren met zakelijke rechten.
1820

 

524. GEBRUIKSBEVOEGDHEID – Na de genotsbevoegdheid (art. 3:201 NBW) vormt de 

gebruiks- en verbruiksbevoegdheid de tweede kernbevoegdheid van de Nederlandse 

vruchtgebruiker. Volgens artikel 3:207 NBW mag een vruchtgebruiker de 

vruchtgebruikgoederen gebruiken of verbruiken overeenkomstig de contractuele bepalingen 

of, bij gebrek daaraan, met inachtneming van de aard van de goederen en de plaatselijke 

gewoonten.  

Dit is een belangrijk verschil met de traditionele stelsels. In de traditionele stelsels wordt het 

onderscheid in bevoegdheden gebaseerd op de kwalificatie van de goederen die het voorwerp 

                                                 
1817 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 261: “Deze omschrijving is 

echter te beperkt.” 
1818 Art. 3:212, derde lid NBW; J.H. BEEKHUIS, W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN, et al., Mr. C. Asser's Handleiding tot de 

Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 320, nr. 384; B.E. 

REINHARTZ, "Uitbreiding van de beschikkingsbevoegdheid van een vruchtgebruiker", WPNR 2001, vol. 6455, (739) 740. 
1819 E.I. KORTLANG, "De betekenis van vruchtgebruik met intering voor de notariële praktijk", WPNR 1993, vol. 6080, (118) 

118.  
1820 Zie bv.: Rb. Zeeland-West-Brabant 19 mei 2014, CIV 265593, geraadpleegd op www.navigator.nl.  

http://www.navigator.nl/
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zijn van het vruchtgebruik: de eigenlijke vruchtgebruiker (op niet-verbruikbare goederen) 

heeft geen verbruiksbevoegdheid terwijl de oneigenlijke vruchtgebruiker (op verbruikbare 

goederen) deze bevoegdheid wel heeft (supra, nrs. 438-440). Naar Nederlands recht is de 

bevoegdheid daarentegen in eerste instantie afhankelijk van de rechtsverhouding. 

De verbruikbaarheid van goederen, die doorslaggevend is voor de 

beschikkingsbevoegdheid bij het traditionele vruchtgebruik, heeft niet al haar belang 

verloren bij het Nederlandse vruchtgebruik.
1821

 Immers, voor deze goederen heeft de 

Nederlandse vruchtgebruiker steeds een gebruiksbevoegdheid die ook een verbruiksrecht 

impliceert.
1822

 Het belang van de aard van de vruchtgebruikgoederen is evenwel 

afgenomen aangezien beschikkings- of verbruiksbevoegdheid contractueel kan worden 

bepaald (infra, nr. 526). Opmerkelijk is dat gelden, anders dan traditioneel het geval is, 

zijn uitgesloten van de regels die van toepassing zijn op de verbruikbare goederen.
1823

 

Met betrekking tot gelden die tot het vruchtgebruik behoren geldt immers de verplichting 

het vruchtdragend te beleggen of in het belang van de overige vruchtgebruikgoederen te 

besteden, tenzij anders is bepaald bij de vestiging.
1824

 

Hoe ruim de gebruiksbevoegdheid naar Nederlands recht is, is niet altijd even duidelijk. 

Een toelichting van welke handelingen als “verbruiken” kunnen worden gekwalificeerd, 

ontbreekt immers. Dit wordt soms betreurd omdat de grens tussen verbruiken, waartoe de 

bevoegdheid uit de aard van het goed kan voortvloeien, en verteren, waartoe de 

bevoegdheid moet zijn toegekend, op deze manier moeilijk te trekken kan zijn.
1825

 

525. BEHEERSBEVOEGDHEID – Naast gebruik en genot is de derde grote bevoegdheid van de 

vruchtgebruiker de beheersbevoegdheid. De vruchtgebruiker kan alle handelingen stellen die 

tot een goed beheer dienstig kunnen zijn.
1826

 De wetgever voegt er aan toe dat goederen die 

bestemd zijn om te worden vervreemd, door de vruchtgebruiker mogen worden vervreemd 

(art. 3:212 NBW). De beheersbevoegdheid kan dus een beschikkingsbevoegdheid impliceren, 

en dit zonder dat aan de aard van het vruchtgebruik wordt geraakt.
1827

  

                                                 
1821 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 5; J.B. VEGTER, "Boekbespreking 

W.M. Kleijn; Vruchtgebruik, Mon. Nieuw BW B-10", NTBR 1992, vol. 4, (136) 137. 
1822 J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Leidraad voor het nieuwe BW, Deventer, 

Kluwer, 1993, 167, nr. 252; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de 

Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 261 en 

282. 
1823 J.B. VEGTER, "Boekbespreking W.M. Kleijn; Vruchtgebruik, Mon. Nieuw BW B-10", NTBR 1992, vol. 4, (136) 136; 

W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 260, nr. 282.  
1824 Art. 3:214 NBW; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening 

van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 282; H.J. SNIJDERS 

en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 517, nr. 604. 
1825 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 27. 
1826 Art. 3:207, tweede lid NBW. Zie voor de invulling van ‘beheer’: P.T.J. WOLTERS, "'Beheer' en de uitwinning van een 

gemeenschappelijk zekerheidsrecht", NTBR 2011, (20) 20 e.v. 
1827 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 345, nr. 283a; H.J. SNIJDERS en 

E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 517, nr. 605. 
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Dit lijkt op de moderne visie in het Franse en Belgische recht die de bevoegdheden van 

de vruchtgebruiker invult aan de hand van de bestemming van het goed (supra, nr. 456). 

In de moderne Frans-Belgische bestemmingsleer is beschikkingsbevoegdheid ook 

mogelijk indien deze voortvloeit uit de bestemming van het goed. Een belangrijk verschil 

is dat er naar Nederlands recht een wettelijke grondslag bestaat terwijl de ruimere 

bevoegdheden naar Belgisch en Frans recht in de bestemmingsleer door een ruime 

interpretatie van het vruchtgebruikregime tot stand komen. In de traditionele Frans-

Belgische visie kan beschikkingsbevoegdheid daarentegen nooit aan de vruchtgebruiker 

toekomen zodat bij verbruikbare goederen een denaturering van het vruchtgebruik, nl. het 

quasi-vruchtgebruik, vereist is (supra, nr. 440). 

Een voorbeeld naar Nederlands recht van de beheersbevoegdheid die beschikking inhoudt, is 

het recht voor de vruchtgebruiker om van in het vruchtgebruik opgenomen schuldvorderingen 

de nakoming te eisen en betalingen in ontvangst te nemen.
1828

  

Deze bevoegdheid wordt door de Franse en Belgische meerderheidsvisie ook toegekend 

aan de eigenlijke vruchtgebruiker, maar wordt betwist omdat deze vruchtgebruiker in 

principe geen beschikkingsbevoegdheid heeft (supra, nr. 443 en vn. 1589).  

Daarnaast zijn goederen vooral bestemd om te worden vervreemd in een bedrijfsmatige 

context, bijvoorbeeld bij een handelszaak of een landbouwbedrijf.
1829

 Een echte opsomming 

kan niet worden gegeven aangezien het criterium vrij ruim is. Dit was een bewuste keuze om 

te vermijden dat een te star criterium zou worden gebruik dat geen rekening hield met 

veranderende maatschappelijke opvattingen.
1830

  

Voor deze goederen wordt naar Frans en Belgisch recht in het kader van vruchtgebruik de 

figuur van de universaliteit gebruikt. De vruchtgebruiker is hierbij niet 

beschikkingsbevoegd ten aanzien van het geheel maar wel ten aanzien van de 

samenstellende bestanddelen (supra, nr. 447). Ook hier blijkt het Nederlandse 

vruchtgebruik tegemoet te komen aan een vraag om meer bevoegdheden voor de 

vruchtgebruiker die naar Belgisch en Frans recht door een ingreep op het niveau van het 

goed, nl. door gebruik van de universaliteit, wordt opgelost.  

526. CONTRACTUELE UITBREIDING BEVOEGDHEDEN – Uit artikel 3:212, tweede lid NBW 

volgt dat bij de vestiging van het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid kan 

worden toegekend om ook over andere goederen te beschikken dan deze die daarvoor zijn 

bestemd. Dit lijkt op de figuur van quasi-vruchtgebruik op conventioneel verbruikbare 

goederen uit het Franse en Belgische recht (supra, nrs. 486-511). Een belangrijk verschil is 

opnieuw dat er in het Nederlandse recht een uitdrukkelijke wettelijke grondslag bestaat, 

terwijl dat voor de conventionele verbruikbaarheid in het Franse en Belgische recht niet het 

                                                 
1828 Art. 3:210, eerste lid NBW. 
1829 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 359; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de 

Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 352, nr. 

288; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 518, nr. 607. 
1830 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 29. 
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geval is. Bovendien is de Franse en Belgische uitbreiding van bevoegdheden een gevolg van 

een aanpassing op niveau van de goederenkwalificatie terwijl de Nederlandse uitbreiding van 

bevoegdheden op het niveau van de rechtsverhouding is geregeld. Een beroep op een 

conventionele kwalificatie, die een juridische fictie is, is naar Nederlands recht dus niet 

vereist om een verbruiks- en/of beschikkingsbevoegdheid toe te kennen, waardoor de 

Nederlandse oplossing dogmatisch helderder lijkt (zie ook supra, nr. 522 en infra, nr. 542). 

527. OVERIGE BESCHIKKINGSHANDELINGEN – De beschikkingsbevoegdheid van de 

Nederlandse vruchtgebruiker is niet onbeperkt. Handelingen die niet onder een normaal 

beheer vallen, mogen enkel worden verricht door de vruchtgebruiker en de blote eigendom 

samen.  

Een voorbeeld hiervan kan zijn de vernietiging van een overeenkomst die door de blote 

eigenaar werd aangegaan voor de vestiging van het vruchtgebruik. Ook de kwijtschelding 

van een schuld door de vruchtgebruiker valt niet onder een normaal beheer.
1831

 Daarnaast 

kan de overdracht aan een derde van het vruchtgebruikgoed die de beheersbevoegdheid te 

buiten gaat, slechts onbelast gebeuren indien zowel vruchtgebruiker en blote eigenaar 

instemmen.
1832

 Ook het bezwaren van vruchtgebruikgoederen met zakelijke rechten kan 

slechts met instemming van beide partijen indien deze bevoegdheid niet voortvloeit uit de 

aard van de goederen of uit de contractuele bepalingen. Bij gebrek aan overeenstemming, 

kan bovendien machtiging van de kantonrechter worden gevraagd.
1833

 

528. ZAKELIJKE SUBROGATIE NA BESCHIKKING OF VERVREEMDING – Wanneer goederen 

mogen worden vervreemd door de vruchtgebruiker, rijst de vraag wat er met de opbrengsten 

of de in de plaats getreden goederen gebeurt.  

In de (door ons afgewezen) Franse en Belgische minderheidsvisie die de quasi-

vruchtgebruiker beschikkingsbevoegd achtte zonder hem als eigenaar te beschouwen, 

werd het risico op verlies van het zakelijk recht van de blote eigenaar erkend. De 

oplossingen waren uiteenlopend: volgens bepaalde auteurs moest een contractuele 

zakelijke subrogatie worden opgenomen, volgens andere was zakelijke subrogatie 

impliciet opgenomen in artikel 587 BW (supra, nr. 462). Bij gebrek aan derdenwerking 

van een dergelijke clausule en aan wettelijke grondslag voor een subrogatie van 

rechtswege, leek de verdwijning van het voorwerp evenwel een obstakel voor de werking 

van deze theorie (supra, nr. 470). In de meerderheidsvisie is de quasi-vruchtgebruiker 

eigenaar en de blote eigenaar louter chirografaire schuldeiser, waardoor er ten voordele 

van deze laatste geen zakelijke subrogatie kan gelden (supra, nr. 496).  

                                                 
1831 W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 261, nr. 283. 
1832 E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk systeem", WPNR 

1985, vol. 573, (170) 175. 
1833 Ar. 3:212, derde lid NBW. Met betrekking tot toestemming van de kantonrechter, zie bijvoorbeeld: Hof Arnhem-

Leeuwarden 16 december 2014, 200.157.725-01, geraadpleegd op www.navigator.nl.  

http://www.navigator.nl/
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In het Nederlandse recht is er terecht een regel opgenomen om de positie van de blote 

eigenaar te beschermen. Volgens artikel 3:213 NBW worden de goederen die in de plaats 

traden van het oorspronkelijke vruchtgebruikgoed, ook onderworpen aan het vruchtgebruik en 

behoren ze toe aan de blote eigenaar. Hierbij wordt aan het principe van de zaakvervanging 

een wettelijke grondslag gegeven.
1834

 Op deze manier worden de aanspraken van de blote 

eigenaar beschermd en wordt het verlies van zijn rechten voorkomen.
1835

 De zaakvervanging 

vindt van rechtswege plaats.
1836

 Hetzelfde geldt voor de opbrengst van door de 

vruchtgebruiker geïnde schuldvorderingen
1837

, vergoedingsvorderingen en voordelen die het 

goed oplevert die geen vruchten zijn zoals bijvoorbeeld rechten uit schatvinding.
1838

 Bij de 

inning van schuldvorderingen geldt met toepassing van artikel 3:210, derde lid NBW de 

substitutieregeling ongeacht de vraag wie de schuldvordering int.
1839

 

De vraag rijst vanaf wanneer zaakvervanging geldt indien er nieuwe goederen werden 

gefinancierd met zowel gelden uit het vruchtgebruikvermogen als eigen gelden van de 

vruchtgebruiker. Er wordt naar analogie met het huwelijksvermogensrecht door bepaalde 

rechtsleer geargumenteerd dat er van substitutie sprake is bij financiering voor meer dan 

de helft uit het vruchtgebruikvermogen.
1840

 Dit geldt evenwel enkel met betrekking tot 

roerende goederen of rechten aan toonder gekocht in eigen naam door de vruchtgebruiker. 

Als de vruchtgebruiker handelt in naam van het vruchtgebruikvermogen, geldt de 

zaakvervanging ongeacht de financiering. Voor goederen op naam geldt een andere regel. 

Het publiciteitsbeginsel vormt in het belang van derden immers een grens aan de 

substitutieregel. Bij registergoederen of goederen op naam gekocht door de 

vruchtgebruiker in eigen naam, vindt er geen zaakvervanging plaats (ongeacht de 

financiering).
1841

 De vruchtgebruiker wordt dan zelf eigenaar, ook in zijn relatie tot de 

blote eigenaar.
1842

 In het belang van het rechtsverkeer mag de voor derden kenbare 

                                                 
1834 B.C.M. WAAIJER, "Hoe kan de hoofdgerechtigde tegen de vruchtgebruiker worden beschermd?", WPNR 1993, vol. 6115, 

(890) 891; W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 273, nr. 298. 
1835 J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Onderneming en recht, Deventer, Kluwer, 2010, 20, nr. 14. 
1836 M.S. VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 95, 97. 
1837 Over het belang van het gebruik van een kwaliteitsrekening bij inning van schuldvorderingen door de vruchtgebruiker: A. 

STENEKER, "Girale substitutie", NTBR 2004, vol. 8, (346) 352-353. Volgens de Hoge Raad geldt het voortbestaan van het 

vruchtgebruik op de goederen die in de plaats gekomen zijn van vruchtgebruikgoederen waarover bevoegdelijk is beschikt, 

zowel onder het oude als nieuwe recht: HR 9 januari 1998, NJ 1999, 1505, nr. 285. 
1838 J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Leidraad voor het nieuwe BW, Deventer, 

Kluwer, 1993, 166, nr. 250. 
1839 H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 518, nr. 606. 
1840 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 47; M.S. VAN GAALEN, 

Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 106; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, 

Deventer Kluwer, 2012, 514, nr. 599. Zie art. 1:95 NBW voor zaaksvervanging bij het huwelijksvermogensrecht. Er bestaat 

echter discussie over de vraag of er ook bij vruchtgebruik zaaksvervanging plaatsvindt. Anders: J.B. SPATH, Zaaksvervanging 

in Onderneming en recht, Deventer, Kluwer, 2010, 23, nr. 15 waarin de auteur pleit voor het ontstaan van een mede-

eigendomsrecht.  
1841 B.E. REINHARTZ, "Uitbreiding van de beschikkingsbevoegdheid van een vruchtgebruiker", WPNR 2001, vol. 6455, (739) 

741. 
1842 B.W.M. NIESKENS-ISPHORDING, "Boekbespreking W.M. Kleijn, Vruchtgebruik", WPNR 1993, vol. 6081, (134) 136; 

B.C.M. WAAIJER, "Hoe kan de hoofdgerechtigde tegen de vruchtgebruiker worden beschermd?", WPNR 1993, vol. 6115, 

(890) 891. Zie reeds onder het oude recht: HR 14 februari 1973, NJ 1973, 1415, nr. 502. Anders: B.W.M. NIESKENS-

ISPHORDING, "Praktijkgerichte evaluatie van het vruchtgebruik leidt tot vraag naar meer "maatwerk"", WPNR 1999, vol. 
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tenaamstelling van registergoederen immers niet worden doorbroken door een 

verbintenisrechtelijke afspraak tussen de persoon op wiens naam het goed staat en een 

derde.
1843

 Voor de blote eigenaars is dit evenwel nadelig aangezien ze hun blote 

eigendom kwijt zijn. De vruchtgebruiker zou eventueel door de blote eigenaars kunnen 

worden verplicht om het goed op naam van de blote eigenaars te plaatsen onder 

voorbehoud van vruchtgebruik, op grond van artikel 6:103 NBW dat een 

schadevergoeding in natura voorschrijft, in bijzondere gevallen zelfs in combinatie met 

artikel 3:301 NBW, waarbij een rechterlijk vonnis in de plaats treedt van de medewerking 

van de gerechtigde.
1844

 

529. PLICHTEN DIE RUIMERE BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID BEPERKEN – Omwille van de 

ruimere bevoegdheden van de Nederlandse vruchtgebruiker, bestaan er voor de blote eigenaar 

meer risico’s dan naar Frans en Belgisch recht het geval is bij eigenlijk vruchtgebruik. Een 

aantal verplichtingen die traditioneel niet aanwezig zijn voor de vruchtgebruiker, werden in 

het Nederlandse BW opgenomen. Hierdoor lijken de rechten van de blote eigenaar 

overeenkomstig de ruimere bevoegdheden van de vruchtgebruiker terecht ook meer 

bescherming te krijgen.
1845

  

Een eerste verplichting is de afscheidingsplicht van soortgoederen.
1846

 De verklaring voor 

deze afscheidingsverplichting is eenvoudig, nl. vermenging met het eigen vermogen van de 

vruchtgebruiker vermijden omdat hierdoor het recht van de blote eigenaar verloren zou 

dreigen te gaan.
1847

 Het risico op tenietgaan van het recht van de blote eigenaar door 

vermenging, waartegen in de minderheidsvisie in het Franse en Belgische recht onvoldoende 

oplossing werd geboden (supra, nr. 470) wordt hier aldus wel afdoende erkend en vermeden. 

Een tweede, nuttige verplichting die voortvloeit uit de ruimere bevoegdheden, is de 

verplichting tot beleggen. Indien een vruchtgebruik werd gevestigd op geld, dient de 

vruchtgebruiker het in overleg met de blote eigenaar rentegevend te beleggen of aan te 

wenden in het belang van de overige vruchtgebruikgoederen. Van deze verplichting kan 

evenwel worden afgeweken bij de vestiging van het vruchtgebruik.
1848

  

Een vruchtgebruik kan vanaf de aanvang zijn gevestigd op gelden. Het is evenwel ook 

mogelijk dat het geld door zaakvervanging in de plaats komt van het oorspronkelijke 

voorwerp van het vruchtgebruik. Het kan hierbij zowel gaan om chartaal als giraal geld, 

                                                                                                                                                         
6368, (617) 619, nr. 2.2, volgens wie de vruchtgebruiker extern als eigenaar geldt maar de blote eigenaar intern de eigenaar 

wordt van het vervangingsgoed. 
1843 HR 2 april 1976, NJ 1976, 450; W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 46. 
1844 J.B. VEGTER, "Boekbespreking W.M. Kleijn; Vruchtgebruik, Mon. Nieuw BW B-10", NTBR 1992, vol. 4, (136) 138; 

B.E. REINHARTZ, "Uitbreiding van de beschikkingsbevoegdheid van een vruchtgebruiker", WPNR 2001, vol. 6455, (739) 

741-742. Ook maar minder overtuigd: M.S. VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 100. 
1845 Zie ook, hoewel minder expliciet: F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot 

de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 352, nr. 

288. 
1846 Art. 3:211 NBW. 
1847 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 336, nr. 277. 
1848 Art. 3:214, eerste lid NBW. 
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hoewel vooral de tweede vorm door beleggingen vruchten zal voortbrengen.
1849

 De 

vruchtgebruiker en blote eigenaar dienen te overleggen over de besteding van de gelden. 

Bij gebrek aan overeenstemming beslist de persoon die daartoe werd aangewezen bij de 

vestiging van het vruchtgebruik, of, bij gebrek aan dergelijke persoon, de 

kantonrechter.
1850

 Er kan evenwel ook bij de vestiging van het vruchtgebruik worden 

bepaald dat de vruchtgebruiker vrij is in de wijze van belegging.
1851

  

Een derde verplichting is de jaarlijkse opgave. De vruchtgebruiker is verplicht om jaarlijks 

een opgave bezorgen aan de blote eigenaar van de stand van zaken met betrekking tot het 

vruchtgebruikvermogen. In deze opgave moet aangegeven zijn welke goederen niet meer 

aanwezig zijn, welke in de plaats zijn gekomen en welke voordelen de vruchtgebruikgoederen 

hebben voortgebracht die geen vruchten zijn.
1852

 Van deze laatste verplichting kan hij niet 

worden vrijgesteld.
1853

 Het nut van en de behoefte aan een dergelijke opgave is opnieuw te 

verklaren vanuit de ruime bevoegdheden die een vruchtgebruiker naar Nederlands recht kan 

hebben. De boedelbeschrijving is bedoeld om het voorwerp van het vruchtgebruik te 

beschrijven maar ze vormt slechts een momentopname. Door zijn gebruiks-, verbruiks- en 

soms verteringsbevoegdheid verandert de samenstelling van het vruchtgebruikvermogen, 

anders dan in het traditionele Belgische vruchtgebruik. Deze verandering dient te worden 

weergegeven, wat positief is.
1854

 Een periodieke aanpassing van de boedelbeschrijving bij 

notariële akte zou echter een te zware formaliteit vormen. Daarom heeft de wetgever gekozen 

voor de jaarlijkse opgave, die onderhands kan worden opgesteld.
1855

 

530. ONBEVOEGDE DADEN VAN BESCHIKKING – Indien de vruchtgebruiker onbevoegd 

beschikt over vruchtgebruikgoederen, is de overdracht nietig omwille van het ontbreken van 

de vereiste beschikkingsbevoegdheid. Gaat het om roerende lichamelijke goederen dan kan de 

derde te goeder trouw zich evenwel beroepen op de beschermingsregel uit artikel 3:86 NBW, 

waardoor de nietigheidssanctie vaak betekenisloos wordt.
1856

 Bovendien wordt bij een 

onbevoegde overdracht de substitutieregel niet toegepast. De vruchtgebruiker wordt zelf 

eigenaar van het goed dat in de plaats treedt en de blote eigenaar heeft slechts een vordering 

tot vergoeding van de waarde van het verloren goed.
1857

 Uitzondering op deze regel is de 

                                                 
1849 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 337, nr. 278. 
1850 Art. 3:214, tweede lid NBW. 
1851 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 663. 
1852 Art. 3:205, vierde lid NBW. 
1853 Art. 3:205, vijfde lid NBW. 
1854 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 37. 
1855 W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 252, nr. 272. 
1856 J.H. BEEKHUIS, W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN, et al., Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 322, nr. 387; B.W.M. NIESKENS-

ISPHORDING, "Praktijkgerichte evaluatie van het vruchtgebruik leidt tot vraag naar meer "maatwerk"", WPNR 1999, vol. 

6368, (617) 617, nr. 2; J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Onderneming en recht, Deventer, Kluwer, 2010, 24, nr. 16. 
1857 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 47; W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN 

en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, 

Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 273, nr. 298; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer 

Kluwer, 2012, 514, nr. 599. 
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situatie waarin de blote eigenaar de beschikkingshandeling nadien bekrachtigt.
1858

 De 

redenering voor de uitschakeling van de zaakvervanging is dat door zaakvervanging na een 

onbevoegde overdracht de blote eigenaar zou worden opgezadeld met een goed waarvoor hij 

geen interesse heeft.
1859

 Schadevergoeding zou hier te verkiezen zijn. Er wordt terecht 

gewezen op het risico dat deze werkwijze meebrengt, nl. dat er geen schadevergoeding te 

verhalen blijkt omdat de vruchtgebruiker verdwenen is
1860

 of, wat couranter lijkt, insolvabel is 

geworden.
1861

 Deze nadelige effecten kan de blote eigenaar vermijden door een onbevoegde 

beschikkingshandeling van de vruchtgebruiker te bekrachtigen, zodat er toch 

plaatsvervanging kan plaatsvinden (en hij een zakelijk recht krijgt ten aanzien van de 

vervangingsgoederen).
1862

 

2. Verteringsbevoegdheid uit overeenkomst 

531. VERVREEMDING EN VERTERING ZONDER SUBSTITUTIE – In het Belgische, Franse en 

Zuid-Afrikaanse recht geldt voor de oneigenlijke vruchtgebruiker, net zoals voor de 

eigenlijke, een teruggaveplicht. Voor de quasi-vruchtgebruiker geldt er geen teruggaveplicht 

in natura maar een verplichting tot teruggave van een gelijke hoeveelheid zaken van dezelfde 

hoedanigheid en waarde, of van de geschatte waarde (art. 587 BW/Cc, zie supra, nr. 474 e.v.). 

Verschillende verplichtingen, zoals de borgstelling en het beheer als een goede huisvader 

(supra, nr. 480), gelden niet alleen voor de eigenlijke maar ook voor de oneigenlijke 

vruchtgebruiker om de uitvoering van de teruggaveplicht te verzekeren. Ondanks de 

beschikkingsbevoegdheid van de quasi-vruchtgebruiker is ook hij aldus verplicht de waarde 

van het vruchtgebruikvermogen in stand te houden, al is deze instandhouding bij quasi-

vruchtgebruik niet zakenrechtelijk beschermd (supra, nr. 453).  

Naar Nederlands recht wordt zelfs deze teruggaveplicht in bepaalde omstandigheden 

losgelaten. Het is volgens artikel 3:215 NBW immers mogelijk om aan de vruchtgebruiker de 

bevoegdheid te verlenen tot gehele of gedeeltelijke vervreemding en vertering van de 

vruchtgebruikgoederen.
1863

 Aan het einde van het vruchtgebruik kan de blote eigenaar dan 

enkel afgifte vorderen van de vruchtgebruikgoederen of de in de plaats getreden goederen 

voor zover de vruchtgebruiker of zijn rechtsopvolgers niet bewijzen dat die goederen zijn 

                                                 
1858 Art. 3:58 NBW; B.C.M. WAAIJER, "Hoe kan de hoofdgerechtigde tegen de vruchtgebruiker worden beschermd?", WPNR 

1993, vol. 6115, (890) 891; W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de 

Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 275, nr. 298; 

B.W.M. NIESKENS-ISPHORDING, "Praktijkgerichte evaluatie van het vruchtgebruik leidt tot vraag naar meer "maatwerk"", 

WPNR 1999, vol. 6368, (617) 617, nr. 2; M.S. VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 135. 
1859 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 662; W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 44; 

B.E. REINHARTZ, "Uitbreiding van de beschikkingsbevoegdheid van een vruchtgebruiker", WPNR 2001, vol. 6455, (739) 739. 
1860 B.C.M. WAAIJER, "Hoe kan de hoofdgerechtigde tegen de vruchtgebruiker worden beschermd?", WPNR 1993, vol. 6115, 

(890) 891. 
1861 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 48; V. SAGAERT, Zakelijke 

subrogatie, Antwerpen Intersentia, 2003, 130, nr. 147. 
1862 Art. 3:58 NBW. W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 48; M.S. VAN 

GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 107. 
1863 De toekenning van een dergelijke interingsbevoegdheid moet duidelijk blijken uit de vestigingstitel van het 

vruchtgebruik. Een ruime interpretatie van bijvoorbeeld een testament lijkt niet te zijn toegelaten omdat het om een zeer 

vergaande bevoegdheid gaat: Rb. Midden-Nederland 22 oktober 2014, C-16-369687, geraadpleegd op www.navigator.nl.  

http://www.navigator.nl/
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verteerd of door toeval teniet gegaan. Alsdan onststaat een soort vruchtgebruik ‘de residuo’ 

(infra, nr. 533).  

Anders dan bij de bevoegdheid tot beschikking en vervreemding toegekend aan de 

vruchtgebruiker op grond van artikel 3:212 NBW (supra, nr. 529) geldt voor de 

vruchtgebruiker aan wie een verteringsbevoegdheid is toegekend, geen 

herbeleggingsplicht.
1864

  

Bij deze vervreemdings- en verteringsbevoegdheid hoort ook het recht om de 

vruchtgebruikgoederen voor gebruikelijke kleine geschenken te bestemmen.
1865

 Volgens 

auteurs zou het mogelijk moeten zijn om conventioneel te bepalen dat ook grotere 

schenkingen mogelijk zijn.
1866

 

532. RATIO LEGIS – De bedoeling van de Nederlandse wetgever was om de 

alimentatiefunctie van het vruchtgebruik te versterken. Door verteringsbevoegdheid mogelijk 

te maken wordt de vruchtgebruiker meer dan bij gewone gebruiksbevoegdheid in staat te 

gesteld om van het vruchtgebruik te leven.
1867

 Vele vermogens zijn immers niet groot genoeg 

om van de loutere opbrengst te kunnen leven als het kapitaal intact moet blijven.
1868

  

533. GEEN ONBEPERKTE BEVOEGDHEID - Aan deze verteringsbevoegdheid zijn verschillende 

beperkingen verbonden en kunnen contractueel bovendien verdere beperkingen worden 

opgelegd. Zo geldt ook voor de verteringsbevoegde vruchtgebruiker de plicht om de zorg van 

een goed vruchtgebruiker aan de dag te leggen (supra, nr. 520). Niettemin zal bij een 

vruchtgebruiker met onbeperkte verteringsbevoegdheid niet snel kunnen worden aangenomen 

dat de vruchtgebruiker ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
1869

  

Hier valt de gelijkenis op met de positie van de quasi-vruchtgebruiker naar Belgisch en 

Frans recht op het vlak van vervallenverklaring (supra, nr. 481).  

Naast de wettelijke zijn ook contractuele beperkingen mogelijk waardoor de omvang van de 

verteringsbevoegdheid sterk kan variëren.
1870

 Zo kan worden bepaald dat voor vervreemding 

                                                 
1864 B.E. REINHARTZ, "Uitbreiding van de beschikkingsbevoegdheid van een vruchtgebruiker", WPNR 2001, vol. 6455, (739) 

740; D.-J. MAASLAND, "Vruchtgebruik met vervreemdings- en verteringsbevoegdheid", Tijdschrift Erfrecht 2010, vol. 2, (21) 

22. 
1865 Art. 3:215, derde lid NBW.. 
1866 E.I. KORTLANG, "De betekenis van vruchtgebruik met intering voor de notariële praktijk", WPNR 1993, vol. 6080, (118) 

119; D.-J. MAASLAND, "Vruchtgebruik met vervreemdings- en verteringsbevoegdheid", Tijdschrift Erfrecht 2010, vol. 2, (21) 

23, nr. 4. 
1867 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 664; J.A. DE BRUIJN, "Het recht van vruchtgebruik volgens het huidige en nieuwe Burgerlijk 

Wetboek", de Notarisklerk 1986, vol. 1216, (15) 16; B.W.M. NIESKENS-ISPHORDING, "Praktijkgerichte evaluatie van het 

vruchtgebruik leidt tot vraag naar meer "maatwerk"", WPNR 1999, vol. 6368, (617) 617; D.-J. MAASLAND, "Vruchtgebruik 

met vervreemdings- en verteringsbevoegdheid", Tijdschrift Erfrecht 2010, vol. 2, (21) 21, nr. 2; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-

BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 515, nr. 601. 
1868 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 7. 
1869 D.-J. MAASLAND, "Vruchtgebruik met vervreemdings- en verteringsbevoegdheid", Tijdschrift Erfrecht 2010, vol. 2, (21) 

23, nr. 4. 
1870 M.S. VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 139. Zie bijvoorbeeld: Rb. Amsterdam 29 

april 2015, C-13-573024, geraadpleegd op www.navigator.nl waar de erflater aan de langstlevende echtgenote een 

http://www.navigator.nl/
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of vertering toestemming nodig is van in de overeenkomst aangewezen personen.
1871

 Ook is 

het mogelijk om bijvoorbeeld de verteringsbevoegdheid enkel toe te laten om in het 

levensonderhoud van de vruchtgebruiker en zijn gezin te voorzien voor zover het eigen 

inkomen hiertoe niet volstaat.
1872

 Op deze manier geformuleerd lijkt het vruchtgebruik sterk 

op de figuur van de fideï-commis de residuo.
1873

  

iii. Restitutie 

534. TERUGGAVE IN NATURA OF VAN VERVANGINGSGOED – Dat het Nederlandse 

vruchtgebruik afwijkt van het traditionele vruchtgebruik (supra, nr. 517), blijkt ook uit de 

aanpassing van de restitutieplicht. Op de Nederlandse vruchtgebruiker rust de verplichting om 

bij de beëindiging van het vruchtgebruik de vruchtgebruikgoederen, die de oorspronkelijke 

goederen kunnen zijn of de vervangingsgoederen, ter beschikking van de blote eigenaar te 

stellen.
1874

  

Dit houdt het verrichten in van alle handelingen die nodig zijn om de blote eigenaar in 

staat te stellen zijn rechten uit te oefenen. Een voorbeeld is het overhandigen van een 

schuldbekentenis bij een in vruchtgebruik gegeven vordering.
1875

 De ter beschikking 

gestelde goederen moeten overeenkomen met de opgemaakte boedelbeschrijving en de 

jaarlijkse opgaven.
1876

  

Voor de goederen die volgens hun aard worden verbruikt, geldt evenwel geen 

terugbetalingsplicht.
1877

 Deze goederen kan de vruchtgebruiker aldus verbruiken zonder dat 

hij tot terugbetaling van de waarde is verplicht. Dit is anders dan bij het quasi-vruchtgebruik 

naar Belgisch en Frans recht, waar de quasi-vruchtgebruiker steeds, ook na verbruik, een 

gelijke hoeveelheid gelijkaardige goederen of de waarde dient terug te geven (supra, nr. 475).  

535. TERUGGAVE BIJ VERTERINGSBEVOEGDHEID – Indien contractueel een 

verteringsbevoegdheid is toegekend aan de Nederlandse vruchtgebruiker, heeft hij nog steeds 

                                                                                                                                                         
vruchtgebruik had gelegateerd met interingsbevoegdheid waarbij intering op het vruchtgebruikvermogen slechts toegestaan 

was zolang de vruchtgebruiker een zelfstandige huishouding zou voeren. De interingsbevoegdheid zou dus eindigen indien de 

langstlevende echtgenote naar een bejaarden-, verpleeg- of verzorgingstehuis zou verhuizen. 
1871 Art. 3:215 NBW. Zie ook: D.-J. MAASLAND, "Vruchtgebruik met vervreemdings- en verteringsbevoegdheid", Tijdschrift 

Erfrecht 2010, vol. 2, (21) 22, nr. 3. 
1872 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 665.  
1873 J.C. VAN OVEN, "Het vruchtgebruik in het ontwerp nieuw B.W.", WPNR 1959, vol. 4595, (361) 363; J.H. BEEKHUIS, 

W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN, et al., Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Zakenrecht II, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 322, nr. 386; W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, 

Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk 

Willink, 1996, 266, nr. 288; B.E. REINHARTZ, "Uitbreiding van de beschikkingsbevoegdheid van een vruchtgebruiker", 

WPNR 2001, vol. 6455, (739) 740. Over de mogelijkheid van een fideï-commis onder het nieuwe NBW, zie: L.C.A. 

VERSTAPPEN, "Makingen onder tijdsbepaling en voorwaarde naar nieuw erfrecht, in het bijzonder fideï-commissaire 

voorwaardelijke makingen (II, slot)", WPNR 2000, nr. 6399, (288) 288-292. 
1874 Art. 3:225 NBW. 
1875 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 340-341, nr. 280. 
1876 W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 258, nr. 280. 
1877 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 26. 
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een teruggaveplicht. Hij moet immers de vruchtgebruikgoederen teruggeven waarvan hij (of 

zijn rechtsverkrijgenden) niet kan bewijzen dat ze geheel of gedeeltelijk zijn verteerd of door 

toeval zijn tenietgegaan.
1878

 

b. Zakenrechtelijke positie vruchtgebruiker en blote eigenaar 

536. ANDERS DAN IN TRADITIONELE STELSELS – Nu het regime van het Nederlandse, 

innovatieve vruchtgebruik is uiteengezet, rijst nog de vraag naar de zakenrechtelijke positie 

van de vruchtgebruiker (infra, nr. 537) en de blote eigenaar (infra, nr. 541). Ook hier blijkt dat 

het Nederlandse vruchtgebruik afwijkt van het traditionele, waar het onderscheid tussen 

eigenlijk en oneigenlijk vruchtgebruik bepalend is voor de zakenrechtelijke positie van de 

partijen (supra, nrs. 452 en 454). 

i. Positie vruchtgebruiker 

537. LOUTER VRUCHTGEBRUIKER, GEEN EIGENAAR – Ondanks het feit dat een 

vruchtgebruiker beschikkingsbevoegd kan optreden ten aanzien van de 

vruchtgebruikgoederen, voor zover dat strookt met de contractuele bepalingen of de aard van 

de goederen, wordt hij niet als eigenaar beschouwd.
1879

 Dit is een belangrijk verschil met het 

Franse, Belgische en Zuid-Afrikaanse recht, waar de beschikkingsbevoegde quasi-

vruchtgebruiker in de meerderheidsvisie wel als eigenaar wordt beschouwd (supra, nr. 452). 

Hier blijkt dus dat ruimere bevoegdheden, met inbegrip van beschikkingsbevoegdheid, niet 

noodzakelijk tot een eigendomsrecht voor de vruchtgebruiker moeten leiden (zie ook supra, 

nr. 473). Dit heeft als voordeel dat de blote eigenaar ook bij beschikkingsbevoegdheid van de 

vruchtgebruiker zakenrechtelijk beschermd kan blijven (zie infra, nr. 541). 

538. ONDERBOUWING BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID – Hoewel de beschikkingsbevoegdheid 

in de vorm van verbruiksbevoegdheid dan wel bevoegdheid tot overdracht duidelijk blijkt uit 

de wet, is de onderbouwing niet erg helder.
1880

 Meer bepaald is er – een dogmatische – 

discussie over de grondslag van de beschikkingsbevoegdheid.
1881

 Een eerste strekking 

verklaart de beschikkingsbevoegdheid door middel van een overdracht van de blote eigenaar 

aan de vruchtgebruiker onder opschortende voorwaarde van vervreemding door die laatste aan 

een derde.
1882

 Een tweede strekking ziet in de vruchtgebruiker een zakelijk 

                                                 
1878 Art. 3:215 NBW. W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 33; F.H.J. 

MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch 

Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 354, nr. 288. 
1879 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 48. Impliciet in die zin: F.H.J. 

MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch 

Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, nr. 282. 
1880 E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk systeem", WPNR 

1985, vol. 573, (170) 175-176. 
1881 Voor een bespreking: M.S. VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 115-117. 
1882 O.K. BRAHN, Overdracht in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1992, 52; W.M. KLEIJN, noot onder HR 8 juni 

1973, NJ 1974, (936) 937 (de auteur bespreekt ook andere opties). 
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vertegenwoordiger.
1883

 Een derde strekking verwerpt beide opties en neemt aan dat, zoals naar 

Duits recht, aan de vruchtgebruiker als tussenpersoon beschikkingsbevoegdheid kan worden 

gedelegeerd zodat deze in eigen naam de levering van een goed kan verrichten.
1884

  

Ondanks de discussie over de grondslag, wordt algemeen aangenomen dat de vruchtgebruiker 

handelt op grond van een eigen bevoegdheid. Ook na faillissement van de blote eigenaar 

behoudt hij deze bevoegdheid.
1885

 Bij faillissement van de blote eigenaar zal immers enkel het 

hoofdrecht in de boedel vallen, niet het vruchtgebruik.
1886

 

539. GEVOLGEN BEVOEGDE BESCHIKKINGSHANDELING – De vervreemding die op grond van 

deze bevoegdheid door de vruchtgebruiker tot stand wordt gebracht, is een vervreemding 

zonder vruchtgebruik.
1887

 De verkrijger krijgt het volledige, in principe onbezwaarde, 

eigendomsrecht over het goed.
1888

 De nemo plus iuris- regel geldt hier evenwel als nuance. 

Rechten die werden toegekend op het vruchtgebruikgoed vóór de vestiging van het 

vruchtgebruik, blijven volgens de gewone regels van het goederenrecht bestaan.
1889

 Als op het 

vruchtgebruikgoed bijvoorbeeld een erfpachtrecht werd toegekend vóór de vestiging van het 

vruchtgebruik, zal de vervreemdingsbevoegde vruchtgebruiker de eigendom slechts kunnen 

overdragen bezwaard met het erfpachtrecht.
1890

 

540. UITZONDERING: EIGENDOM OP NIET-AFGESCHEIDEN VERVANGBARE ZAKEN – Een 

uitzondering op de regel dat de vruchtgebruiker ondanks beschikkingsbevoegdheid geen 

eigenaar wordt, is de situatie waarbij soortgoederen die het voorwerp vormen van een 

vruchtgebruik, door de vruchtgebruiker worden vermengd met soortgelijke goederen uit zijn 

eigen vermogen. Dit is een voorbeeld van het tenietgaan van een zakelijk recht door 

                                                 
1883 Over toekenning van beschikkingsbevoegdheid aan een derde (niet louter beperkt tot vruchtgebruik): H.C.F. 

SCHOORDIJK, "Een eenvoudige zaak", WPNR 1978, vol. 5440, (421) 424. 
1884 L. GROEFSEMA, Bevoegd beschikken over andermans recht, onuitg., Rijksuniversiteit Groningen, 11 februari 1993, 22-24; 

W.C.L. VAN DER GRINTEN, "Recensie H.J. Groefsema. Bevoegd beschikken over andermans rechten", NJB 1993, afl. 30, 

(1087) 1088; S.C.J.J. KORTMANN, L.J.L. DE LEEDE en H.O. THUNISSEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. 5-III Bijzondere overeenkomsten, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1994, 122-123, nr. 154; M.S. 

VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 117. Minder expliciet: O.K. BRAHN en W.H.M. 

REEHUIS, Overdracht in Monografieën Nieuw BW, Kluwer, Deventer, 1997, 46-47. 
1885 E.I. KORTLANG, "De betekenis van vruchtgebruik met intering voor de notariële praktijk", WPNR 1993, vol. 6080, (118) 

119; W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 266, nr. 288; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. 

VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - 

Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 353, nr. 288. Contra lijkt: E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van 

de plaats van het vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk systeem", WPNR 1985, vol. 573, (170) 177. Duidelijk contra: 

M.S. VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 119, 125-126. 
1886 B.C.M. WAAIJER, "Hoe kan de hoofdgerechtigde tegen de vruchtgebruiker worden beschermd?", WPNR 1993, vol. 6115, 

(890) 890. 
1887 B.E. REINHARTZ, "Uitbreiding van de beschikkingsbevoegdheid van een vruchtgebruiker", WPNR 2001, vol. 6455, (739) 

739-740; M.S. VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 106, 127; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. 

VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - 

Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 364, nr. 298; J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Onderneming en 

recht, Deventer, Kluwer, 2010, 20, nr. 14. 
1888 A.G. LUBBERS, "De vruchtgebruiktitel in het gewijzigd ontwerp voor boek 3 N.B.W II", WPNR 1972, vol. 5161, (77) 77. 
1889 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 31. 
1890 E.I. KORTLANG, "De betekenis van vruchtgebruik met intering voor de notariële praktijk", WPNR 1993, vol. 6080, (118) 

119. 
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vermenging, waarbij het voorwerp niet meer individualiseerbaar is. Het eigendomsrecht van 

de blote eigenaar gaat teniet en de oorspronkelijke vruchtgebruiker wordt eigenaar.
1891

 Om dit 

tenietgaan van het eigendomsrecht voor de blote eigenaar te vermijden, is in artikel 3:211, 

tweede lid NBW zoals reeds vermeld de verplichting opgenomen voor de vruchtgebruiker om 

dergelijke goederen van zijn eigen vermogen afgescheiden te houden (supra, nr. 529).
1892

 

Indien er vermenging optreedt, maar de blote eigenaar toch kan bewijzen welke bepaalde 

goederen zijn geleverd, dan verliest hij zijn recht niet en wordt de vruchtgebruiker geen 

eigenaar volgens de toelichting gegeven door MEIJERS.
1893

 Hoe dergelijk bewijs zou kunnen 

worden geleverd, wordt evenwel niet vermeld. 

Volgens bepaalde auteurs wordt deze bepaling als volgt geïnterpreteerd. De 

vruchtgebruiker wordt eigenaar van geld en andere zaken zolang ze niet zijn afgescheiden 

van zijn eigen vermogen. Door de afscheiding (nadat de vermenging heeft 

plaatsgevonden) ontstaat een gewoon vruchtgebruik waarbij de vruchtgebruiker slechts 

een beperkt zakelijk recht heeft. Het eigendomsrecht van de vruchtgebruiker tot aan de 

individualisatie wordt verklaard door de algemeen gehuldigde leer dat eigendom op 

vervangbare zaken in beginsel niet mogelijk is.
1894

 Deze redenering is enigszins 

opmerkelijk. De auteurs lijken door gebruik van de term ‘zolang’ te impliceren dat 

vermenging van soortgoederen gevolgd door een afscheiding toch een vruchtgebruik doet 

ontstaan. Het eigendomsrecht van de blote eigenaar zou op deze manier achtereenvolgens 

bestaan, tenietgaan en heropleven. Dezelfde auteurs voegen nadien toe dat volgens hen 

niet uitgesloten is dat de eigendom van het geld wordt toegekend in afwijking van artikel 

3:211 NBW, maar dat het dan niet om een vruchtgebruik maar om een verhouding 

beheerst door het verbintenissenrecht gaat.
1895

Andere auteurs gaan er van uit dat het 

vruchtgebruik door vermenging teniet gaat waarbij de vruchtgebruiker zijn verplichting 

uit artikel 3:211, tweede lid NBW niet nakomt en aansprakelijk is voor de gevolgen.
1896

 

Ook in de toelichting gegeven door MEIJERS wordt gesproken van tenietgaan van het 

vruchtgebruik door vermenging, zonder dat een herleving wordt vermeld.
1897

 

                                                 
1891 E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk systeem", WPNR 

1985, vol. 573, (170) 173; W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 21. 
1892 Art. 3:211, tweede lid NBW verwijst terug naar het eerste lid, waar wordt gesproken over soortgoederen die in de 

beschrijving of de jaarlijkse opgave zijn opgenomen. Volgens LUBBERS mag dit niet geïnterpreteerd worden als zou de 

afscheidingsplicht enkel gelden ten aanzien van beschreven soortgoederen maar wel als geldend ten aanzien van alle 

soortgoederen: A.G. LUBBERS, "De vruchtgebruiktitel in het gewijzigd ontwerp voor boek 3 N.B.W. I", WPNR 1972, vol. 

5130, (65) 68. Deze bepaling is niet van toepassing op girale betalingen van schuldvorderingen waarop een vruchtgebruik 

rust. De girale betaling bestaat immers in het creëren of vermeerderen van een schuldvordering op de bank, hetgeen geen 

soortgoed is. Niettemin wordt verdedigd dat ook voor ontvangst van een girale betaling de verplichting naar analogie bestaat 

de ontvangen som afgescheiden te houden van het vermogen van de vruchtgebruiker: A. STENEKER, "Girale substitutie", 

NTBR 2004, vol. 8, (346) 354. 
1893 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 658. 
1894 J.H. BEEKHUIS, W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN, et al., Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 306, nr. 361. 
1895 J.H. BEEKHUIS, W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN, et al., Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 305, nr. 361. 
1896 E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk systeem", WPNR 

1985, vol. 573, (170) 173. Minder expliciet: W.M.K., noot onder HR 9 januari 1998, NJ 1999, (1519) 1520. 
1897 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 639. 
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ii. Positie blote eigenaar 

541. POSITIE BLOTE EIGENAAR – Naar Nederlands recht wordt de term ‘blote eigenaar’ 

enkel gebruikt indien het hoofdrecht eigendom is. De blote eigenaar blijft dan, ook als de 

vruchtgebruiker beschikkingsbevoegdheid heeft, titularis van een zakelijk recht.
1898

 Hij wordt 

ondanks de beschikkingsbevoegdheid van de vruchtgebruiker dus geen chirografaire 

schuldeiser, zoals in het Belgisch-Franse recht het geval is voor de blote eigenaar bij quasi-

vruchtgebruiker (supra, nrs. 454 en 469).
1899

 Dit is een belangrijk verschil. Het verlies van de 

zakenrechtelijke positie van de blote eigenaar in het Belgisch-Franse systeem brengt een 

risico’s mee in geval van insolvabiliteit van de quasi-vruchtgebruiker (supra, nr. 454), terwijl 

deze risico’s naar Nederlands recht vermeden worden zonder dat dit beperkte bevoegdheden 

voor de vruchtgebruiker impliceert. 

Over het beschikkingsrecht van de blote eigenaar indien de vruchtgebruiker ook 

beschikkingsbevoegd is, bestaat discussie. 

Volgens bepaalde auteurs verliest de blote eigenaar indien hij aan de vruchtgebruiker 

het recht verleent over de vruchtgebruikgoederen te beschikken, het recht om zelf nog te 

beschikken.
1900

 Er wordt daarbij verdedigd dat de beheersbevoegdheid die aan de 

vruchtgebruiker wordt toegekend, een privatieve bevoegdheid is.
1901

 De blote eigenaar 

verliest dus de bevoegdheden die aan de vruchtgebruiker worden toegekend voor de duur van 

het vruchtgebruik.  

Andere auteurs gaan er van uit dat de blote eigenaar nog steeds de 

beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van zijn eigen recht behoudt zodat de 

beschikkingsbevoegdheid van de vruchtgebruiker niet privatief is.
1902

 Enkel tot een onbelaste 

overdracht is de blote eigenaar onbevoegd. Vervreemding door de blote eigenaar is dus wel 

mogelijk indien het om vervreemding van het goed bezwaard met een vruchtgebruik gaat.
1903

 

Zoals steeds het geval is bij zakelijke rechten, blijft de vruchtgebruiker zijn recht in beginsel 

                                                 
1898 Indien het hoofdrecht daarentegen een vermogensrecht is, dat naar Belgisch recht een onlichamelijk goed vormt, wordt 

niet meer van blote eigendom gesproken ondanks het feit dat een soortgelijke verhouding bestaat. De ‘blote eigenaar’ is dan 

geen titularis van een zakelijk recht omdat zakelijke rechten naar Nederlands recht niet mogelijk zijn op onlichamelijke 

goederen, zie Boek 5 NBW. Zie: W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN en A.A. VAN VELTEN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de 

Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 244, nr. 262. 
1899 Minder expliciet: F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening 

van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 343, nr. 282. 
1900 J.H. BEEKHUIS, W.J.M. DAVIDS, F.H.J. MIJNSSEN, et al., Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht II, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 321, nr. 386. Dit was ook het advies van 

de commissie ingesteld door de Koninklijke Notariële Broederschap: X., "Rapport van de commissie, ingesteld door de 

Koninklijke Notariële Broederschap, ter bestudering van het Gewijzigd Ontwerp van wet voor Boek 3 van het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek", WPNR 1974, vol. 5280, (676) 686. 
1901 E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk systeem", WPNR 

1985, vol. 573, (170) 174. 
1902 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 31; B.E. REINHARTZ, "Uitbreiding 

van de beschikkingsbevoegdheid van een vruchtgebruiker", WPNR 2001, vol. 6455, (739) 741; M.S. VAN GAALEN, 

Vruchtgebruik in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2001, 124. 
1903 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 7; E.I. KORTLANG, "De betekenis van 

vruchtgebruik met intering voor de notariële praktijk", WPNR 1993, vol. 6080, (118) 119; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN 

VELTEN en S.E. BARTELS, Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 5 - 

Eigendom en beperkte rechten, Deventer, Kluwer, 2008, 346, nr. 283a. 
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op het oorspronkelijke goed uitoefenen omwille van zijn volgrecht.
1904

 Deze laatste opvatting 

vertoont gelijkenissen de Belgische minderheidsvisie die de beschikkingsbevoegdheid van de 

quasi-vruchtgebruiker beschouwt als een niet-privatieve bevoegdheid (supra, nr. 500). 

2. Evaluatie en conclusie de lege ferenda 

542. VRAAG NAAR RUIMERE BEVOEGDHEDEN OPGELOST OP NIVEAU VAN KWALIFICATIE OF OP 

NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING – Zoals bleek uit de bespreking van de conventionele 

kwalificatie van goederen als verbruikbaar naar Belgisch en Frans recht, is deze kwalificatie 

vooral ingegeven door een verlangen naar ruimere bevoegdheden voor de vruchtgebruiker 

(zie ook supra, nr. 515).  

Dezelfde vraag was één van de drijveren achter de hervorming van het Nederlandse 

vruchtgebruikregime (supra, nr. 516). De Nederlandse wetgever kwam aan deze vraag 

tegemoet door de creatie van een flexibel vruchtgebruikregime waar 

beschikkingsbevoegdheid mogelijk is voor de vruchtgebruiker, zonder dat er sprake is van een 

oneigenlijk vruchtgebruik waarbij de vruchtgebruiker eigenaar wordt en de blote eigenaar 

chirografair schuldeiser. Een belangrijk aspect van dit soepele, Nederlandse 

vruchtgebruikregime is de ruimere vrijheid voor de partijen om beschikkingsbevoegdheid 

voor de vruchtgebruiker te bedingen (supra, nr. 526). Het nieuwe Burgerlijk Wetboek biedt 

dus een wettelijke grondslag voor een contractuele verruiming van de bevoegdheden voor de 

vruchtgebruiker, die vóór de invoering van het nieuwe wetboek geregeld werd via 

contractuele waarvan de geldigheid werd betwist.
1905

 Deze wettelijke verankering werd 

positief onthaald: “Want dit is een duidelijk voorbeeld van de heilzame modernisering die het 

ontwerp brengt, nl. het onnodig maken van scherpzinnig bedachte omwegen en gewrongen 

constructies.”
1906

  

In het nieuwe Nederlandse recht ligt de klemtoon bij uitbreiding van de bevoegdheden van de 

vruchtgebruiker dus op het niveau van de rechtsverhouding: partijen kunnen vrij de 

bevoegdheden van de vruchtgebruiker moduleren naar eigen wens. Dat is anders bij de 

Belgisch-Franse conventionele kwalificatie van goederen als verbruikbaar. Daarbij worden 

ruimere bevoegdheden gecreëerd door een ingreep op het niveau van het voorwerp van het 

goed (supra, nrs. 482 e.v.). Het is hierbij nodig om de goederen tegen hun juridische aard, als 

een juridische fictie, te behandelen om een verruiming van de bevoegdheden te bekomen. 

543. BEOORDELING DE LEGE FERENDA – Er blijken dus twee mogelijkheden voor de 

verruiming van de bevoegdheden, nl. ingrijpen op het niveau van de rechtsverhouding of op 

het niveau van het goed. Verschillende argumenten brengen ons ertoe om voor het Belgische 

                                                 
1904 E.B. BERENSCHOT, "Enige aspecten van de plaats van het vruchtgebruik in het vermogensrechtelijk systeem", WPNR 

1985, vol. 573, (170) 175; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer Kluwer, 2012, 515, nr. 599. 
1905 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 642. 
1906 J.C. VAN OVEN, "Het vruchtgebruik in het ontwerp nieuw B.W.", WPNR 1959, vol. 4595, (361) 361. Ook in die zin: 

B.W.M. NIESKENS-ISPHORDING, "Praktijkgerichte evaluatie van het vruchtgebruik leidt tot vraag naar meer "maatwerk"", 

WPNR 1999, vol. 6368, (617) 617. 
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recht te pleiten voor een aanpassing de lege ferenda van het vruchtgebruik naar Nederlands 

voorbeeld. Hierbij zouden ruimere bevoegdheden dienen te bestaan voor de vruchtgebruiker 

alsook ruimte voor modulering op het niveau van de rechtsverhouding. Partijen zouden met 

andere woorden het vruchtgebruikregime moeten kunnen moduleren naar wens door ruimere 

bevoegdheden aan de vruchtgebruiker toe te kennen. Dit zou betekenen dat aan een gewone 

vruchtgebruiker de beschikkingsbevoegdheid over een goed kan worden toegekend, ook 

indien beschikken over dit goed niet noodzakelijk strookt met de objectieve bestemming. 

Een dergelijk vruchtgebruik, met conventionele aanpassingen op het niveau van de 

bevoegdheden, lijkt eenvoudiger en dogmatisch helderder dan de Frans-Belgische constructie 

waar conventionele aanpassingen op het niveau van de kwalificatie plaatsvinden (supra, nrs. 

522 en 526). De mogelijkheid tot uitbreiding van bevoegdheden laat toe om rechtstreeks 

contractueel in te grijpen waar het gewenst is, nl. bij de bevoegdheden, in plaats van via een 

‘omweg’, nl. de wijziging van de kwalificatie ter bekoming van een ander 

vruchtgebruikregime. 

Bovendien wordt deze mogelijkheid tot conventionele uitbreiding van de bevoegdheden in het 

Nederlandse recht, waar ze al een tijd is doorgevoerd, als een passend antwoord op de vraag 

naar ruimere bevoegdheden beschouwd (supra, nr. 542).  

Een derde argument is dat de blote eigenaar zijn zakelijk recht behoudt en dus een sterkere 

positie heeft bij het huidige Belgische quasi-vruchtgebruik het geval is (supra, nr. 454).  

Maatregelen om deze positie te beschermen in geval van beschikkingsbevoegdheid van 

de vruchtgebruiker, zijn dan nodig om te vermijden dat het zakelijke recht van de blote 

eigenaar al te snel verdwijnt door vermenging of uitoefening van de 

beschikkingsbevoegdheid. Men kan hierbij denken aan de oplossingen naar Nederlands 

recht, zoals een afscheidingsplicht (supra, nr. 529) en zakelijke subrogatie (supra, nr. 

528). 

Dit pleidooi voor het wettelijk verankeren van de contractuele mogelijkheden om de 

bevoegdheden van de vruchtgebruiker te verruimen, impliceert niet noodzakelijk dat ook 

interingsbevoegdheid zou moeten worden toegelaten. Het toelaten van interingsbevoegdheid 

betekent dat de instandhoudingsplicht van de vruchtgebruiker met betrekking tot de 

vermogenswaarde van de vruchtgebruikgoederen, wordt losgelaten (supra, nr. 531). Dit is een 

meer vergaande bevoegdheid voor de vruchtgebruiker dan de uitbreiding van de 

bevoegdheden om een beter en meer modern beheer van een vruchtgebruikvermogen toe te 

laten (supra, nrs. 515-516), zodat andere argumenten vereist zijn. 

Naar Nederlands recht werd de mogelijkheid om interingsbevoegdheid te bedingen ingevoerd 

om tegemoet te komen aan de kritiek dat het eigenlijk vruchtgebruik niet volstond voor de 
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alimentatiefunctie die vruchtgebruik traditioneel vervult (supra, nr. 532).
1907

 Vruchtgebruik 

van een vermogen is vooral zinvol als de vruchtgebruiker van de opbrengst van dat vermogen 

kan leven.
1908

 In de praktijk is de grote meerderheid van de vermogensniet groot genoeg om 

als vruchtgebruiker van de opbrengst te kunnen leven, zonder het kapitaal aan te tasten. Dit is 

ook het geval in België. In de huidige conjunctuur geldt als bijkomend argument dat vele 

vermogens ook een zeer lage opbrengst hebben, waardoor de alimentatiefunctie van 

vruchtgebruik verder wordt aangetast en de vraag naar interingsbevoegdheid kan toenemen. 

Wil men vruchtgebruik haar traditionele alimentatiefunctie laten vervullen, dan zou men 

inderdaad kunnen pleiten voor het toelaten van interingsbevoegdheid. Er is bij vruchtgebruik 

echter niet alleen het belang dat de vruchtgebruiker heeft bij een werkelijke voorziening in 

zijn levensonderhoud uit het vruchtgebruikvermogen. Er is ook het belang dat de blote 

eigenaar heeft bij de instandhouding van de vermogenswaarde van de vruchtgebruikgoederen. 

Beide belangen zijn beschermenswaardig. Welke van de twee zwaarder doorweegt, is een 

beleidskeuze. Het Nederlandse recht lijkt in een goed evenwicht te hebben voorzien. Als 

default regel is er geen interingsbevoegdheid maar partijen kunnen deze wel bedingen indien 

ze dit wensen (supra, nr. 531). Dit betekent dat de vermogenswaarde van het vruchtgebruik in 

principe aan de blote eigenaar blijft toekomen, tenzij de partijen daar zelf van willen afwijken. 

544. CONCLUSIE DE LEGE FERENDA: UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEDEN OP HET NIVEAU 

VAN DE RECHTSVERHOUDING ALS FUNCTIONEEL ALTERNATIEF VOOR CONVENTIONELE 

VERBRUIKBAARHEID BIJ VRUCHTGEBRUIK – Bij de beoordeling de lege ferenda van 

onroerendmaking door bestemming en roerendmaking door anticipatie werd gepleit voor de 

vervanging van de subjectiviteit op het niveau van de kwalificatie, door subjectiviteit op het 

niveau van de rechtsverhouding (supra, nrs. 299 en 427). In lijn met deze standpunten, pleiten 

we hier voor het loslaten van subjectiviteit bij de kwalificatie van goederen als verbruikbaar 

om ze onder het regime van quasi-vruchtgebruik te brengen. Verbruikbaarheid kan objectief 

worden ingevuld en de subjectiviteit dient te spelen waar ze gewenst is: bij de invulling van 

de bevoegdheden van de vruchtgebruiker. Daarbij pleiten we voor het omarmen van een 

vruchtgebruikregime waar conventioneel ruimere bevoegdheden aan de vruchtgebruiker 

kunnen worden toegekend. De buitengrenzen van een dergelijk regime, in het bijzonder de 

mogelijkheid tot het toekennen van interingsbevoegdheid, dienen door de wetgever te worden 

bepaald maar de meerwaarde van het principe dat subjectiviteit bij de invulling van de 

bevoegdheden speelt, in plaats van bij de goederenkwalificatie, is overtuigend. 

  

                                                 
1907 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, 639; J.C. VAN OVEN, "Het vruchtgebruik in het ontwerp nieuw B.W.", WPNR 1959, vol. 

4595, (361) 361; B.W.M. NIESKENS-ISPHORDING, "Boekbespreking W.M. Kleijn, Vruchtgebruik", WPNR 1993, vol. 6081, 

(134) 134. 
1908 W.M. KLEIJN, Vruchtgebruik in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1990, 33; E.I. KORTLANG, "De betekenis 

van vruchtgebruik met intering voor de notariële praktijk", WPNR 1993, vol. 6080, (118) 118. 
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HOOFDSTUK I. SUBJECTIVITEIT DE LEGE LATA - ABSTRACTE 

VASTSTELLINGEN UIT HET INDUCTIEVE ONDERZOEK 

545. RESULTATEN VAN DE INDUCTIEVE ANALYSE TER BEANTWOORDING VAN DE 

ONDERZOEKSVRAAG – In de voorgaande delen werd bij verschillende goederenkwalificaties 

op inductieve wijze onderzocht (1) of er een invloed is van de wil van partijen bij de 

kwalificatie van goederen als roerend of onroerend en als verbruikbaar of niet-verbruikbaar, 

(2) wat de draagwijdte van die subjectiviteit is, en (3) in welke mate subjectiviteit bij deze 

kwalificaties verdedigbaar is.
1909

 In dit algemene deel worden de resultaten die uit elk 

hoofdstuk blijken, aan elkaar gekoppeld om te komen tot een meer abstracte, horizontale 

beoordeling van de rol die voor de wil van partijen is weggelegd en een antwoord te bieden op 

de centrale onderzoeksvraag, die luidt “Wat is de rol die in de huidige stand van het recht 

voor de wil van partijen is weggelegd bij het kwalificeren van goederen in het algemeen en 

als (on)roerend of (niet-)verbruikbaar in het bijzonder, wat zijn de gevolgen van 

wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen, en dienen deze rol en gevolgen gematigd of 

net uitgebreid te worden, rekening houdend met de functie die de juridische kwalificatie van 

goederen heeft?”  

546. DEFINITIE INVLOED PARTIJWIL: SUBJECTIEVE KWALIFICATIES, SUBJECTIEVE CRITERIA EN 

SUBJECTIEVE ELEMENTEN – Het eerste deel van de onderzoeksvraag is beschrijvend en stelt de 

vraag naar de werking de lege lata van de invloed van partijen op de kwalificatie van 

goederen. Van belang voor de beantwoording van deze vraag is wat er wordt verstaan onder 

de invloed van de wil van partijen. Aan het begin van het onderzoek werd uiteengezet dat een 

kwalificatie objectief is wanneer ze tot stand komt op grond van een criterium dat louter is 

gebaseerd op de vaststelling van de aan- of afwezigheid van een objectief, inherent kenmerk 

van een goed (supra, nr. 25). Zodra er van dit concept wordt afgeweken, bijvoorbeeld omdat 

de intentie van de eigenaar in acht wordt genomen, is er een invloed van de partijwil of 

subjectiviteit, die als synonieme begrippen worden gebruikt. De kwalificatie waarbij er een 

dergelijke invloed van de partijwil aanwezig is, is een subjectieve kwalificatie. 

Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen de begrippen ‘subjectief element’, 

‘subjectief criterium’ en ‘sujectieve kwalificatie’ (zie ook supra, nr. 25). Het element 

waardoor er afstand wordt gedaan van de louter objectieve vaststelling en waarin de invloed 

van de partijwil blijkt (bijvoorbeeld de zonet genoemde intentie van de eigenaar), is een 

subjectief element. Is een dergelijk subjectief element aanwezig bij een kwalificatie, dan is het 

kwalificatiecriterium dat wordt gehanteerd om goederen in de betrokken categorie in te delen, 

subjectief. De kwalificatie die is gebaseerd op dergelijk criterium, is noodzakelijkerwijze 

eveneens subjectief. Het subjectieve criterium en de subjectieve kwalificatie die daarop is 

gebaseerd, kunnen louter op subjectieve elementen zijn gesteund.  

                                                 
1909 Aan de hand van de resultaten uit het inductief onderzoek, wordt in de conclusies in ruimere zin het gebruik van 

subjectieve elementen voor goederenkwalificaties geëvalueerd, zie infra, nrs. 574-575 en 583-584 e.v. 
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Dit is bijvoorbeeld het geval bij conventionele verbruikbaarheid: de loutere partijwil om 

een goed dat uit de aard niet-verbruikbaar is, als verbruikbaar te beschouwen, volstaat 

(supra, nr. 513).  

Een subjectief criterium dat ten grondslag ligt van een subjectieve kwalificatie, kan echter ook 

uit een combinatie van subjectieve en objectieve elementen bestaan.  

Dit is bijvoorbeeld het geval bij onroerendmaking door bestemming: de intentie van de 

eigenaar is als subjectief element vereist om tot onroerendmaking te komen maar 

daarnaast gelden ook objectieve elementen zoals de eenheid van vermogen tussen hoofd- 

en bijzaak (supra, nrs. 189-222). 

Om van een subjectief criterium en een subjectieve kwalificatie te spreken, is de 

aanwezigheid van een subjectief element een noodzakelijke voorwaarde. Het is echter niet 

vereist dat een subjectief element ook een voldoende voorwaarde is. Ook een kwalificatie die 

is gebaseerd op een criterium dat tot stand komt door een combinatie van objectieve en 

subjectieve elementen, is een subjectieve kwalificatie in de zin van dit onderzoek.  

547. TWEE NIVEAUS VOOR INVLOED VAN PARTIJWIL – Uit de analyse van de 

toepassingsgevallen bleek dat er een invloed van de wil van partijen mogelijk is op twee 

verschillende niveaus (zie ook supra, nr. 26). Met deze vaststelling wordt een eerste aanzet 

geleverd voor de beantwoording van de tweede subonderzoeksvraag, die luidde “Welke rol 

speelt subjectiviteit in het positief recht bij de kwalificatie van goederen?” (zie ook infra, nr. 

551). 

548. DEFAULT-NIVEAU – In de eerste plaats kunnen subjectieve elementen een rol spelen bij 

wat we in dit onderzoek de ‘default kwalificatie’ van goederen noemen (zie onder meer supra, 

nrs. 26, 149, 263 en 411). De juridische kwalificatie die een loutere bepaling of benoeming 

vormt van de aard
1910

 die een goed heeft, is de default kwalificatie. In de default kwalicatie 

wordt de aard van een goed dus weerspiegeld.  

Default kwalificaties die in dit onderzoek aan bod kwamen, zijn de kwalificaties als 

onroerende goederen uit de aard, als roerende goederen uit de aard, als verbruikbare 

goederen uit de aard en als niet-verbruikbare goederen uit de aard. De kwalificatie is 

hierbij het juridisch benoemen van de aard van een goed: zo wordt bijvoorbeeld een goed 

dat in juridische zin een verbruikbaar karakter heeft, als verbruikbaar uit de aard 

gekwalificeerd. 

                                                 
1910 Het gaat om de juridische aard van goederen. De invulling van de ‘aard’ dient dus in juridische zin te gebeuren, waarbij 

de juridische aard niet noodzakelijk overeenstemt met de aard van een object in spreektaal. Zo betekent een verbruikbare aard 

juridisch gezien zowel het materieel als het juridisch tenietgaan van een goed bij een eerste gebruik (supra, nr. 432) terwijl 

verbruikbaarheid in spreektaal voornamelijk op het materieel tenietgaan betrekking heeft. 
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Er is sprake van subjectiviteit op het default-niveau wanneer er rekening wordt gehouden met 

subjectieve elementen, zoals de bestemming of de intentie van de eigenaar (supra, nrs. 24-25), 

om de juridische aard van een goed te bepalen. 

Enkel bij de onroerende goederen uit de aard werd in bepaalde van de onderzochte 

stelsels een invloed voor de partijwil vastgesteld (zie supra, nrs. 79-82, 94 e.v.): om de 

onroerende aard van een goed te bepalen, wordt de bestemming van het goed en/of de 

intentie van de bouwer mee in rekening genomen. Anders gezegd: de bestemming bepaalt 

mee of een goed uit zijn aard onroerend is. Aangezien de categorie van de onroerende 

goederen uit de aard en deze van de roerende goederen uit de aard complementair zijn, 

impliceert de aanwezigheid van subjectiviteit bij de vaststelling van de ene categorie ook 

subjectiviteit voor de andere (zie ook supra, nr. 300). Bij verbruikbaarheid uit de aard 

werd op het default-niveau geen subjectiviteit vastgesteld. Deze categorie lijkt in de 

onderzochte stelsels dus objectief te worden ingevuld, net zoals de complementaire 

categorie van de niet-verbruikbare goederen uit de aard. 

549. AFWIJKINGSNIVEAU – Daarnaast kan subjectiviteit ook op een tweede niveau een rol 

spelen bij de kwalificatie van goederen, nl. op het ‘afwijkingsniveau’. Van de default 

kwalificatie die is gebaseerd op de aard van goederen (supra, nr. 548), kan soms op grond van 

subjectieve elementen worden afgeweken, waardoor de goederen worden ingedeeld in de 

categorie die strijdig is met hun aard (supra, nr. 26). Hierbij wordt niet aangenomen dat hun 

aard werkelijk wijzigt, maar wordt een uitdrukkelijke, expliciete afwijking van hun default 

kwalificatie toegepast. Doordat het om een afwijking gaat van de default kwalificatie van een 

goed, vormt een dergelijke kwalificatie een juridische fictie (supra, nrs. 181, 301 en 512).  

Tot dit niveau behoort de categorie van de roerende goederen door anticipatie. Dit zijn 

onroerende goederen uit de aard die op grond van subjectieve elementen als roerend 

worden gekwalificeerd. Ze worden niet als roerend uit de aard beschouwd maar als 

roerend door anticipatie, wat aantoont dat het om een afwijking van de werkelijke 

(onroerende) aard. Ook onroerende goederen door bestemming vormen een voorbeeld 

van subjectiviteit op het afwijkingsniveau. Dit zijn roerende goederen uit de aard die een 

afwijkende, onroerende kwalificatie krijgen zonder dat ze als onroerend uit de aard 

worden beschouwd. De laatste categorie die als voorbeeld geldt van subjectiviteit op het 

afwijkingsniveau, is die van de conventioneel verbruikbare goederen. Deze goederen zijn 

uit hun aard niet verbruikbaar maar krijgen een afwijkende conventionele kwalificatie, 

zonder dat ze als uit de aard verbruikbare goederen worden beschouwd. 

Het onderscheid tussen beide niveaus van kwalificatie is van belang omdat de doorwerking en 

de gevolgen die de wil van partijen kan hebben, verschillen in functie van het betrokken 

niveau. Deze verschillen komen in Afdeling I, II en III uitgebreid aan bod (infra, nrs. 552-575 

en nrs. 576-577). 

550. TYPOLOGIE: DRIE VERHOUDINGEN TUSSEN DE TWEE NIVEAUS – In Deel II werden vier 

stelsels onderzocht: België, Frankrijk, Nederland en Zuid-Afrika. Tussen deze stelsels valt 
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een typologie te ontwaren wanneer we kijken naar de twee niveaus waarop subjectiviteit 

uitwerking kan krijgen. 

Een eerste type kent enkel subjectiviteit op het default-niveau. Tot dit type behoren het 

Nederlandse en het Zuid-Afrikaanse recht, die beide een bestemmingselement hanteren bij het 

criterium voor de onroerendmaking uit de aard van een object (supra, nrs. 96-99 en 107-117) 

maar die geen van beide roerendmaking door anticipatie, onroerendmaking door 

bestemming
1911

 of conventionele verbruikbaarheid kennen (supra, nrs. 184-185, 306 en 435).  

Dit kan voor het Nederlandse recht worden verklaard door de keuze van de wetgever voor 

alternatieven op het niveau van de rechtsverhouding, in de plaats van subjectieve 

afwijkingen van de goederenkwalificatie. Dit bleek expliciet bij onroerendmaking door 

bestemming (supra, nrs. 184 en 275) en in mindere mate ook bij conventionele 

verbruikbaarheid (supra, nrs. 542). Bij roerendmaking door anticipatie is de ratio legis 

van de Nederlandse wetgever minder duidelijk contra een subjectieve aanpassing van de 

kwalificatie, maar ook daar blijkt alternatieve regeling te bestaan op het niveau van de 

rechtsverhouding, waardoor het gebruik van subjectieve kwalificaties overbodig wordt 

(supra, nr. 306). 

In het niet-gecodificeerde Zuid-Afrikaanse recht is een verklaring voor de afwezigheid 

van subjectiviteit op het afwijkingsniveau minder helder. Bij het onderscheid tussen 

roerende en onroerende goederen kan deze afwezigheid mogelijks worden verklaard 

doordat het default-niveau sterk subjectief wordt ingevuld, zodat er minder behoefte 

bestaat aan subjectiviteit op het afwijkingsniveau. De twee niveaus kunnen dan als 

communicerende vaten worden beschouwd. Bij het onderscheid tussen verbruikbare en 

niet-verbruikbare goederen geldt deze redenering echter niet omdat deze indeling 

objectief wordt ingevuld.  

Het tweede type is het spiegelbeeld van het eerste en kent enkel subjectiviteit op het 

afwijkingsniveau. Tot dit type behoort het huidige Franse recht, dat een sterke subjectiviteit 

kent op het vlak van roerendmaking door anticipatie, onroerendmaking door bestemming en 

conventionele verbruikbaarheid (supra, nrs. 181, 301 en 435), maar onroerendmaking uit de 

aard objectief invult (supra, nr. 89). 

Hiermee blijft het positieve Franse recht trouw aan de uitgangspunten van de Code 

Napoléon, waarin de indeling van goederen als roerend en onroerend principieel objectief 

gebeurde maar expliciete afwijkingen van deze objectieve kwalificaties mogelijk waren 

(supra, nrs. 50-51). 

Het derde type staat subjectiviteit op beide niveaus toe. Het huidige Belgische recht behoort, 

als enige van de onderzochte stelsels, tot dit type. Zowel op default-niveau als op 

                                                 
1911 In het Zuid-Afrikaanse recht komen onroerende goederen door bestemming voor maar niet als afzonderlijke categorie, 

zie supra, nr. 185. 
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afwijkingsniveau wordt naar Belgisch recht subjectiviteit gebruikt (supra, nrs. 100-105, 181, 

301-303 en 435). 

551. PLAN VOOR DE KOMENDE RANDNUMMERS – In wat volgt, wordt een onderscheid 

gemaakt op basis van de genoemde twee niveaus. Bij elk niveau worden drie elementen van 

de werking van de wil van partijen die in het inductief deel impliciet aan bod kwamen, 

geëxpliciteerd: (1) hoe komt de betrokken kwalificatie tot stand en is de wil van partijen een 

voldoende voorwaarde, (2) wat is de werking van de kwalificatie en van de wil van partijen en 

(3) hoe wordt de invloed van de wil van partijen geëvalueerd de lege lata? 

Met deze vragen worden de tweede, derde en vierde subonderzoeksvraag beantwoord, nl. (1) 

“Welke rol speelt subjectiviteit in het positief recht bij de kwalificatie van goederen?”, (2) 

“Wat zijn de gevolgen van een subjectieve kwalificatie van goederen, in het bijzonder in de 

verhouding tot derden?” en (3) “Wat zijn de argumenten voor of tegen het bestaan en de 

werking van een subjectieve kwalificatie?” 

Uit de beantwoording van deze onderzoeksvragen volgt ook voor elk van de onderzochte 

stelsels een antwoord in concreto op de eerste subonderzoeksvraag, nl. “Welke functie heeft de 

juridische kwalificatie van goederen?” (infra, nrs. 578-582).  

Deze antwoorden vormen een aanvulling op de theoretische beschouwing in Deel I 

waarbij een antwoord in abstracto op deze vraag werd gegeven (supra, nrs. 15-23). 

Het antwoord op de evaluatieve vierde subonderzoeksvraag geeft argumenten voor de 

beantwoording van de normatieve vijfde subonderzoeksvraag, nl. “Welke rol zouden 

subjectieve elementen bij de kwalificatie van goederen kunnen en mogen spelen, rekening 

houdend met de functie die de juridische kwalificatie van goederen heeft?”. In hoofdstuk II 

wordt voortgebouwd op de evaluatieve en normatieve analyse van de twee niveaus, waarbij 

de vijfde subonderzoeksvraag op een meer algemeen niveau zal worden beantwoord (infra, 

nrs. 583-595). 

AFDELING I. SUBJECTIVITEIT OP HET DEFAULT-NIVEAU 

§1. Totstandkoming van de subjectieve kwalificatie: onvoldoende karakter partijwil 

552. COMBINATIE OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE ELEMENTEN – De eerste vraag die rees, was 

hoe een subjectieve kwalificatie op het default-niveau tot stand kwam. Deze vraag werd aan 

de hand van het Belgische, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht beantwoord.  

Het Franse recht hanteert een objectieve invulling van de onroerendmaking uit de aard: er 

wordt naar Frans recht geen subjectief criterium gebruikt om te bepalen of een goed 

onroerend uit de aard is (supra, nrs. 89 en 550). Daarom komt het Franse recht hier niet 

aan bod.  
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Uit de analyse van de onroerendmaking uit de aard in het Belgische, Nederlandse en Zuid-

Afrikaanse recht blijkt dat voor een kwalificatie als onroerend uit de aard rekening wordt 

gehouden met (1) de aard van het goed, (2) de wijze en mate van vasthechting en (3) de 

bestemming of intentie van de bouwer (supra, nr. 79-82, 85 en 94). De verhouding tussen de 

objectieve en subjectieve elementen is verschillend in de drie stelsels waarbij het Belgische 

recht tot een eerste type behoort en het Nederlandse en (huidige) Zuid-Afrikaanse recht tot 

een tweede.  

In het Belgische recht is een incorporatie sensu stricto nog steeds een voldoende voorwaarde 

voor onroerendmaking uit de aard. Bij dergelijke verbinding is er dus geen subjectief element 

vereist om tot een onroerende kwalificatie uit de aard te komen (supra, nr. 105). Het 

subjectieve element is in dat opzicht geen noodzakelijke voorwaarde voor onroerendmaking 

uit de aard. Naar Belgisch recht is een objectieve invulling op het default-niveau dus 

mogelijk, nl. wanneer er incorporatie sensu stricto voorhanden is. Ontbreekt dergelijke 

vastmaking, dan wordt een subjectief element naast de objectieve elementen in acht genomen 

zodat er sprake is van een subjectief criterium en een subjectieve kwalificatie op het default-

niveau. Deze subjectieve kwalificatie komt dan tot stand door een combinatie van objectieve 

en subjectieve elementen, niet door de loutere partijwil (supra, nrs. 100-105). Hierdoor is het 

subjectieve element een onvoldoende voorwaarde aangezien steeds rekening wordt gehouden 

met objectieve elementen (supra, nr. 150). 

In het Nederlandse en het Zuid-Afrikaanse recht is incorporatie noch een noodzakelijke, noch 

een voldoende voorwaarde.  

In het huidige Zuid-Afrikaanse recht is de intentie van de eigenaar van het roerende goed 

steeds de doorslaggevende factor voor onroerendmaking uit de aard en dit niet enkel 

wanneer de twee overige elementen tot een onduidelijk resultaat leiden. De twee andere 

elementen, de aard van het goed en de wijze en mate van vasthechting, dienen slechts als 

indicaties waaruit de intentie van de eigenaar kan worden afgeleid. Incorporatie sensu 

stricto is volgens deze moderne opvatting noch een noodzakelijke, noch een voldoende 

voorwaarde voor onroerendmaking (zie supra, nr. 107). 

Ook naar Nederlands recht kan niet worden aangenomen dat de aard van het goed en de 

wijze van vastmaking kunnen volstaan voor onroerendmaking. De omstandigheid dat een 

gebouw of werk op een fundering rust, kan volgens de Hoge Raad een factor van 

betekenis zijn voor de beantwoording van de vraag of het gebouw of werk bestemd is om 

duurzaam ter plaatse te blijven, maar is daarvoor op zichzelf niet beslissend (supra, nr. 

115). Dit toont aan dat incorporatie sensu stricto naar huidig Nederlandse recht 

onvoldoende is voor onroerendmaking aangezien de vereniging duurzaam dient te zijn. 

Een uitzondering geldt naar Nederlands recht voor beplantingen, waarbij incorporatie wel 

volstaat voor onroerendmaking uit de aard (supra, nr. 116). 

Uit het onvoldoende karakter van incorporatie volgt dat het subjectieve element naar 

Nederlands en Zuid-Afrikaans recht een noodzakelijke voorwaarde is. Het is evenwel ook in 



 

 

509 

 

deze stelsels geen voldoende voorwaarde, net zoals in het Belgische recht het geval is (supra, 

nrs. 150). Om tot een kwalificatie als onroerend uit de aard te komen, is naar Nederlands en 

Zuid-Afrikaans recht dus een combinatie van objectieve en subjectieve elementen vereist. 

Uit dit overzicht blijkt dat er een verschil in gradatie bestaat wat het belang betreft van het 

subjectieve element bij de invulling van de kwalificatie op het default-niveau: naar Belgisch 

recht is het subjectieve element noch een voldoende, noch een noodzakelijke voorwaarde 

terwijl het naar Nederlands en Zuid-Afrikaans recht wel noodzakelijk is maar niet voldoende. 

Wat de drie stelsels gemeen hebben, is dat de loutere partijwil niet kan volstaan voor de 

subjectieve kwalificatie van een goed op het default-niveau: het subjectieve element is in alle 

drie de stelsels onvoldoende voor onroerendmaking uit de aard.  

De inhoudelijke invulling van het subjectieve element verschilt tussen de verschillende 

rechtsstelsels, maar niet op basis van dezelfde typologie als het zonet besproken verschil in 

gradatie. In België gaat het om de bestemming van het goed om duurzaam en gewoonlijk ter 

plaatse te blijven (supra, nr. 81). In Nederland gaat het eveneens om de bestemming om ter 

plaatse te blijven staan waarbij deze bestemming wordt ingevuld aan de hand van de 

bedoeling van bouwer voor zover die bedoeling naar buiten kenbaar is uit bijzonderheden van 

aard en inrichting van het goed zoals deze naar buiten blijkt (supra, nr. 82). In Zuid-Afrika 

gaat het om de bedoeling of intentie van de bouwer of de eigenaar van het roerende goed 

(supra, nr. 80), wat betekent dat de subjectiviteit op een meer individueel niveau wordt 

beoordeeld dan naar Belgisch en Nederlands recht. 

§2. Gevolgen van de subjectieve kwalificatie  

553. VOLLEDIG REGIME STROKEND MET KWALIFICATIE EN WERKING ERGA OMNES – Zodra een 

object een kwalificatie op default-niveau krijgt, is de werking van deze kwalificatie onbeperkt 

wat het regime en de tegenwerpelijkheid betreft (supra, nr. 149). Wordt de kwalificatie 

vastgesteld, dan werkt ze ten aanzien van iedereen en in elk aspect van het regime.  

Dit impliceert dat wanneer op het default-niveau een subjectief element mee in aanmerking 

wordt genomen en er aldus volgens de terminologie van dit onderzoek een subjectieve 

kwalificatie tot stand komt op grond van een subjectief criterium, deze subjectieve 

kwalificatie geen beperkingen kent op het vlak van doorwerking in het regime of 

tegenwerpelijkheid aan derden.  

Naar Belgisch, Nederlands en Zuid-Afrikaans recht vormt de onroerendmaking uit de 

aard zoals reeds werd aangegeven een subjectieve kwalificatie op het default-niveau 

(supra, nrs. 548-550). Deze subjectieve kwalificatie brengt voor een goed het volledige 

regime voor onroerende goederen uit de aard mee: er zijn geen regels uit het regime voor 

roerende goederen uit de aard van toepassing op een onroerend goed uit de aard, ook al 

gaat het om een subjectieve kwalificatie. Wat dit regime betreft, kan worden herhaald dat 

het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen bijzonder belangrijk voor de 
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bepaling van het juridische regime (zie supra, nr. 53-57). De kwalificatie van een goed 

als onroerend uit de aard heeft dus een belangrijke impact. Zo wordt het goed in principe 

bestanddeel van de grond waardoor de natrekking optreedt en het eigendomsrecht van de 

grondeigenaar uitbreidt tot dit bestanddeel (supra, nrs. 132-135 en 142). Ook worden de 

fiscale regels die betrekking hebben op onroerende goederen uit de aard van toepassing 

(zie supra, nr. 131). Bovendien zijn er geen derden die zich deze kwalificatie niet moeten 

laten tegenwerpen. Een default kwalificatie werkt immers ten aanzien van iedereen, ook 

als het een subjectieve default kwalificatie is (supra, nr. 149). 

§3. Evaluatie van subjectiviteit de lege lata  

554. UITGEBREIDE KRITIEK VANUIT DOCTRINE – Zoals uitgebreid werd toegelicht in het 

inductieve deel, krijgt het gebruik van een subjectief criterium bij de kwalificatie op default-

niveau veel kritiek. Dit is het geval in elk van de drie stelsels die een subjectief element in 

aanmerking nemen bij de invulling van de onroerendmaking uit de aard. De belangrijkste 

argumenten tegen subjectiviteit bij de beoordeling van onroerendmaking op grond van een 

fysieke vastmaking aan de grond, zijn (1) dat een subjectief criterium bij onroerendmaking uit 

de aard (en de equivalenten in het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht) strijdig is met de 

ratio legis van de categorie en met de interne consistentie van de rechtssystemen op het vlak 

van kwalificatie (supra, nrs. 158-161), (2) dat een subjectief criterium op default-niveau voor 

rechtsonzekerheid zorgt en (3) dat een subjectief criterium voor onroerendmaking een 

ongewenste impact heeft op de werking van de verticale natrekking, die sterk steunt op 

publiciteit en derdenbescherming (supra, nrs. 162 en 167-170).  

Op grond van deze argumenten pleiten we de lege ferenda voor een objectief, strikt 

criterium (supra, nrs. 172-175 en infra, nr. 583). 

AFDELING II. SUBJECTIVITEIT OP HET AFWIJKINGSNIVEAU  

555. TOESTAAN VAN AFWIJKINGSNIVEAU: GOEDERENKWALIFICATIE IS NIET VAN OPENBARE 

ORDE – Het tweede niveau waarop subjectiviteit kan inwerken, is het niveau waarbij expliciet 

wordt afgeweken van de default kwalificatie, die was gebaseerd op de aard van het goed. Dit 

tweede niveau noemden we het afwijkingsniveau (supra, nrs. 547-549). Wanneer een goed op 

grond van zijn aard behoort tot een bepaalde categorie, is het naar Belgisch en Frans recht 

mogelijk om op grond van subjectieve elementen deze kwalificatie gebaseerd op de aard 

tegen te spreken en aan het goed de tegengestelde kwalificatie toe te kennen.  

Zo kan een uit de aard onroerend goed roerend worden door anticipatie, kan een uit de 

aard roerend goed onroerend worden door bestemming en kan een uit de aard niet-

verbruikbaar goed conventioneel als verbruikbaar worden gekwalificeerd.  

De oorsprong van het concept dat een goed expliciet tegen zijn aard in kan worden 

gekwalificeerd, lijkt te vinden in het middeleeuwse recht: de transponering van het 

Romeinsrechtelijke onderscheid tussen roerende en onroerende goederen (supra, nr. 32) 
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op het costumiere onderscheid tussen héritages en cheptels (supra, nr. 35), verliep 

moeizaam waardoor de categorieën niet steeds objectief werden ingevuld en afwijkende 

kwalificaties mogelijk waren (supra, nrs. 38 en 40). Bij de invoering van de Code 

Napoléon werd geopteerd voor een objectieve invulling van het onderscheid, al bleven 

afwijkingen bestaan, zoals de opname van onroerende goederen door bestemming in dit 

wetboek aantoont (supra, nrs. 50-51). De conventionele kwalificatie van een uit de aard 

niet-verbruikbaar goed als verbruikbaar of vice versa lijkt een recenter fenomeen, 

ingegeven door de behoefte aan ruimere bevoegdheden voor de vruchtgebruiker (supra, 

nr. 435 en 483 en infra, nr. 575). 

De aanvaarding naar Frans en Belgisch recht van de mogelijkheid om door de partijwil een 

kwalificatie toe te kennen aan een goed die niet strookt met de juridische aard van dat goed, 

betekent dat de goederenkwalificatie naar Belgisch-Frans recht niet van openbare orde of 

dwingend recht is (zie ook supra, nr. 303, 413, 488).  

Regels zijn van openbare orde wanneer zij “de essentiële belangen van de staat of van de 

gemeenschap (raken) of in het privaatrecht de juridische grondslagen (vastleggen) 

waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust.”
1912 

Het respecteren 

van de regels van openbare orde dient het algemeen belang. Dwingende rechtsregels 

dienen daartegen om private belangen te beschermen. Ze worden opgelegd om bepaalde 

categorieën van zwakkere rechtsgenoten te beschermen.
1913

  

In de Franse en Belgische opvatting raakt de goederenkwalificatie dus niet aan de essentiële 

belangen van de staat, noch van de gemeenschap. Evenmin gaat de wetgever ervan uit dat de 

economische of morele orde van de maatschappij op de indeling van goederen in bepaalde 

groepen rusten (zie echter infra, nr. 591).
 1914 

 

§1. Totstandkoming van de subjectieve kwalificatie: partijwil zowel voldoende als 

onvoldoende op afwijkingsniveau 

556. LOUTER SUBJECTIEF CRITERIUM OF COMBINATIE SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE 

ELEMENTEN – Voor deze afwijkende kwalificaties worden telkens subjectieve elementen in 

aanmerking genomen zodat zij toepassingen van subjectieve kwalificaties vormen (zie supra, 

nrs. 25 en 546). 

De subjectieve elementen zijn hierbij telkens de wil van de eigenaar of de wil van de 

eigenaar en zijn contractspartij (supra, nrs. 197, 318, 435 en 486-487). Dit impliceert dat 

de subjectiviteit op het afwijkingsniveau een meer individueel, sterker subjectief karakter 

heeft dan naar Belgisch en Nederlands recht het geval is op het default-niveau, waar het 

                                                 
1912 Cass. 9 december 1948, Arr.Cass. 1948, 615, Pas. 1948, I, 699, RCJB 1954, 251, noot P. DE HARVEN; Cass. 10 

november 1978, Arr.Cass. 1978-79, 299, Pas. 1979, 309, RW 1979-80, 1479, noot A. VAN OEVELEN. 
1913 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, 1, Brugge, die Keure, 2005, 38-39, nr. 48-49; P. WERY, Droit des obligations. Volume I, 

Brussel, Larcier, 2010, 277-285, nrs. 308-312. 
1914 Ook in die zin: H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, Parijs, Les Editions Domat-

Montchrestien, 1940, 35. 
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om de naar buiten kenbare bestemming om ter plaatse te blijven gaat (supra, nr. 552). Op 

deze regel bestaan twee uitzonderingen, nl. onroerendmaking door bestemming die tot 

stand wordt gebracht door een vertegenwoordiger (supra, nr. 190) en de roerendmaking 

door anticipatie die tot stand wordt gebracht door een schuldeiser die beslag op tak- en 

wortelvaste vruchten legt (supra, nr. 319). In beide gevallen kan dit optreden worden 

verklaard doordat de derde optreedt voor rekening van de eigenaar. Bij de 

vertegenwoordiger die een goed onroerend door bestemming maakt, spreekt dit voor zich. 

Bij de derde die roerend beslag legt, wordt aangenomen dat het om 

“dwangvertegenwoordiging” gaat (supra, nr. 319). 

Om tot een subjectieve kwalificatie op het afwijkingsniveau te komen, is in bepaalde gevallen 

vereist dat er naast het subjectieve element ook objectieve elementen in rekening worden 

genomen. Zo is voor onroerendmaking door bestemming niet alleen vereist dat een roerend 

goed tot een onroerend wordt bestemd, maar ook dat er een band bestaat met een onroerend 

goed uit de aard dat bovendien aan dezelfde eigenaar toebehoort (supra, nr. 189 en 197). Het 

subjectieve element, zijnde de bedoeling van de eigenaar, is dus onvoldoende voor een 

kwalificatie van een goed als onroerend door bestemming. 

Deze objectieve elementen (nl. het vereiste van een band met een onroerend goed en de 

eenheid van vermogen) kunnen worden verklaard vanuit de ratio legis van 

onroerendmaking door bestemming. Een roerend goed kan onroerend door bestemming 

worden indien het een bijzaak is van een onroerende hoofdzaak (supra, nr. 182). De 

doelstelling is om de hoofdzaak en haar bijzaken samen te houden door de bijzaken de 

hoofdzaak te laten volgen bij daden van beschikking. Daarvoor is 

beschikkingsbevoegdheid vereist, zowel ten aanzien van de bijzaak als ten aanzien van de 

hoofdzaak, wat betekent dat beide goederen dezelfde eigenaar dienen te hebben (supra, 

nr. 189). 

Bij roerendmaking door anticipatie en conventionele verbruikbaarheid volstaat evenwel de 

loutere partijwil voor de kwalificatie (supra, nrs. 412 en 513). Hier is dus enkel een subjectief 

element vereist,waardoor het om een louter subjectief criterium gaat. 

Dit is een eerste punt waarop de toepassingsgevallen van het tweede niveau onderling 

verschillen: bij onroerendmaking door bestemming is het subjectieve element een 

onvoldoende voorwaarde voor de kwalificatie, terwijl het bij roerendmaking door anticipatie 

en conventionele verbruikbaarheid wel een voldoende voorwaarde uitmaakt. Ook op het vlak 

van de gevolgen van de subjectieve kwalificatie zullen in de volgende paragraaf onderlinge 

verschillen blijken. 

§2. Gevolgen van de subjectieve kwalificatie 

557. BEPERKTE GEVOLGEN VAN DE SUBJECTIEVE KWALIFICATIE, ONDERLINGE 

INCONSISTENTIES – Wanneer een goed op grond van (al dan niet louter) subjectieve criteria 

fictief wordt ingedeeld in een andere categorie dan deze die voortvloeit uit de aard van het 
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goed, wat zijn dan de gevolgen van deze kwalificatie? Uit het inductieve onderzoek bleek dat 

er geen uniforme regels bestaan met betrekking tot de gevolgen. Hiervoor kan geen duidelijke 

verklaring worden gevonden (infra, nrs. 563-573).  

A. Geen uniforme regels over de gevolgen van de subjectieve kwalificatie 

558. GEVOLGEN VAN SUBJECTIEVE KWALIFICATIES OP AFWIJKINGSNIVEAU BEPERKT EN 

VERSCHILLEND – Een opvallende vaststelling is dat de gevolgen van de subjectieve 

kwalificaties op het afwijkingsniveau doorgaans beperkt zijn, anders dan bij een kwalificatie 

op het default-niveau het geval was. CARBONNIER verwoordde de beperking van de 

doorwerking van de subjectieve kwalificatie als volgt: “(…) ce sont là des manières 

particulières de considérer, sous certains rapports seulement, des meubles ou des immeubles 

par nature.”
1915

 De subjectieve kwalificatie geldt slechts in bepaalde verhoudingen. In andere 

verhoudingen wordt het regime toegepast dat volgt uit de aard van het goed.  

Dit spoort op het eerste gezicht met de gedachte dat ficties restrictief moeten worden 

toegepast.
1916

 Niettemin is het weinig transparant: een goed is zowel roerend als 

onroerend, verbruikbaar als niet-verbruikbaar. Op een dergelijke relatieve werking van de 

kwalificatie werd bij roerende goederen door anticipatie expliciet kritiek geleverd door de 

doctrine (supra, nr. 395 en infra, nr. 574). 

De mate waarin de gevolgen van de subjectieve kwalificaties worden beperkt, verschilt 

evenwel tussen de verschillende toepassingsgevallen. De verschillende juridische ficties 

werken niet volgens eenzelfde patroon. Dit is een tweede vorm van interne inconsistentie op 

het vlak van invloed van partijwil op het afwijkingsniveau, na de verschillen op het vlak van 

het voldoende of onvoldoende karakter van de partijwil (supra, nr. 556). We plaatsen de 

gevolgen van de verschillende toepassingsgevallen hier naast elkaar, waarbij telkens een 

onderscheid wordt gemaakt tussen de gevolgen in de interne verhouding, d.w.z. ten aanzien 

van de partij(en) die de subjectieve kwalificatie tot stand bracht(en), en de externe 

verhouding, d.w.z. ten aanzien van derden. 

559. CONVENTIONELE VERBRUIKBAARHEID: DISCUSSIE OVER GEVOLGEN, BEPERKINGEN NIET 

OVERTUIGEND – De gevolgen die een conventionele verbruikbaarheid heeft op het vlak van 

het regime voor de partijen en voor derden, blijken vooralsnog niet uit wetgeving of 

duidelijke rechtspraak. In de literatuur worden de gevolgen van de conventionele 

verbruikbaarheid van goederen die aan een conventioneel quasi-vruchtgebruik worden 

onderworpen, op grond van meerdere argumenten beperkt, in het bijzonder wat betreft de 

derdenwerking.  

                                                 
1915 J. CARBONNIER, Droit civil. Tome 3. Les Biens, Parijs, PUF, 2000, 90, nr. 49 (eigen nadruk). Zie bijvoorbeeld ook: B. 

HAMBYE, "Les arbres, la loi et le fisc ou la réserve de propriété des bois sur pied", Rev.not. 1979, (117) 117; P. LECOCQ, 

Manuel de droit des biens. Tome I - Biens et propriété, Brussel, Larcier, 2012, 56, nr. 28 en infra, nr. 581, vn. 1924. 
1916 Zie bijvoorbeeld in gelijkaardige zin supra, nr. 192.  
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Zo wordt opgeworpen dat de beschikkingsbevoegdheid van de quasi-vruchtgebruiker op 

conventioneel verbruikbare goederen niet tegenwerpelijk is aan derden (supra, nr. 508). 

Ook zouden schuldeisers van de blote eigenaar zich een dergelijk quasi-vruchtgebruik 

niet moeten laten tegenwerpen. Dit zou onder meer tot gevolg hebben dat de blote 

eigendom als zakelijk recht in de boedel zou vallen bij insolvabiliteit van de blote 

eigenaar (supra, nr. 508). Een derde beperking aan de gevolgen van de conventionele 

verbruikbaarheid bij quasi-vruchtgebruik wordt gezien op het vlak van overschrijving op 

het hypotheekkantoor: een conventioneel quasi-vruchtgebruik op een conventioneel 

verbruikbaar goed zou niet kunnen worden overgeschreven (supra, nrs. 508). 

In het hoofdstuk over conventionele verbruikbaarheid werden deze argumenten weerlegd. 

Dit gebeurde respectievelijk op basis van de volgende tegenargumenten (zie supra, nr. 

508): (1) de quasi-vruchtgebruiker wordt eigenaar van de vruchtgebruikgoederen zodat de 

beschikkingsbevoegdheid niet kunstmatig is, waardoor ze aan derden tegenwerpelijk kan 

zijn, (2) de schuldeisers dienen de gevolgen van een geldige overeenkomst op het 

onderpand van hun vordering te ondergaan, waarbij van belang is dat een conventioneel 

quasi-vruchtgebruik geldig op conventioneel verbruikbare goederen kan worden 

gevestigd en (3) er bestaan geen gegronde redenen om hypothecaire overschrijving af te 

wijzen. 

We gaan er aldus van uit dat de conventionele kwalificatie integraal doorwerkt. Het volledige 

regime voor verbruikbare goederen is van toepassing en dit zowel intern, tussen de 

contractspartijen, als extern, voor derden (supra, nr. 514). Voor derden is dit slechts het geval 

op voorwaarde dat er publiciteit bestaat. Deze publiciteit bestaat uit bezit bij roerende 

goederen en uit hypothecaire publiciteit bij onroerende goederen (supra, nr. 508). 

560. ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING: STERKE GEVOLGEN, BEPERKINGEN 

INGEGEVEN DOOR DOEL JURIDISCHE FICTIE EN DERDENBESCHERMING – De onroerendmaking 

door bestemming heeft sterke maar geen onbeperkte gevolgen in het toepasselijke regime, ook 

ten aanzien van derden.  

In de interne verhouding, d.w.z. voor de eigenaar of voor de eigenaar en een contractspartij 

(supra, nr. 265), werkt de subjectieve kwalificatie door, tenzij het doel van de juridische fictie 

niet kan worden bereikt. 

Een voorbeeld is de situatie waarin het uit de aard roerende goed is ontvreemd en door 

een derde te goeder trouw in bezit is genomen. Hier geldt de bezitsbescherming voor 

roerende goederen, nl. artikel 2279 BW, niet deze voor onroerende goederen (supra, nr. 

224). 

De partijen kunnen zelf de omvang van de werking ook beperken (supra, nr. 266).  

In de externe verhouding blijken de gevolgen zeer sterk. Dit kan worden verklaard doordat de 

onroerendmaking door bestemming maar tot stand komt indien de wil van de eigenaar 
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veruitwendigd is (supra, nr. 197). Er is dus steeds publiciteit voor deze afwijkende, 

subjectieve kwalificatie aanwezig. De derdenwerking blijkt bovendien sterker in het Franse 

recht dan in het Belgische recht. 

Bij onroerendmaking door bestemming geldt in het Franse recht de regel dat de 

hypotheekhouder primeert op pandhouder handelszaak ook als die laatste eerder 

publiciteit verleende aan zijn recht (supra, nr. 238-239). In het Belgische recht wordt bij 

dergelijk conflict de anterioriteitsregel gehanteerd zodat de onroerendmaking beperkter 

doorwerkt, nl. enkel in de mate dat aan het hypotheekrecht publiciteit werd verleend 

vooraleer dit voor het pandrecht gebeurde (supra, nr. 242). In beide stelsels kan er enkel 

een onroerend beslag worden gelegd op onroerende goederen door bestemming, samen 

met de onroerende hoofdzaak. Een afzonderlijk beslag gebaseerd op hun werkelijke, 

roerende aard, is niet mogelijk, tenzij naar Frans recht voor betaling van de prijs (supra, 

nrs. 234). 

In bepaalde gevallen is het toepasselijke regime in de externe verhouding niet het regime dat 

zou voortvloeien uit de fictieve, onroerende kwalificatie, maar wel het regime dat past bij de 

roerende default kwalificatie van het goed en dit met het oog op de bescherming van derden. 

In deze gevallen heeft een subjectieve kwalificatie waaraan publiciteit werd verleend, nl. door 

de veruitwendiging van de wil van de eigenaar, dus geen derdenwerking. 

Dit is naar Belgisch recht het geval bij de verkoper van onbetaalde goederen, wiens 

voorrecht in principe teloorgaat bij onroerendmaking door bestemming van het voorwerp. 

Een uitzondering geldt evenwel voor bedrijfsmaterieel, waarop het voorrecht gedurende 

vijf jaar blijft bestaan ondanks de onroerendmaking door bestemming (supra, nr. 249). De 

gevolgen van de afwijkende onroerende kwalificatie worden ten aanzien van de 

onbetaalde verkoper van bedrijfsmaterieel dus beperkt om zijn positie te beschermen. In 

het Franse recht blijft het voorrecht steeds voortbestaan na onroerendmaking, al primeert 

de hypotheekhouder indien de verkoper daarmee in conflict komt (supra, nr. 247). Een 

uitzondering is ook hier de hypothese van bedrijfsmateriaal, waarbij het pandrecht op de 

onbetaalde verkoopprijs tegenwerpelijk is aan de hypotheekhouder op voorwaarde dat het 

aan hem is betekend (supra, nr. 248). 

De gevolgen van de fictieve onroerendmaking door bestemming zijn niet op consistente wijze 

geregeld. Dit blijkt uit de genoemde voorbeelden. Bij het conflict tussen een pand en 

hypotheek op dezelfde onroerende goederen door bestemming, wordt naar Belgisch recht de 

anterioriteitsregel gehanteerd. In het Franse recht primeert de hypotheekhouder steeds op de 

pandhouder van de handelszaak. Naar Belgisch recht verdwijnt het voorrecht van de 

onbetaalde verkoper na onroerendmaking door bestemming zodat de verkoper er zich in 

verhouding met alle andere schuldeisers niet op kan beroepen terwijl dit naar Frans recht niet 

het geval is. In geval van conflict tussen de onbetaalde verkoper en de hypotheekhouder gaat 

de hypotheekhouder evenwel in beide stelsels voor, tenzij het om bedrijfsmaterieel gaat. Het 

lijkt dus eerder de verhouding tussen de schuldeisers die de doorslag geeft bij de doorwerking 
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van de conventionele kwalificatie, niet de werkelijk roerende of fictief onroerende aard van 

het goed.  

561. ROERENDMAKING DOOR ANTICIPATIE: BEPERKTE GEVOLGEN, BEPERKINGEN INGEGEVEN 

DOOR DERDENBESCHERMING – Het derde toepassingsgeval van subjectieve elementen op het 

afwijkingsniveau, is de roerendmaking door anticipatie. Voor de partijen gaat het om roerende 

goederen zodat een roerend regime van toepassing is in de interne verhouding, met 

uitzondering van de beoordeling van de bekwaamheid om het goed te verkopen, waarvoor de 

onroerende default kwalificatie telt (supra, nr. 333-335).  

In tegenstelling tot de twee andere toepassingsgevallen heeft deze subjectieve kwalificatie een 

zeer beperkte derdenwerking. Ten aanzien van derden werkt de werkelijke, onroerende aard 

dus vaak door. Er dient bij deze derdenwerking alweer een onderscheid te worden gemaakt 

tussen het Franse en het Belgische recht.  

In het Franse recht heeft de conventionele kwalificatie geen derdenwerking tenzij de 

derde zich zelf ook op de roerende kwalificatie beroept bij een dubbele verkoop (supra, 

nr. 403). Een derde met een conflicterend recht die zich op de werkelijke, onroerende 

aard van de goederen beroept, primeert op de koper van de vervroegd roerende goederen 

die zich op de conventioneel roerende kwalificatie beroept (supra, nrs. 387 en 398). De 

kwalificatie gebaseerd op de aard primeert dus op de subjectieve kwalificatie. Publiciteit 

verlenen aan de subjectieve kwalificatie wordt onmogelijk geacht in geval van conflict 

met een derde die zich op de default kwalificatie beroept (supra, nr. 416). Een 

uitzondering bestaat bij beslag, waar de vervroegde roerendmaking wel doorwerkt ten 

aanzien van de hypothecaire schuldeiser (supra, nrs. 408-410). In dit geval is er in een 

wettelijke vorm van publiciteit voorzien. 

In het Belgische recht heeft de conventionele kwalificatie volgens voorgaande analyse 

derdenwerking op voorwaarde dat er publiciteit aan werd verleend, wat door middel van 

fictieve inbezitneming kan gebeuren (supra, nr. 381, 399 en 417-418). Inbezitneming is 

de publiciteitsmaatregel voor roerende goederen zodat uit de aanvaarding van 

inbezitneming van vervroegd roerende goederen vóór hun losmaking, dus terwijl ze 

volgens hun aard nog onroerende goederen zijn, blijkt dat de conventionele roerende 

kwalificatie ten aanzien van derden uitwerking heeft (supra, nr. 418). In de gevallen dat 

er geen fictieve inbezitneming bestaat, kunnen derden zich op de werkelijke onroerende 

aard van de goederen beroepen. Omdat fictieve inbezitneming niet steeds mogelijk is 

(supra, nr. 361), kan de conventionele kwalificatie bij gebrek aan publiciteit dus niet 

doorwerken jegens derden. 

562. VERGELIJKING EN CONCLUSIE – Wanneer de drie toepassingsgevallen worden 

vergeleken, blijkt er een verschil in gradatie bij de gevolgen van de conventionele 

kwalificatie. Waar de conventionele verbruikbaarheid het integrale regime dat geldt voor 

verbruikbare goederen meebrengt, zowel voor de betrokken partijen als voor derden, is dit 
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voor onroerendmaking door bestemming minder het geval en voor roerendmaking door 

anticipatie het minst (in het bijzonder in het Franse recht).  

Als we de werking in de interne verhouding vergelijken (supra, nrs. 558-561), zien we het 

volgende: (1) bij conventioneel verbruikbare goederen is het gehele regime voor verbruikbare 

goederen in de interne verhouding van toepassing, (2) bij onroerende goederen door 

bestemming het regime voor onroerende goederen behalve wanneer het doel van de fictie, 

zijnde het samenhouden en bewaren van een eenheid van hoofd- en bijzaak, niet kan worden 

bereikt (bijvoorbeeld bij diefstal of onteigening) of wanneer de partijen het regime zelf 

beperken en (3) bij roerende goederen door anticipatie geldt in de interne verhouding het 

regime dat voortvloeit uit de subjectieve kwalificatie, behalve voor de bekwaamheid. 

Als we de werking van de subjectieve kwalificatie in de externe verhouding vergelijken 

(supra, nrs. 558-561), zien we het volgende: (1) de conventionele verbruikbaarheid werkt 

erga omnes op voorwaarde van publiciteit, (2) de onroerendmaking door bestemming, 

waarvoor de veruitwendiging van de wil steeds constitutief is en publiciteit verschaft, geldt 

sterk ten aanzien van derden maar niet werkelijk erga omnes aangezien er uitzonderingen 

bestaan, (3) de vervroegde roerendmaking werkt naar Frans recht niet ten aanzien van derden 

die zich op de onroerende default kwalificatie beroepen en publiciteit is niet mogelijk, 

behalve bij beslag, terwijl naar Belgisch recht derdenwerking mogelijk is op voorwaarde dat 

er publiciteit bestaat. Derdenwerking blijkt dus bij alle drie de toepassingsgevallen maar 

mogelijk op voorwaarde dat er publiciteit werd verleend aan de kwalificatie. Publiciteit is dus 

een noodzakelijke voorwaarde voor derdenwerking. Niettemin werken de afwijkende 

kwalificaties ook op dit vlak niet op eenzelfde wijze. Zo kan naar Frans recht geen publiciteit 

worden verleend aan de vervroegde roerendmaking, behalve bij beslag, terwijl dit wel kan 

voor conventionele verbruikbaarheid en onroerendmaking door bestemming. Bovendien 

werkt bij onroerendmaking door bestemming, waarbij publiciteit steeds constitutief is, de 

roerende default kwalificatie door ten aanzien van de onbetaalde verkoper van 

bedrijfsmaterieel die een voorrecht heeft.  

In de volgende randnummers zoeken we naar verklaringen voor deze vaststellingen. 

B. Geen verklaring voor de verschillen op het vlak van de gevolgen 

1. Verschillende impact van de conventionele kwalificatie op het publiciteitsregime 

563. VERSCHILLENDE IMPACT VAN DE CONVENTIONELE KWALIFICATIE OP DE 

PUBLICITEITSVEREISTEN – De verschillende derdenwerking van de conventionele kwalificaties 

kan deels worden verklaard door het belang dat publiciteit van een kwalificatie heeft voor de 

derden die door deze kwalificatie worden beïnvloed. Publiciteit is voor de zakelijke werking 

van een overeenkomst of wilsuiting een kernelement (zie supra, nrs. 197, 215, 360-362, 508 

en 562). Een kwalificatie kan maar doorwerken ten aanzien van derden indien deze derden op 

de hoogte (kunnen) zijn van de kwalificatie: "(…) les tiers doivent pouvoir se fier à la réalité 
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que donnent à voir les choses, (…) la convention qui confère à ces choses un statut qui n’est 

pas légalement le leur ne peut avoir d’effet à l’égard des tiers (ayants cause) qu’à condition 

d’une part qu’elle soit antérieure à la naissance de leur propre droit et d’autre part qu’à cet 

instant, ils en aient eu connaissance.”
1917

 Elk van de toepassingsgevallen van subjectieve 

kwalificaties op afwijkingsniveau biedt een andere graad van kenbaarheid, wat in de 

verschillende derdenwerking lijkt te worden weerspiegeld. De transparantie van de 

subjectieve kwalificaties voor derden lijkt dus te worden verdisconteerd in de gevolgen. 

Hierbij is van belang dat de derdenwerking van de conventionele kwalificatie 

voornamelijk blijkt in gevallen van conflict, nl. wanneer de contractspartijen zich 

beroepen op de subjectieve, afwijkende kwalificatie terwijl derden zich beroepen op de 

default kwalificatie die voortvloeit uit de aard van het goed. Dit is bij de verschillende 

toepassingsgevallen voornamelijk het geval wanneer zakelijke rechten worden toegekend 

op de goederen waarbij een contractspartij een zakelijk recht verkrijgt op het goed 

volgens zijn afwijkende, fictieve kwalificatie terwijl een derde een zakelijk recht verkrijgt 

op hetzelfde goed volgens zijn default kwalificatie.  

564. CONVENTIONELE VERBRUIKBAARHEID: GEEN IMPACT OP HET PUBLICITEITSREGIME – Het 

eerste toepassingsgeval zijn de conventioneel verbruikbare goederen. Bij deze vorm van 

subjectieve, fictieve kwalificatie heeft de juridische fictie geen invloed op de 

publiciteitsvereisten. De kwalificatie die in het Belgische en Franse recht bepaalt welke 

publiciteitsvereiste moet worden vervuld voor tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten, is 

immers niet de verbruikbare of niet-verbruikbare kwalificatie maar wel de roerende of 

onroerende kwalificatie. Aangezien deze roerende of onroerende kwalificatie niet wordt 

gewijzigd door een conventioneel verbruikbare kwalificatie, kan een eenvoudige toepassing 

van de normale regels voor tegenwerpelijkheid aan derden volstaan wanneer men een quasi-

vruchtgebruik vestigt op een conventioneel verbruikbaar goed (supra, nrs. 507-508). De 

ruime derdenwerking zou dus kunnen worden verklaard doordat het publiciteitsregime niet 

door de werking van de partijwil wordt beïnvloed. 

De aard van dit vruchtgebruik is afhankelijk van de conventionele kwalificatie zodat de 

aanvaarding van de tegenwerpelijkheid van het oneigenlijk vruchtgebruik ook een 

aanvaarding van de conventionele kwalificatie impliceert (supra, nr. 511).  

565. ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING: EIGEN PUBLICITEITSVEREISTE – Bij 

onroerende goederen door bestemming heeft de partijwil wel invloed op de kwalificatie die 

bepalend is voor zakenrechtelijke publiciteit. Roerende goederen uit de aard krijgen door de 

subjectieve elementen een onroerende kwalificatie. Deze wijziging betekent niet dat de 

publiciteitsvereiste voor onroerende goederen, nl. hypothecaire publiciteit, wordt gehanteerd. 

                                                 
1917 W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits 

réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) In gelijkaardige zin: Y. STRICKLER, "Nature et culture. Du rôle de 

la volonté dans la qualification des biens" in O. CACHARD en X. HENRY (eds.), Mélanges en l'honneur du Professeur Filles 

Goubeaux, Parijs, LGDJ, 2009, (525) 529. 
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Er bestaat bij onroerendmaking door bestemming een bijzondere vorm van publiciteit, nl. de 

vereiste veruitwendiging van de intentie van de eigenaar. Deze vormt een constitutief 

bestanddeel van de onroerendmaking door bestemming.  

De wil van de eigenaar moet blijken uit hetzij een tendienstestelling, waarbij voor 

kenbaarheid door derden onder meer de aanpassing van het onroerend goed uit de aard 

aan de exploitatie wordt vereist, hetzij een fysieke verbinding (supra, nr. 197).  

Een beroep doen op de hypothecaire publiciteit zou hier moeilijk zijn. De onroerendmaking 

door bestemming komt niet tot stand bij overeenkomst maar wel door een eenzijdige 

wilsuiting van de eigenaar van zowel de grond als de bijzaak (supra, nrs. 181 en 197) terwijl 

hypothecaire publiciteit slechts is voorgeschreven voor “akten onder de levenden tot 

overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten”.
1918

 Onroerendmaking door 

bestemming valt niet onder deze definitie omdat het niet om een overdracht of aanwijzing van 

een onroerend zakelijk recht gaat maar wel om de tendienstelling of de blijvende verbinding 

van een roerend goed aan een onroerend goed. De derdenwerking die duidelijk aanwezig is 

(supra, nrs. 223-250), komt dus niet tot stand op grond van een hypothecaire publiciteit maar 

wel op grond van de bijzondere kenbaarheidsvereiste die voor onroerendmaking door 

bestemming geldt. Is er een overeenkomst waarin onroerende goederen door bestemming 

(samen met de onroerende hoofdzaak) het voorwerp vormen van een zakelijk recht dat wordt 

gevestigd of overgedragen, en wordt aan de akte waarin de overeenkomst is opgenomen 

hypothecaire publiciteit verleend, dan nog is de tegenwerpelijkheid van de kwalificatie zelf 

niet gebaseerd op de hypothecaire publiciteit. Immers, ook zonder opname van de onroerende 

goederen door bestemming strekt een daad van beschikking op de onroerende hoofdzaak zich 

uit over de bijzaken, de onroerende goederen door bestemming (supra, nr. 225).  

566. ROERENDMAKING DOOR ANTICIPATIE – Bij roerende goederen door anticipatie werkt de 

partijwil, net zoals bij onroerende goederen door bestemming, in op de kwalificatie die 

bepalend is voor het zakenrechtelijke publiciteitsregime. Anders dan bij onroerendmaking 

door bestemming is er bij roerendmaking door anticipatie geen bijzondere 

publiciteitsvoorwaarde die de kenbaarheid van die subjectieve kwalificatie voor derden 

waarborgt. De vraag rijst dan welke vorm van publiciteit kan volstaan om deze conventionele 

kwalificatie tegenwerpelijk te maken. 

In het Belgische recht wordt de tegenwerpelijkheid van de kwalificatie als vervroegd roerend 

goed gebaseerd op inbezitneming. Een werkelijke inbezitneming is niet mogelijk bij 

vervroegd roerende goederen maar een fictieve inbezitneming wel (supra, nr. 361). Deze 

inbezitneming brengt niet enkel de tegenwerpelijkheid mee van de zakelijke rechten die 

werden verkregen op vervroegd roerende goederen, maar ook de tegenwerpelijkheid van de 

kwalificatie zelf. Bezit is immers de publiciteitsvereiste die wordt gehanteerd voor 

tegenwerpelijkheid van zakelijke rechten op roerende goederen. Als een recht op een goed 
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tegenwerpelijk is ten aanzien van derden op grond van de publiciteitsvereiste voor zakelijke 

rechten op roerende goederen, dan is de roerende kwalificatie logischerwijze ook 

tegenwerpelijk. 

We verwijzen hiervoor naar de hierboven behandelde conflictsituaties, zoals bijvoorbeeld 

tussen de hypotheekhouder en de verkrijger van roerende goederen door anticipatie die 

geen normale opbrengsten van de grond zijn (supra, nrs. 378-386). 

In het Franse recht konden rechten die werden verkregen op vervroegd roerende goederen 

tegenwerpelijk worden gemaakt aan derden door middel van hypothecaire publiciteit. 

Aangezien dit de publiciteitsvereiste voor onroerende goederen is, betekent dit dat de rechten 

wel tegenwerpelijk kunnen zijn maar de conventioneel roerende kwalificatie niet (supra, nrs. 

388 en 398). Bij gebrek aan aanvaarding van fictief bezit als vorm van kenbaarheid, is er voor 

derden geen manier om van de gewijzigde kwalificatie kennis te nemen. Dat de 

roerendmaking door anticipatie naar Frans recht nauwelijks uitwerking krijgt ten aanzien van 

derden met concurrente rechten, kan door dit gebrek aan kenbaarheid worden verklaard.  

Ook hier kan worden verwezen naar de behandelde conflicten (supra, nrs. 363-407). 

Een uitzondering op de regel dat er voor vervroegde roerendmaking geen afzonderlijke 

publiciteitsvereiste bestaat, is te vinden bij het beslag op tak- en wortelvaste vruchten. Daarbij 

voorziet de wetgeving zowel in het Franse als in het Belgische recht in een vorm van 

publiciteit, nl. het gebruik van aanplakbiljetten. Deze vorm van vervroegde roerendmaking 

heeft volgens onze analyse werking t.a.v. derden, waaronder de hypothecaire schuldeiser 

(supra, nrs. 408-410), waardoor opnieuw het evenredig verband tussen publiciteit en 

derdenwerking van de conventionele kwalificatie blijkt. 

567. GEEN CONSISTENTE, INTEGRALE VERKLARING VOOR HET VERSCHIL OP HET VLAK VAN DE 

GEVOLGEN – Wanneer de drie vormen van subjectiviteit op het afwijkingsniveau worden 

vergeleken, blijkt dat ze elk aan een verschillend publiciteitsregime zijn onderworpen. Aan 

conventionele verbruikbaarheid wordt publiciteit verleend door bezit of hypothecaire 

publiciteit, aan onroerendmaking door bestemming door een bijzondere kenbaarheidsvereiste, 

nl. de veruitwendiging van wil eigenaar via objectieve elementen, en aan roerendmaking door 

anticipatie door fictief bezit in het Belgische recht en door aanplakbiljetten bij beslag in het 

Belgische en Franse recht. Evenwel kan dit verschil op het vlak van de publiciteit niet alle 

verschillen op het vlak van doorwerking van de conventionele kwalificatie verklaren. Als de 

aan- of afwezigheid van publiciteit het criterium was om een conventionele kwalificatie op 

een bepaalde manier doorwerking te laten krijgen, zou deze doorwerking immers dezelfde 

moeten zijn bij alle conventionele kwalificaties waaraan publiciteit werd verleend. Dit is 

echter niet het geval (zie ook supra, nr. 562).  

Zo hebben we aangegeven dat de conventionele verbruikbaarheid en de vervroegde 

roerendmaking waaraan publiciteit werd verleend, nl. door bezit of hypothecaire 
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publiciteit voor conventionele verbruikbaarheid en door fictief bezit voor vervroegde 

roerendmaking naar Belgisch recht, doorwerkt ten aanzien van derden met een concurrent 

recht terwijl de onroerendmaking door bestemming, die kenbaar is, niet werkt tegen de 

verkoper die een voorrecht heeft op bedrijfsmaterieel. De anterioriteit van het voorrecht 

van de onbetaalde verkoper ten opzichte van de onroerendmaking door bestemming lijkt 

hier geen verklaring te vormen voor dit verschil. De onbetaalde verkoper heeft een recht 

op het bedrijfsmaterieel voor het onroerend door bestemming wordt, waardoor men zou 

kunnen aannemen dat de wijziging van de kwalificatie die pas tot stand komt na het recht 

van de verkoper niet aan hem tegenwerpelijk is. Hetzelfde geldt evenwel bij de 

onbetaalde verkoper van andere goederen dan bedrijfsmateriaal die nadien onroerend 

door bestemming worden. Ook hij heeft een voorrecht dat dateert van vóór de subjectieve 

wijziging van de kwalificatie. Aan hem is deze onroerendmaking door bestemming 

niettemin tegenwerpelijk wanneer aan de publiciteitsvoorwaarden is voldaan (supra, nr. 

249). Bovendien kan ook bij roerende goederen door anticipatie een anterieur recht op 

deze goederen als onroerende goederen bestaan, zonder dat dit betekent dat de subjectieve 

kwalificatie geen derdenwerking heeft. Zo kan een hypotheekhouder ook een recht 

hebben op de opbrengsten van het onroerend goed uit de aard vooraleer deze roerend 

door anticipatie worden. Niettemin is deze roerendmaking door anticipatie aan hem 

tegenwerpelijk naar Belgisch recht indien er publiciteit aan werd verleend doordat ze in 

bezit werden genomen (supra, nrs. 381 en 383).  

Naar Frans recht is slechts publiciteit van vervroegde roerendmaking via fictieve 

inbezitneming mogelijk wanneer het gaat om een dubbele verkoop van dezelfde roerende 

goederen door anticipatie (supra, nr. 404). Deze conventionele kwalificatie kan dus enkel 

op grond van publiciteit worden tegengeworpen aan een derde die zich zelf ook op de 

roerende kwalificatie beroept. Bij de andere vormen van subjectiviteit op het 

afwijkingsniveau kan de subjectieve kwalificatie daarentegen ook aan derden die zich op 

de werkelijke aard van het goed beroepen, worden tegengeworpen op voorwaarde dat er 

publiciteit is. Zo kan een schuldeiser noch in België, noch in Frankrijk een roerend beslag 

op een onroerend goed door bestemming leggen (zie supra, nr. 234) en is het quasi-

vruchtgebruik op een conventioneel verbruikbaar goed (en het daarmee gepaard gaande 

eigendomsrecht voor de quasi-vruchtgebruiker) zowel tegenwerpelijk aan de schuldeisers 

van de blote eigenaar als aan deze van de quasi-vruchtgebruiker (zie supra, nr. 508). 

De verschillen op het vlak van publiciteit kunnen dus geen sluitende verklaring geven voor de 

uiteenlopende derdenwerking van subjectiviteit op het afwijkingsniveau. Daarom wordt ook 

een tweede element onderzocht, nl. de relevantie van de kwalificaties roerend/onroerend en 

verbruikbaar/niet-verbruikbaar voor het regime dat van toepassing is op een goed.  

2. Verschillend belang van (conventionele) kwalificatie op regime in ruimere zin 

568. VERSCHILLENDE IMPACT VAN (CONVENTIONELE) KWALIFICATIE OP REGIME – Eerder 

werd aangegeven dat de conventionele verbruikbaarheid ruimere gevolgen heeft dan 

onroerendmaking door bestemming en nog meer dan vervroegde roerendmaking (supra, nrs. 

558-562). Bij de zoektocht naar een verklaring kunnen ook de relevantie van het onderscheid 
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tussen roerende en onroerende goederen voor het juridische regime van een goed enerzijds en 

de relevantie van het onderscheid tussen verbruikbare en niet-verbruikbare goederen 

anderzijds, worden vergeleken. We lichten deze verschillende relevantie eerst toe alvorens te 

toetsen of ze een verklaring kan bieden voor de verschillen op het vlak van de gevolgen van 

subjectieve kwalificaties op het afwijkingsniveau. 

569. RELEVANTIE VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN VERBRUIKBAAR EN NIET-VERBRUIKBAAR 

EN VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN ROEREND EN ONROEREND – Het onderscheid tussen 

verbruikbare en niet-verbruikbare goederen is enkel van belang voor de bepaling van het 

toepasselijke regime bij gebruiksrechten. Verbruikbare goederen overleven een eerste 

normaal gebruik niet zodat ze niet vatbaar zijn voor (zakelijke of persoonlijke) 

gebruiksrechten waarbij de titularis de goederen aan het einde van de duur van het recht in 

natura moet teruggeven. Voor verbruikbare goederen bestaan er daarom onderscheiden 

regimes op het vlak van de gebruiksrechten (supra, nr. 436). Het onderscheid tussen roerende 

en onroerende goederen kent een veel bredere impact op het regime. Dit onderscheid is van 

belang voor onder meer de toepasselijke zekerheidsrechten, de regels omtrent beslag, de 

bevoegde rechter, de regels omtrent verjaring en de reeds uitgebreid besproken 

publiciteitsvereisten (supra, nrs. 53-57).  

570. IS HET VERSCHIL IN RELEVANTIE EEN VERKLARING VOOR HET VERSCHIL IN 

DERDENWERKING? – Omdat de relevantie van de roerende of onroerende kwalificatie van een 

goed op het regime van dat goed groter is dan de relevantie van de verbruikbaarheid, zou men 

verwachten dat een subjectieve afwijking van de werkelijke verbruikbare (of niet-

verbruikbare) aard minder weerstand oplevert dan een subjectieve afwijking van de 

werkelijke roerende of onroerende aard. Anders gezegd: rekening houdend met de gevolgen 

die een indeling in de categorieën verbruikbaar/niet-verbruikbaar en roerend/onroerend heeft, 

kan men verwachten dat een conventionele kwalificatie als verbruikbaar goed minder 

beperkingen kent op het vlak van de gevolgen dan een conventionele kwalificatie als roerend 

goed door anticipatie of als onroerend goed door bestemming. Volgens de bovenstaande 

analyse is dat ook het geval (supra, nr. 561). 

Evenwel blijkt uit het volgende dat deze redenering net zomin als het publiciteitsregime 

(supra, nr. 567) een duidelijk criterium biedt om de gevolgen van de conventionele 

kwalificatie op het regime te verklaren: als het criterium voor de gevolgen de impact op het 

regime was, zouden roerende goederen door anticipatie en onroerende goederen door 

bestemming op dezelfde manier moeten worden behandeld. Dit is echter niet het geval 

aangezien de onroerendmaking door bestemming veel meer gevolgen teweegbrengt dan de 

roerendmaking door anticipatie (zie supra, nr. 560-561). Ook indien men aan vervroegde 

roerendmaking publiciteit kan verlenen, zoals in het Belgische recht het geval is (supra, nr. 

361), waardoor zowel de vervroegde roerendmaking als de onroerendmaking door 

bestemming kenbaar zijn, dan nog is de derdenwerking niet dezelfde.  
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Als we voor beide subjectieve kwalificaties op het afwijkingsniveau een conflict 

onderzoeken tussen een rechthebbende die zich op de werkelijke aard van een goed 

beroept enerzijds, en een rechthebbende die zich op de subjectieve, afwijkende 

kwalificatie beroept en aan wiens recht later publiciteit is verleend anderzijds, blijkt dat er 

een verschil is.  

Zo primeert de hypothecaire schuldeiser met een ingeschreven recht die zich op de 

werkelijke, onroerende aard van vervroegd roerende goederen beroept, in het Belgische 

recht niet op de koper van de vervroegd roerende goederen die deze in bezit heeft 

genomen nadat de hypothecaire publiciteit tot stand kwam (supra, nr. 381). De 

pandhouder van een handelszaak met een geregistreerd recht die zich op de werkelijke, 

roerende aard van onroerende goederen door bestemming beroept, gaat daarentegen wel 

voor op de hypotheekhouder wiens recht later werd gepubliceerd en die zich op de 

conventionele, onroerende kwalificatie door bestemming beroept (supra, nr. 242).  

In het Franse recht worden deze twee conflicten anders opgelost maar ook hier blijkt er 

geen consistentie te bestaan. De hypothecaire schuldeiser met een gepubliceerd recht 

primeert daar op de koper van de vervroegd roerende goederen ongeacht wanneer deze 

laatste een fictieve inbezitneming realiseert omdat fictief bezit niet als bezit in de zin van 

artikel 2276 Cc wordt beschouwd (supra, nr. 390). Een koper die zich op de kwalificatie 

als roerende goederen door anticipatie beroept, kan naar Frans recht nooit voorgaan op de 

hypotheekhouder zolang de goederen niet werkelijk roerend zijn, d.w.z. fysiek 

losgemaakt zijn. De werkelijke aard is dus doorslaggevend. Anders is het bij het conflict 

tussen de hypotheekhouder en de pandhouder van de handelszaak. De eerste beroept zich 

op de conventionele onroerende kwalificatie, de tweede op de werkelijke roerende 

kwalificatie. De eerste zal naar Frans recht voorgaan ongeacht de volgorde waarin aan de 

beide zekerheidsrechten publiciteit werd verleend (supra, nr. 239).  

In geen van beide stelsels wordt een gelijkaardig conflict op dezelfde manier opgelost voor 

vervroegde roerendmaking en onroerendmaking door bestemming. 

3. Verschillende totstandkoming 

571. SUBJECTIEF ELEMENT VOLDOENDE OF ONVOLDOENDE – Bij de bespreking van de 

totstandkoming van subjectieve kwalificaties op het afwijkingsniveau, bleek dat er een 

onderling verschil bestaat. Bij onroerendmaking door bestemming is de wil van de eigenaar 

onvoldoende, hij moet ook veruitwendigd zijn, terwijl de wil van de eigenaar (en een 

eventuele contractspartij) bij vervroegde roerendmaking en conventionele verbruikbaarheid 

wel volstaat voor de totstandkoming van de kwalificatie (supra, nr. 556). Een tweede verschil 

op het vlak van de totstandkoming, dat tot nog toe niet werd benadrukt, is dat de 

roerendmaking door anticipatie en de conventionele verbruikbaarheid tot stand wordt 

gebracht door de eigenaar (en een eventuele contractspartij) met het oog op één bijzondere 

rechtsverhouding: bij roerendmaking door anticipatie is dat meestal het geval in het kader van 

een eigendomsoverdracht, bij conventionele verbruikbaarheid in het kader van vruchtgebruik. 

Onroerendmaking door bestemming wordt daarentegen tot stand gebracht door de eigenaar, 
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los van een specifieke rechtsverhouding. Ze geldt voor alle rechtshandelingen die betrekking 

hebben op het geheel van hoofd- en bijzaak. De vraag rijst of dit onderscheid een verklaring 

zou kunnen bieden voor de verschillen op het vlak van de gevolgen. 

572. ONROEREND DOOR BESTEMMING ENERZIJDS, CONVENTIONEEL VERBRUIKBAAR EN 

ROEREND DOOR ANTICIPATIE ANDERZIJDS – Opdat dit onderscheid een verklaring zou kunnen 

bieden, zouden de conventioneel verbruikbare goederen en de roerende goederen door 

anticipatie een gelijkaardige werking moeten hebben, die verschilt van de gevolgen van de 

onroerende goederen door bestemming. De eerste twee categorieën komen immers op 

dezelfde manier tot stand. Ze blijken echter niet op dezelfde manier te werken. In de interne 

verhouding werkt bij roerendmaking door anticipatie de onroerende default kwalificatie door 

wat de bekwaamheid betreft, terwijl de conventionele verbruikbaarheid integraal werkt 

(supra, nr. 562). In de externe verhouding blijkt bij conventionele verbruikbaarheid 

derdenwerking te bestaan op voorwaarde van publiciteit, terwijl voor vervroegde 

roerendmaking op dit punt beperkingen bestaan: publiciteit wordt in het Franse recht 

onmogelijk geacht ten aanzien van derden die zich op de default kwalificatie beroepen (tenzij 

bij beslag), terwijl er in het Belgisch recht niet voor alle vervroegd roerende goederen fictieve 

inbezitneming, wat de publiciteitsmaatregel is, mogelijk is, zodat er niet voor alle vervroegd 

roerende goederen derdenwerking mogelijk is (supra, nr. 562). Bovendien blijkt 

onroerendmaking door bestemming, waar steeds publiciteit bestaat, ook derdenwerking te 

hebben (maar niet erga omnes), zodat er op het vlak van de gevolgen niet van een tweedeling 

op grond van de totstandkoming, nl. (1) conventionele verbruikbaarheid en vervroegde 

roerendmaking en (2) onroerendmaking door bestemming, met een uniforme werking in elke 

groep kan worden gesproken. 

573. CONCLUSIE: GEEN DUIDELIJKE VERKLARING VOOR VERSCHILLEN OP HET VLAK VAN DE 

GEVOLGEN VAN DE CONVENTIONELE KWALIFICATIES – Als conclusie geldt dat noch de 

verschillen op het vlak van publiciteit (supra, nrs. 563-567), noch de verschillende relevantie 

van de categorieën roerend/onroerend en verbruikbaar/niet-verbruikbaar (supra, nrs. 569-

570), noch de verschillen op het vlak van de totstandkoming (supra, nrs. 571-572) op 

eenduidige wijze een leidraad kunnen bieden om de gevolgen van een conventionele 

kwalificatie te bepalen. Dit bevestigt de eerder verdedigde stelling dat er geen consistentie 

bestaat tussen de verschillende toepassingsgevallen van de subjectiviteit op het 

afwijkingsniveau op het vlak van de gevolgen tussen partijen en ten aanzien van derden 

(supra, nr. 558). 

Hiermee houdt ook de vaststelling verband dat rechtspraak en rechtsleer zich kanten tegen een 

toepassing van subjectiviteit op het afwijkingsniveau buiten de toepassingsgevallen die reeds 

werden genoemd.
1919

 Conventioneel afwijken van een roerende kwalificatie op een andere 

                                                 
1919 Cass. fr. 27 juni 1944, S. 1945, I, 16, D. 1944, 93, noot A.C., JCP 1945, II, 2782, noot G. TOUJAS, RTDciv. 1947, 127, 

noot H. SOLUS; J.P. STORCK, Recherches sur le rôle de la destination des biens en droit positif français, onuitg., Université 

des sciences juridiques, politiques, sociales et de technologie de Strasbourg, 1979, 124. M. MESTROT, "Le rôle de la volonté 



 

 

525 

 

wijze dan via de regels van onroerendmaking door bestemming of afwijken van een 

onroerende kwalificatie op een andere wijze dan via de regels over roerendmaking door 

anticipatie, is volgens auteurs niet mogelijk. Er bestaat dus een soort numerus clausus van 

subjectieve kwalificaties op het afwijkingsniveau. Dit lijkt eveneens te wijzen op de 

afwezigheid van een algemene regel die bepaalt dat men van een objectieve kwalificatie kan 

afwijken, hoe dit dient te gebeuren en wat de gevolgen zijn.  

Het bestaan van een dergelijke numerus clausus is opvallend indien men ervan uitgaat, 

zoals in het Franse en Belgische recht het geval lijkt te zijn, dat de goederenkwalificatie 

niet van openbare orde of dwingend recht is (supra, nr. 555). 

In hoofdstuk II zullen we pleiten voor een afschaffing de lege ferenda van de subjectieve 

kwalificaties op het afwijkingsniveau. De zonet vastgestelde afwezigheid van een consistente, 

algemene regel is daarbij een belangrijk argument (infra, nr. 590). Een tweede belangrijke 

beweegreden is de kritiek die op de subjectiviteit op het afwijkingsniveau kan worden 

geleverd. Deze wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht. 

§3. Evaluatie van subjectiviteit de lege lata  

574. EVALUATIEVE BEOORDELING VAN DE ARGUMENTEN PRO EN CONTRA SUBJECTIVITEIT OP 

HET AFWIJKINGSNIVEAU: KRITIEK UITEENLOPEND – In Deel II werd niet enkel de invloed van 

de partijwil op goederenkwalificaties onderzocht. Ook een evaluatieve beoordeling van die 

invloed kwam aan bod, gebaseerd op argumenten uit de rechtsleer of uit algemene principes 

van het goederenrecht (supra, nr. 6). Uit deze beoordeling is gebleken dat bij elke vorm van 

subjectiviteit op het afwijkingsniveau kritiek bestaat. De kritiek die wordt geleverd op het 

bestaan van de fictieve en subjectieve kwalificaties, is uiteenlopend.  

Bij roerendmaking door anticipatie wordt de strijdigheid van deze figuur met het 

eenheidsbeginsel aangehaald als knelpunt (supra, nr. 341). Een bestanddeel van de grond kan 

in principe niet als afzonderlijk voorwerp van zakelijke rechten worden behandeld maar bij 

roerendmaking door anticipatie wordt op bestanddelen wel een afzonderlijk eigendomsrecht 

en een afzonderlijke kwalificatie aanvaard. Dit argument achtten we bij de bespreking ervan 

de lege lata niet helemaal overtuigend aangezien er wettelijk bepaalde afwijkingen van het 

eenheidsbeginsel bestaan, nl. bij het opstalrecht en het appartementsrecht (supra, nr. 136). 

Bovendien lijken ook uitzonderingen zonder een wettelijke grondslag mogelijk, hetgeen het 

geval is voor roerendmaking door anticipatie (supra, nr. 421). Daarnaast wordt echter ook als 

element van kritiek opgeworpen dat een kwalificatie niet relatief kan zijn, d.w.z. dat een goed 

niet roerend ten aanzien van de ene en onroerend ten aanzien van de andere kan zijn (supra, 

nr. 422).  

                                                                                                                                                         
dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche Juridique 1995, (809) 826; W. DROSS, "Liberté 

contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut 

Universitaire Varenne, 2015, (249) 257, nr. 11 
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Bij onroerendmaking door bestemming is een eerste pijnpunt dat de wijziging van de aard te 

ingrijpend is om de doelstelling, nl. de gezamenlijke behandeling van hoofd- en bijzaak, te 

realiseren (supra, nr. 273). Een tweede pijnpunt is dat de categorie inconsistent is omdat er 

twee subcategorieën bestaan die weinig met elkaar gemeen lijken te hebben, nl. 

onroerendmaking door bestemming gebaseerd op een tendienstestelling en onroerendmaking 

door bestemming gebaseerd op een blijvende verbinding (supra, nr. 274). Een derde probleem 

is dat de subcategorie van onroerendmaking door tendienstestelling voorbijgestreefd is omdat 

er te veel nadruk ligt (1) op het onroerend goed uit de aard en (2) op het eigendomsrecht van 

de exploitant. In moderne economische exploitaties hebben deze twee elementen aan belang 

verloren: (1) de activiteit vormt vaak gewoon een activiteit op zich, zonder sterke band met 

het gebouw, in plaats van een werkelijke uitbating van een onroerend goed uit de aard, en (2) 

de exploitant is in een moderne economische activiteit vaak niet de eigenaar van het gebouw 

waar de activiteit plaatsvindt (supra, nrs. 277). Een vierde probleem is dat er de overlap 

bestaat tussen de subcategorie van onroerendmaking door bestemming gebaseerd op blijvende 

verbinding met de onroerendmaking uit de aard. Door de uitbreiding van de onroerendmaking 

uit de aard is deze overlap nog toegenomen (supra, nrs. 279-284).  

Bij conventionele verbruikbaarheid beschouwen we een deel van de kritiek die door de 

doctrine wordt geleverd, als ongegrond. Dit is het geval voor de kritiek dat de conventionele 

kwalificatie (bij quasi-vruchtgebruik) op kunstmatige wijze tot beschikkingsbevoegdheid van 

de vruchtgebruiker zou leiden en dat akten over een quasi-vruchtgebruik gebaseerd op een 

conventionele kwalificatie niet zouden kunnen worden overgeschreven (supra, nr. 508). Wel 

pertinent voor het huidige Frans/Belgische systeem was de kritiek onder het oude 

Nederlandse stelsel dat het wijzigen van de aard van het voorwerp van vruchtgebruik om de 

bevoegdheden uit te breiden, hoewel geldig, dogmatisch gezien toch in zekere mate een 

“gewrongen constructie” is (supra, nr. 543). 

575. GEMEENSCHAPPELIJK KENMERK: OVERBODIG KARAKTER VAN DE WIJZIGING VAN DE 

KWALIFICATIE – Ook al is de kritiek op de invloed van de wilsuiting op het afwijkingsniveau 

uiteenlopend, toch valt er een overkoepelende vaststelling op. Bij alle drie de vormen van 

subjectiviteit op het afwijkingsniveau volgt uit de kritiek en/of uit de rechtsvergelijking dat de 

wijziging van de kwalificatie als overbodig of te vergaand kan worden beschouwd.  

Deze vaststelling kan als volgt worden gestaafd. Bij alle drie de juridische ficties werkt de 

subjectiviteit in op de kwalificatie met een specifiek doel: bij roerende goederen door 

anticipatie lijkt het doel een minder formalistische en/of fiscaal voordeligere overdracht, bij 

onroerende goederen door bestemming het samen behandelen van hoofd- en bijzaak en bij 

conventioneel verbruikbare goederen het uitbreiden van de (beschikkings)bevoegdheden van 

de vruchtgebruiker. Deze doelstellingen zelf worden als legitiem aangevoeld (supra, nrs. 285, 

305 en 515-516). Uit de kritiek en uit de rechtsvergelijking blijkt echter dat die doelstellingen 

ook op andere wijzen kunnen worden gerealiseerd. De alternatieven (die evenwel niet 
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allemaal aanwezig zijn in het geldende Belgische recht) hebben gemeenschappelijk dat ze 

ingrijpen op het niveau van de rechtsverhouding in plaats van het niveau van de kwalificatie. 

Zo kan de doelstelling van een minder formalistische overdracht ook worden bereikt door 

de bestanddelen van de grond als toekomstige goederen te behandelen en te leveren bij 

voorbaat, eventueel gekoppeld aan een faillissementsbestendig wegneemrecht, zoals dat 

naar Nederlands recht mogelijk is (supra, nrs. 306 en 426). Ook fiscaal lijkt een 

dergelijke mogelijkheid voldoening te bieden zonder dat men het voorwerp van de 

rechtshandeling conventioneel van zijn fysieke aard moet afwenden (supra, nr. 426). 

Voor de doelstelling van de onroerendmaking door bestemming kan de accessoriteitsleer 

(‘bijzaak volgt hoofdzaak’) als alternatief dienen om hoofd- en bijzaak bij elkaar houden 

(supra, nrs. 291-298). Daarnaast kan de figuur van de feitelijke universaliteit (en de 

handelszaak in het bijzonder) dienen om een economisch geheel aan één regime 

onderwerpen (supra, nrs. 287-288). Uit de wettelijke grondslag voor de verterings- en/of 

interingsbevoegdheid van de Nederlandse vruchtgebruiker blijkt dan weer dat de 

uitbreiding van bevoegdheden ook op andere wijzen kan dan via de aanpassing van de 

kwalificatie (supra, nrs. 517-543). 

De wijziging van de kwalificatie is met andere woorden niet noodzakelijk om de 

doelstellingen te realiseren. Omdat er naar Belgisch recht niet voor alle drie de 

toepassingsgevallen alternatieven bestaan de lege lata (zoals de ruimere bevoegdheid voor de 

vruchtgebruiker die bestaat in het Nederlandse recht maar strijdig is met de huidige 

vruchtgebruikregels naar Frans en Belgisch recht), is een aanvullende beschouwing de lege 

ferenda vereist (infra, nrs. 584 en 590-595). 

AFDELING III. OVERKOEPELENDE CONCLUSIES OVER SUBJECTIVITEIT BIJ DE 

KWALIFICATIE VAN GOEDEREN DE LEGE LATA 

§1. Werking van subjectiviteit: onderscheid en gelijkenissen tussen beide niveaus 

576. VERSCHILLEN: TOTSTANDKOMING, DOORWERKING EN FUNCTIE VAN SUBJECTIVITEIT – 

Uit het voorgaande blijkt dat de subjectiviteit zich op twee niveaus kan manifesteren (supra, 

nr. 547). Deze twee dimensies van subjectiviteit tonen belangrijke verschillen. 

De totstandkoming van de subjectieve kwalificaties is verschillend. Op het default-

niveau komt een subjectieve kwalificatie tot stand op grond van een combinatie van 

objectieve en subjectieve elementen. Het loutere subjectieve element is onvoldoende op dit 

niveau (supra, nr. 552). Op het afwijkingsniveau kan een subjectieve kwalificatie daarentegen 

zowel tot stand komen op grond van een combinatie van objectieve en subjectieve elementen, 

als op grond van een louter subjectief criterium. Het subjectieve element kan op het 

afwijkingsniveau dus zowel voldoende als onvoldoende zijn (supra, nr. 556).  

Ook op het vlak van de gevolgen verschilt de invloed van de wilsuiting tussen de 

beide niveaus. Een subjectieve kwalificatie op het default-niveau brengt het integrale regime 

mee dat volgt uit de kwalificatie en dit erga omnes (supra, nr. 553). Een subjectieve 
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kwalificatie op het afwijkingsniveau kan de default kwalificatie die is gebaseerd op de aard 

van het goed, niet volledig uitsluiten. Deze default kwalificatie werkt soms door in de interne 

verhouding maar vaker ook in de externe verhouding (supra, nr. 560-561), behalve bij de 

conventionele verbruikbaarheid (supra, nr. 559). Een consistente regel voor de doorwerking, 

zowel intern als extern, van de subjectieve kwalificaties op het afwijkingsniveau is echter 

problematisch (supra, nr. 573). 

Een derde verschil is dat de subjectiviteit op het afwijkingsniveau gehanteerd wordt 

om een bijzonder doel te bereiken, nl. om het regime van de betrokken goederen binnen een 

bepaalde rechtsverhouding aan te passen (supra, nr. 575). Bij subjectiviteit op het default-

niveau is een dergelijke functie veel minder duidelijk. Op het default-niveau is de 

subjectiviteit in de drie stelsels waar ze voorkomt, België, Nederland en Zuid-Afrika (supra, 

nr. 550), ontstaan in de rechtspraak maar een duidelijke functionaliteit zoals deze bij het 

afwijkingsniveau kan worden vastgesteld, lijkt te ontbreken.  

577. GEMEENSCHAPPELIJK KENMERK: SUBJECTIVITEIT WORDT BEKRITISEERD – Voor beide 

niveaus geldt dat de erkenning van subjectiviteit werd bekritiseerd. Bij het default-niveau 

werd de subjectiviteit als strijdig met de ratio legis aangevoeld en als problematisch omwille 

van de impact op de natrekking (supra, nr. 554). Op het afwijkingsniveau werden de 

verschillende toepassingsgevallen op verschillende manieren bekritiseerd (supra, nr. 574-

575). Een gemeenschappelijk punt van kritiek was dat voor het gebruik van subjectiviteit 

alternatieven mogelijk zijn (al zijn deze niet allemaal in het geldende Belgische recht 

voorhanden) zodat de wijziging van de kwalificatie niet noodzakelijk is. Bovendien bleek er 

op het vlak van de gevolgen inconsistentie te bestaan, wat steeds te mijden is tenzij er een 

objectieve verklaring voor bestaat. Hoewel de argumenten verschillen, blijkt er dus op beide 

niveaus tegenkanting om de kwalificatie te laten beïnvloeden door subjectieve elementen.  

Deze tegenkanting op beide niveaus verantwoordt ons standpunt de lege ferenda dat de 

zakenrechtelijke kwalificatie op basis van objectieve criteria dient te gebeuren en dat er 

voor subjectiviteit plaats is op het niveau van de rechtsverhouding, in lijn met het 

onderscheid tussen het goederenrecht en het verbintenissenrecht (infra, nrs. 583-584). 

§2. Functie van juridische kwalificatie: wat is de opvatting in het geldend recht?  

578. TWEE FUNCTIES: DESCRIPTIEF EN NORMATIEF – Uit de vaststellingen in de voorgaande 

randnummers, kan ook een concretisering van het antwoord op de eerste subonderzoeksvraag, 

nl. “Welke functie heeft de juridische kwalificatie van goederen?” worden gepuurd. In Deel I 

werd deze vraag in abstracto beantwoord, nl. dat de kwalificatie van goederen een descriptief 

of een normatief proces kan zijn (supra, nrs. 15-23). Nu de werking van de kwalificaties als 

roerend/onroerend en verbruikbaar/niet-verbruikaar in de verschillende onderzochte stelsels 

uiteengezet is, kunnen deze kwalificaties in concreto worden getoetst aan de twee 

opvattingen.  
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Zoals bleek uit de inductieve analyse, zijn de verschillende stelsels onder te verdelen in een 

drievoudige typologie (supra, nr. 550). In het eerste type, waartoe Zuid-Afrika en Nederland 

behoren, speelt subjectiviteit slechts een rol op het default-niveau. Er bestaat in dit type stelsel 

geen afwijkingsniveau waarbij men op basis van de partijwil kan afwijken van de default 

kwalificatie. In het tweede type, waartoe Frankrijk behoort, heeft subjectiviteit impact op het 

afwijkingsniveau maar niet op het default-niveau. In het derde type, waartoe België behoort, 

heeft subjectiviteit een impact op beide niveaus. Per type gaan we na welke opvatting uit het 

geldend recht volgt met betrekking tot de normatieve dan wel descriptieve functie van de 

kwalificatie van goederen.  

579. TYPE 1 – KWALIFICATIE ALS DESCRIPTIEF PROCES? – In het Nederlandse en Zuid-

Afrikaanse recht kan de kwalificatie niet afwijkend, als een juridische fictie worden 

aangewend om een wijziging op het vlak van het regime – zoals de uitbreiding van de 

(beschikkings)bevoegdheden van de vruchtgebruiker – te bereiken. De kwalificatie is met 

andere woorden geen tool om de toepassing van regels te bekomen die men wenselijker of 

zinvoller vindt dan de regels die voortvloeien uit de kwalificatie die is gebaseerd op de aard 

van het goed. In die zin lijkt uit de afwezigheid van juridische ficties bij de kwalificatie van 

goederen te volgen dat de kwalificatie in dit type stelsel geen normatief proces is maar wel 

een descriptief proces.  

Evenwel valt een dergelijke opvatting moeilijk te rijmen met de aanwezigheid van 

subjectiviteit op het default-niveau. Zoals werd toegelicht, kennen zowel het Nederlandse als 

het Zuid-Afrikaanse recht een subjectief criterium bij de kwalificatie van onroerende 

goederen uit de aard (supra, nr. 85 en 94 e.v.). In het Zuid-Afrikaanse recht gaat het om de 

intentie van de eigenaar van het roerend goed (supra, nr. 80), in het Nederlandse recht om de 

naar buiten kenbare bestemming van een goed om ter plaatse te blijven (waarbij de bedoeling 

van de eigenaar maar in rekening wordt genomen voor zover deze naar buiten kenbaar is) 

(supra, nr. 82). Indien kwalificatie een descriptief proces was, zouden de elementen die 

worden gehanteerd om tot een kwalificatie te komen, beperkt moeten zijn tot objectieve, 

inherente kenmerken van goederen (supra, nr. 17). Dat dit niet het geval is, doet besluiten dat 

het kwalificatieproces van roerende/onroerende en verbruikbare/niet-verbruikbare goederen in 

het eerste type niet zuiver descriptief is. 

580. TYPE 2 – KWALIFICATIE ALS NORMATIEF PROCES? – In het Franse recht kan de 

kwalificatie wel ingezet worden als instrument om een gewenst regime te bekomen: door een 

goed tegen zijn aard in te kwalificeren, kan men de toepasselijke regels beïnvloeden. Dit blijkt 

uit de invloed van subjectiviteit op het afwijkingsniveau, waar roerende goederen als 

onroerend door bestemming kunnen worden gekwalificeerd (supra, nr. 181), onroerende 

goederen als roerend door anticipatie (supra, nr. 301) en niet-verbruikbare goederen als 
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conventioneel verbruikbaar (supra, nr. 482). De aanvaarding van de kwalficatie als instrument 

blijkt ook duidelijk uit de rechtsleer.
1920

 Zo schrijft ATIAS:  

“Il est sûr que les particuliers n’ont pas le libre choix de régime juridique de leurs biens ; 

ils ne peuvent constituer une hypothèque sur un meuble. Néanmoins, le but qu’ils 

poursuivent fixe bien souvent la qualification. Une chose qui peut être envisagée comme 

mobilière (…) ou comme immobilière (…) est qualifiée en fonction de l’intention des 

parties de l’envisager sous l’un ou l’autre rapport.”
1921

  

In gelijkaardige zin schrijft ZENATI:  

“La distinction des biens n’est pas un carcan, mais une distribution des régimes 

applicables aux choses selon leur nature. Ces régimes sont dictés par les caractéristiques 

des choses, non par des principes impérieux liés à l’organisation sociale. Par suite, les 

qualifications qui les induisent sont malléables ; les personnes ont la possibilité, au 

moins dans leurs rapports, d’appliquer à un bien le régime de leur choix.”
1922 

Uit deze vaststellingen en citaten lijkt een zeer normatieve visie op de kwalificatie van 

goederen te volgen. Niettemin dient dit te worden genuanceerd.  

Een eerste nuance is dat hoewel partijen in het Franse recht de mogelijkheid hebben om af te 

wijken van een kwalificatie, deze in eerste instantie steeds is gebaseerd op inherente 

kenmerken. De aard van een goed bepaalt dus als default regel welke kwalificatie dat goed 

krijgt. Deze default kwalificatie wordt objectief ingevuld, zo bleek uit de afwezigheid van 

subjectiviteit op het default-niveau (supra, nr. 550). De default kwalificatie is dus eerder 

beschrijvend dan normatief. Van deze objectieve default kwalificatie kan vervolgens, tegen de 

aard van het goed in, worden afgeweken op het afwijkingsniveau, wat gebeurt bij 

onroerendmaking door bestemming, roerendmaking door anticipatie en subjectieve 

verbruikbaarheid. Aangezien een conventionele kwalificatie een afwijking vormt van de 

default regels, zal het goed bij het eindigen van een conventionele regeling terug zijn 

oorspronkelijke, objectieve kwalificatie hernemen.
1923

  

Een tweede nuance is dat de aanwending van de kwalificatie als instrument om het regime te 

beïnvloeden belangrijke beperkingen kent, zoals eerder werd besproken (supra, nrs. 557-561). 

Uit de vaststellingen in het inductieve deel bleek dat dat de werkelijke, objectieve aard van de 

goederen soms de gevolgen van de fictieve kwalificatie beperkt voor de partijen zelf. Vaker 

nog worden de gevolgen van de fictieve kwalificatie ten aanzien van derden beperkt. Hier 

blijkt dat de descriptieve functie vaak op de normatieve primeert.
1924

 Hieraan valt bovendien 

                                                 
1920 Zie supra, nr. 20-22 waar de meerderheid van de referenties Franse auteurs betreft. 
1921 C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Parijs, LexisNexis, 2008, 24. 
1922 F. ZENATI, "Propriété et droits réels" (noot onder Cass. fr. 26 juni 1991), RTD civ 1992, (144) 144-145.  
1923 Y. STRICKLER, "Nature et culture. Du rôle de la volonté dans la qualification des biens" in O. CACHARD en X. HENRY 

(eds.), Mélanges en l'honneur du Professeur Filles Goubeaux, Parijs, LGDJ, 2009, (525) 529. 
1924 Zie ook: M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la Recherche 

Juridique 1995, (809) 811, 820; F. TERRE, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Parijs, LGDJ, 1957, 



 

 

531 

 

toe te voegen dat de rechtspraak en rechtsleer geen conventionele kwalificaties toestaan naast 

de hypotheses die nu reeds wettelijk of jurisprudentieel aanvaard zijn. Een roerendmaking van 

onroerende goederen die niet past in het kader van roerendmaking door anticipatie of een 

onroerendmaking van roerende goederen die niet voldoet aan de voorwaarden voor 

onroerendmaking door bestemming, is bijvoorbeeld niet mogelijk (supra, nr. 573). Ook hier 

lijkt een sterk normatieve invulling van kwalificatie moeilijk te kunnen worden aangenomen. 

581. TYPE 3 – KWALIFICATIE ALS NORMATIEF PROCES? – In het Belgische recht werkt 

subjectiviteit zowel op het default-niveau als op het afwijkingsniveau (supra, nr. 550). De 

kwalificatie op het default-niveau is niet louter gesteund op objectieve kenmerken maar er 

wordt een subjectief element mee in rekening gebracht, net zoals in het Nederlandse en Zuid-

Afrikaanse recht het geval is (supra, nr. 85). Bovendien kan ook naar Belgisch recht de 

wilsuiting op afwijkingsniveau worden gehanteerd om aan een goed een kwalificatie te geven 

die ingaat tegen de kwalificatie die tot stand komt op het default-niveau. Net zoals in het 

Franse recht het geval is, kan de kwalificatie dus ook naar Belgisch recht worden ingezet als 

instrument om het regime te wijzigen.  

Hieruit blijkt op beide niveaus dat het kwalificatieproces bij roerende/onroerende en 

verbruikbare/niet-verbruikbare goederen naar Belgisch recht geen descriptief proces is. 

Hoewel in het Belgische recht de functie van kwalificatie minder wordt getheoretiseerd dan in 

het Franse recht het geval is, lijken ook de Belgische auteurs de normatieve aanwending van 

de kwalificatie van goederen te erkennen.
1925

 Bovendien wordt aan de subjectiviteit op het 

afwijkingsniveau in het Belgische recht een ruimere derdenwerking toegekend indien ze voor 

derden kenbaar is, dan in het Franse recht het geval is. Hieruit blijkt dat de normatieve functie 

krachtiger is (supra, nr. 561). Ook hier gelden echter nuances op deze vaststelling waaruit 

blijkt dat de kwalificatie niet onbeperkt normatief is.  

Net zoals in het Franse recht is het gebruik van conventionele kwalificaties slechts aanvaard 

binnen de toepassingsgevallen van conventionele kwalificatie die in de wet of de rechtspraak 

erkend zijn. Ook naar Belgisch recht lijkt bijvoorbeeld een conventionele onroerendmaking 

van roerende goederen die niet voldoet aan de voorwaarden voor onroerendmaking door 

bestemming, niet mogelijk. Net zoals in het Franse recht zijn er bovendien bij de erkende 

vormen van conventionele kwalificaties beperkingen op de gevolgen (supra, nr. 557-561) 

waardoor de werkelijke aard primeert op de conventionele. Bij de bepaling van de ‘werkelijke 

aard’, d.w.z. de kwalificatie op het default-niveau, is er ook ruimte voor subjectiviteit, anders 

dan in het Franse recht. Niettemin gaat het bij de kwalificatie op het default-niveau niet om 

                                                                                                                                                         
13; S. GOUNON, "L'article 516 C.Civ. et la distinction des meubles et des immeubles", Passé et présent du droit, Parijs, 

Editions le Manuscrit, 2006, (97) 103; Y. STRICKLER, "Nature et culture. Du rôle de la volonté dans la qualification des 

biens" in O. CACHARD en X. HENRY (eds.), Mélanges en l'honneur du Professeur Filles Goubeaux, Parijs, LGDJ, 2009, (525) 

532; W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits 

réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 269, nr. 25. 
1925 Zie onder meer: J. HANSENNE, Les Biens. Précis, Luik, Edition Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 

1996, 17, nr. 10 en 62, nr. 49; V. SAGAERT en R. JANSEN, "Goederenrecht: de gestage groei naar een conventioneel 

vermogensrecht", RW 2011-2012, afl. 1, (68) 68-69, nrs. 3-4. 
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een louter subjectieve kwalificatie (supra, nr. 552), aangezien ook objectieve elementen in 

aanmerking worden genomen.  

582. CONCLUSIE: EERDER GRADUEEL ONDERSCHEID DAN BINAIR ONDERSCHEID – Uit deze 

vaststellingen blijkt dat geen van de onderzochte stelsels een louter descriptieve kwalificatie 

van goederen hanteert. Evenwel wordt in geen enkel van de onderzochte stelsels een sterke 

normatieve invulling gebruikt. Er zijn steeds beperkingen aanwezig op het gebruik van 

subjectieve elementen bij de kwalificatie als instrument om het regime te beïnvloeden. Deze 

beperkingen kunnen bestaan in de afwezigheid van kwalificaties op het afwijkingsniveau of in 

de aanwezigheid van grenzen op het vlak van doorwerking van een conventionele 

kwalificatie. Het kwalificatieproces lijkt dus in elk van de stelsels het resultaat van een 

wisselwerking tussen de descriptieve en normatieve visie.   
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HOOFDSTUK II. SUBJECTIVITEIT DE LEGE FERENDA - TOETSING VAN DE 

VASTSTELLINGEN AAN DE PRINCIPES VAN HET VERMOGENSRECHT 

583. PLEIDOOI VOOR EEN OBJECTIEVE INDELING IN CATEGORIEËN GEBASEERD OP DE AARD 

VAN GOEDEREN – Het recht heeft behoefte aan de indeling van de werkelijkheid in categorieën 

en aan criteria om deze indeling tot stand te brengen. In het goederenrecht worden de 

juridisch relevante goederen, d.w.z. alles wat een vermogensrechtelijke waarde heeft, 

ingedeeld in verschillende categorieën (supra, nrs. 1-2).  

Welke categorieën en criteria bij dit proces nuttig worden geacht om te worden 

onderscheiden, is een beleidskeuze. Het recht is niet neutraal en de keuzes die worden 

gemaakt houden steeds in zekere mate waardeoordelen in.
1926

 In dit onderzoek is niet 

onderzocht welke kwalificaties zinvol zijn. De beleidskeuze welke categorieën zouden 

moeten worden gebruikt en welke niet, valt dan ook niet op grond van dit onderzoek te 

beoordelen. Bovendien bestaan er verschillende categorieën van goederen die niet aan de 

conclusies van dit onderzoek te toetsen zijn, bv. openbaar en privaat domein, omdat ze niet 

gebaseerd zijn op inherente kenmerken van de goederen.  

Wat wel is onderzocht, is in welke mate kwalificaties en categorieën uit het goederenrecht die 

zijn gebaseerd op een inherent kenmerk van goederen, vatbaar zijn voor subjectiviteit. Er 

werd onderzocht welke invloed de partijwil kan hebben op kwalificaties die zijn gebaseerd op 

een objectief kenmerk zoals de verplaatsbaarheid en de verbruikbaarheid. Uit het onderzoek 

bleek dat de subjectiviteit op twee niveaus kan inwerken. Op beide niveaus werd er terechte 

kritiek geleverd op deze subjectiviteit (supra, nr. 577). Om die reden pleiten we hier voor het 

Belgische recht voor een objectieve indeling van goederen in categorieën wanneer deze 

categorieën zijn gebaseerd op een inherent kenmerk (infra, nrs. 585-589).  

Dit lijkt een tautologie. Indien een categorie is gebaseerd op een inherent kenmerk, dan 

zou de indeling logischerwijze objectief moeten zijn. Het inductief onderzoek heeft echter 

uitgewezen dat dit niet het geval is. Zo is het onderscheid tussen roerende en onroerende 

goederen in de Code Napoléon gebaseerd op de verplaatsbaarheid (supra, nr. 50), wat een 

inherent kenmerk is. Evenwel worden goederen mede op grond van de bestemming als 

onroerende goederen uit de aard gekwalificeerd in het Belgische recht, wat een 

subjectieve invulling betekent (supra, nr. 85 en 100-105). Bovendien kan er op basis van 

de partijwil een kwalificatie als roerend worden toegekend aan een goed dat objectief niet 

verplaatsbaar is (bij roerende goederen door anticipatie, supra, nr. 301) of een 

kwalificatie als onroerend van een goed dat wel verplaatsbaar is (bij onroerende goederen 

door bestemming, supra, nr. 181). Dit zijn voorbeelden van hoe een categorie die 

principieel is gebaseerd op een inherent kenmerk, subjectief kan worden ingevuld.  

De relevantie van dit standpunt verdient nog enige toelichting. Dat er steeds juridische 

categorieën van goederen bestaan die gebaseerd zijn op inherente kenmerken, is 

                                                 
1926 C. ATIAS en D. LINOTTE, "Le mythe de l'adaptation du droit au fait", Recueil Dalloz 1977, (251) 251. 
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onvermijdelijk. Door de diversiteit op het vlak van goederen kunnen rechtsregels niet steeds 

op alle goederen zonder onderscheid worden toegepast. De inherente kenmerken van 

goederen verzetten zich soms tegen toepassing van een bepaalde regel.
1927

 In dat geval dienen 

twee categorieën te worden onderscheiden op basis van dat kenmerk, nl. de categorie die dat 

kenmerk vertoont en de categorie die dat kenmerk niet vertoont. Op de eerste categorie kan de 

regel niet worden toegepast, op de andere wel.  

Zo verzet de verbruikbaarheid van bepaalde goederen zich tegen een toepassing van een 

gebruiksrecht waarbij het goed in natura moet worden teruggegeven (supra, nr. 436). 

Ook kan een opstalrecht, dat aan de titularis het recht geeft op andermans goed te 

bouwen, enkel worden gevestigd op onroerende goederen omdat de aard van een roerend 

goed zich ertegen verzet dat erop zou worden gebouwd (supra, nr. 136).  

Welke kenmerken van goederen als onderscheidingscriterium dienen voor de indeling van 

goederen in categorieën, hangt af van de regels die een rechtsstelsel hanteert.
1928

 

Zo is het onderscheid tussen verbruikbare en niet-verbruikbare goederen in het 

Nederlandse recht veel van zijn belang verloren bij de wijziging van het 

vruchtgebruikregime.
1929

 Onder de nieuwe vruchtgebruikregels is de teruggave in natura 

afgezwakt zodat het kenmerk van goederen dat een dergelijke teruggave na gebruik 

onmogelijk maakt, de verbruikbaarheid, minder relevant is (supra, nr. 436).  

Ongeacht welke regels men hanteert en welke indelingen van goederen als gevolg daarvan 

relevant zijn, zullen bepaalde kenmerken van goederen zich steeds verzetten tegen de 

toepassing van bepaalde regels zodat de vraag naar het mechanisme van indeling van 

goederen op grond van hun aard, steeds relevant is.  

584. PLEIDOOI VOOR FLEXIBILITEIT OP HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING – Ons 

pleidooi voor een inperking de lege ferenda van de invloed van de wil van partijen op de 

kwalificatie van goederen is geen pleidooi voor de inperking van de invloed van de wil van 

partijen in het algemeen. De flexibiliteit die de lege lata wordt verkregen door de kwalificatie 

subjectief in te vullen, kan de lege ferenda worden opgevangen door flexibiliteit op het niveau 

van de rechtsverhouding (infra, nrs. 590-595). Bepaalde alternatieven bieden zich reeds aan in 

het geldende Belgische recht, voor de realisatie van andere is een wetgevend optreden vereist 

(zie ook supra, nr. 575). Deze zullen in Afdeling 2 aan bod komen als toepassingen van het 

ruimere concept dat flexibiliteit en subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding 

kunnen bestaan (infra, nr 592).  

                                                 
1927 De inherente kenmerken zijn zoals werd aangegeven in de inleiding niet de enige elementen op grond waarvan een 

onderscheid gemaakt wordt (zie supra, nr. 2). Zie bijvoorbeeld: “Il arrive que le régime juridique d’un bien dépende de son 

utilisation et non pas de sa nature” S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, Parijs, LGDJ, 1976, 1, nr. 

1. 
1928 Zie minder expliciet ook: R. LIBCHABER, "Biens", Rép. civ. Dalloz 2009, (1) 23, nr. 101. 
1929 C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en D. HAAN, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht. 3-1 Algemeen Goederenrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2001, 78-79, nr. 92. 
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AFDELING I. DEFAULT-NIVEAU: EEN OBJECTIEVE KWALIFICATIE ALS 

WAARBORG VOOR RECHTSZEKERHEID 

585. RECHTVAARDIGING VAN DE KRITIEK OP SUBJECTIVITEIT OP HET DEFAULT-NIVEAU: 

BELANG VAN RECHTSZEKERHEID – Tegen subjectiviteit bij de beoordeling van 

onroerendmaking op grond van een fysieke vastmaking aan de grond, werden als 

belangrijkste argumenten aangebracht (1) dat een subjectief criterium bij onroerendmaking uit 

de aard strijdig is met de ratio legis van de categorie en met de interne consistentie van de 

rechtssystemen op het vlak van kwalificatie, (2) dat een subjectief criterium op default-niveau 

voor rechtsonzekerheid zorgt en (3) dat een subjectief criterium voor onroerendmaking een 

ongewenste impact heeft op de werking van de horizontale natrekking, die sterk steunt op 

publiciteit en derdenbescherming (supra, nrs. 158-161, 162, 167-170 en 554). Deze kritiek is 

terecht (supra, nr. 172). In ruimere zin kan worden aangenomen dat de aanwending van een 

subjectief criterium op het default-niveau niet wenselijk is. Wanneer een objectieve categorie 

op default-niveau wordt gesubjectiveerd, verminderen immers de kenbaarheid en 

rechtszekerheid. Twee elementen zijn hier van belang: kenbaarheid en rechtszekerheid. Beide 

worden hier verder toegelicht. 

586. NOOD AAN RECHTSZEKERHEID BIJ DE KWALIFICATIE VAN GOEDEREN – De indeling van 

feitelijke situaties in juridische categorieën bepaalt hun regime (supra, nr. 14). Bij goederen 

bepaalt hun indeling in categorieën onder meer het regime dat op hen van toepassing is binnen 

het goederenrecht. Van de kwalificatie hangt dus het goederenrechtelijke regime af.  

Als voorbeeld kunnen de reeds meermaals aan bod gekomen publiciteitsregimes alsook 

de zakelijke gebruiksrechten dienen. De kwalificatie van een goed als roerend of 

onroerend bepaalt in principe welk publiciteitsregime van toepassing is, nl. inbezitneming 

of hypothecaire publiciteit (supra, nr. 54). De kwalificatie van een goed als verbruikbaar 

of niet-verbruikbaar bepaalt welk vruchtgebruikregime van toepassing is, nl. oneigenlijk 

of eigenlijk vruchtgebruik (supra, nrs. 436 en 440). 

Welk goederenrechtelijk regime van toepassing is, heeft belangrijke gevolgen, ook voor 

derden. Het goederenrecht is de rechtstak van de zakelijke rechten waaronder het 

eigendomsrecht, dat een hoeksteen van het privaatrecht vormt
1930

, en de beperkt zakelijke 

rechten. Deze zakelijke rechten hebben derdenwerking indien er publiciteit aan werd verleend 

(supra, nr. 360-362).
1931

 Omwille van deze derdenwerking is het van belang dat er ook met 

betrekking tot de goederen die het voorwerp vormen van de zakelijke rechten vormen, zoveel 

mogelijk rechtszekerheid bestaat. Hun indeling bepaalt immers mee het regime van de 

zakelijke rechten, die zoals zonet uiteen werd gezet, derdenwerking hebben. Anders gezegd: 

rechtszekerheid dient in het goederenrecht niet alleen betrekking te hebben op de zakelijke 

                                                 
1930 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 162, nr. 188. 
1931 Zie zeer uitgebreid over tegenwerpelijkheid: J. DUCLOS, L'opposabilité (Essai d'une théorie générale), Parijs, LGDJ, 

1984, 545 p, in het bijzonder 170-185, nrs. 138-155; F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité, Parijs, Economica, 

2007, 534 p., met onder meer p. 200, nr. 184: “(…) l’opposabilité erga omnes inhérente au droit de propriété (…)”. 
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rechten (via publiciteit)
1932

 maar ook op het voorwerp ervan,
1933

 aangezien dat mee bepaalt 

waaruit de zakenrechtelijke positie van de titularis van een zakelijk recht alsook van derden 

aan wie dit recht tegenwerpelijk is, juist bestaat.  

587. KENBAARHEID BIJ DE KWALIFICATIE VAN GOEDEREN: OBJECTIVITEIT MAAKT 

BIJKOMENDE PUBLICITEIT OVERBODIG – Rechtszekerheid wordt bereikt wanneer derden op de 

hoogte (kunnen) zijn van het zakenrechtelijke statuut van een goed. Kenbaarheid over de aard 

van een goed vloeit bij een categorie die is gebaseerd op een objectief criterium, net voort uit 

dat objectieve karakter van de kwalificatie (zie ook supra, nr. 174).
1934

 Een objectief criterium 

is in principe voor iedereen prima facie kenbaar. Deze mogelijkheid tot objectieve vaststelling 

door eenieder betekent dat er rechtszekerheid is aangezien eenieder op dezelfde manier 

dezelfde objectieve vaststelling kan doen.
1935

 Bijkomende publiciteit omtrent de kwalificatie 

lijkt daarom overbodig:  

“La puissance de l’objectivisme s’explique par le fait que la position de la chose est 

source de publicité; (…)”
1936

 

Voert men een subjectief element in, dan gaat de kwalificatie gepaard met een zoektocht naar 

de bedoeling van bijvoorbeeld de bouwer (zie supra, nrs. 80-82). Omwille van de 

persoonlijke aard van een dergelijke bedoeling is dit gegeven minder eenvoudig vast te stellen 

door eenieder dan een louter objectief criterium. De bedoeling van de bouwer is minder 

zichtbaar voor derden zodat bijkomende publiciteit nodig is. De opvatting dat de objectieve 

vaststelling voldoende waarborgen biedt voor publiciteit, is hierdoor niet langer verdedigbaar. 

De Nederlandse Hoge Raad lijkt rekening te houden met deze bekommernis door de 

bedoeling van de bouwer bij de invulling van onroerendmaking uit de aard te objectiveren 

(supra, nr. 82 en 115). Dit lijkt evenwel een overbodige complicatie. Wanneer men vasthoudt 

aan een objectief criterium is de prima facie benadering op zichzelf een waarborg voor 

kenbaarheid voor derden. 

                                                 
1932 Zie onder meer: S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law, Oxford, Hart Publishing, 

2012, 76; V. SAGAERT en R. JANSEN, "Goederenrecht: de gestage groei naar een conventioneel vermogensrecht", RW 2011-

2012, afl. 1, (68) 73. 
1933 In gelijkaardige zin: H.D. PLOEGER, "Een mobiele onroerende zaak?", WPNR 1998, vol. 6321, (470) 472, nr. 5. Minder 

expliciet ook: M. MESTROT, "Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles", Revue de la 

Recherche Juridique 1995, (809) 811. 
1934 Minder expliciet ook: P. MEMELINK, "Rechtseenheid en het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken" in E.M. 

HOOGERVORST, I.S.J. HOUBEN, P. MEMELINK, et al. (eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2005, (65) 

65, 88. 
1935 In gelijkaardige zin: P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, 

Parijs, LGDJ, 2004, 323-324, nr. II. Ook hier kan erop worden gewezen dat er discussie bestaat over de vraag of er wel een 

objectieve, waarneembare werkelijkheid bestaat (zie supra, nr. 15, vn. 28).  
1936 S. GOUNON, "L'article 516 C.Civ. et la distinction des meubles et des immeubles", Passé et présent du droit, Parijs, 

Editions le Manuscrit, 2006, (97) 103-104 (hoewel de auteur zelf een rol weggelegd ziet voor de wil van partijen). Zie ook: J. 

DUCLOS, L'opposabilité (Essai d'une théorie générale), Parijs, LGDJ, 1984, 284, nr. 249: “L’apparence naturelle est 

inhérente à l’élement opposé; lequel par une sorte de publicité de fait, implique sa divulgation. La connaissance est alors 

elle-même naturelle.” Deze redenering kan naar analogie op de aard van goederen worden toegepast. 
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588. KAN PUBLICITEIT BIJ EEN SUBJECTIEVE KWALIFICATIE OOK RECHTSZEKERHEID BIEDEN? - 

Men zou kunnen verdedigen dat een subjectieve kwalificatie waaraan publiciteit werd 

verleend, ook voor rechtszekerheid kan zorgen (zowel op het default-niveau als op het 

afwijkingsniveau). Hiertegen kunnen verschillende argumenten worden aangebracht, die voor 

beide niveaus gelden.  

Ten eerste kan een subjectieve kwalificatie een impact hebben op het publiciteitsregime, zodat 

niet duidelijk is welke vorm van publiciteit er moet worden nageleefd.  

Dit is de lege lata bijvoorbeeld het geval bij roerende goederen door anticipatie, al gaat 

het hier om een subjectieve kwalificatie op het afwijkingsniveau. Het onderscheid tussen 

roerende en onroerende goederen bepaalt het publiciteitsregime voor zakelijke rechten 

(supra, nr. 54). De indeling op grond van dit onderscheid wordt bij roerendmaking door 

anticipatie subjectief gewijzigd: een uit de aard onroerend goed wordt als roerend 

gekwalificeerd. De vraag rijst dan welke publiciteit vereist is: hypothecaire publiciteit 

omdat het om een uit de aard onroerend goed gaat of bezit omdat het om een subjectief 

roerend goed gaat? In het Franse recht wordt de eerste visie gevolgd, in het Belgische 

recht de tweede, waaruit blijkt dat het antwoord niet vanzelfsprekend is.  

Hetzelfde probleem kan zich voordoen bij subjectiviteit op het default-niveau.  

Naar Nederlands en Zuid-Afrikaans recht is de incorporatie sensu stricto een 

onvoldoende voorwaarde voor onroerendmaking uit de aard (supra, nr. 106 e.v.). Een 

geïncorporeerd goed zou dus roerend moeten blijven als het niet bestemd is ter plaatse te 

blijven staan. Hoe moet deze bestemming om het goed roerend te houden blijken? 

Opteren voor hypothecaire publiciteit lijkt strijdig met deze bestemming om het goed als 

roerend uit de aard te beschouwen. Een andere optie zou zijn om een register voor 

roerende goederen in te stellen (de tegenargumenten die daarvoor bestaan, worden in de 

volgende alinea besproken). Een derde optie is om enkel aan een geobjectiveerde 

subjectieve kwalificatie derdenwerking te verlenen. Zoals zonet werd aangegeven, stelt 

de Hoge Raad als voorwaarde dat de bedoeling ‘geobjectiveerd’ is, d.w.z. dat de 

bedoeling blijkt uit de objectief vaststelbare gegevens. Maar als de bestemming die niet 

strookt met de prima facie vaststellingen bij gebrek aan publiciteit niet tot een roerende 

kwalificatie met derdenwerking kan leiden, hoe kan er dan ooit publiciteit aan de 

bestemming om het goed roerend te houden worden verleend? Dit brengt ons tot een 

tweede argument. 

Ten tweede rijst bij de opvatting dat publiciteit voor een subjectieve kwalificatie ook 

rechtszekerheid biedt, de vraag hoe die publiciteit vorm zou moeten krijgen. Dit hangt ook 

samen met de vraag of er een numerus clausus van subjectieve kwalificaties bestaat (supra, 

nr. 573). Indien men deze vraag ontkennend beantwoordt, neemt het probleem toe: hoe 

moeten alle mogelijke subjectieve kwalificaties dan blijken? Ook indien men aanneemt dat er 

een beperkt aantal mogelijkheden bestaat om een goed subjectief te kwalificeren, rijst de 

vraag waaruit de publiciteit die derdenwerking aan een subjectieve kwalificatie verleent, zou 
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moeten of kunnen bestaan. Moet er een algemeen principe bestaan wat de publiciteit betreft, 

d.w.z. een algemene regel op grond waarvan elke subjectieve kwalificatie op dezelfde manier 

zou blijken ten aanzien van derden? Indien men aanneemt van wel en bijvoorbeeld voor een 

geschreven publiciteit opteert, zou dit tot een zeer formalistisch systeem leiden. Derden 

zouden steeds registers moeten raadplegen om zeker te zijn van de kwalificatie van een goed. 

Bovendien is dit vanuit rechtseconomisch standpunt ook weinig interessant. Een verplichte 

registratie opleggen om rechtszekerheid te bewerkstelligen bij subjectieve kwalificaties zou 

hogere transactiekosten meebrengen en het rechtsverkeer vertragen. 

Een derde vraag is welke subjectieve elementen in acht zouden moeten worden genomen. Uit 

de voorgaande analyse bleek dat een subjectief element meerdere vormen kan aannemen (zie 

ook supra, nr. 24).  

Zo gaat het bij onroerendmaking uit de aard naar Zuid-Afrikaans recht om de intentie van 

de eigenaar van een roerend goed (supra, nr. 80) terwijl het naar Belgisch recht om de 

naar buiten kenbare bestemming gaat (supra, nr. 81) en naar Nederlands recht om de naar 

buiten kenbare bedoeling van de bouwer (supra, nr. 82). Bij onroerendmaking bij 

bestemming gaat het om de intentie van de eigenaar, voor zover deze naar buiten blijkt 

(supra, nr. 197). Bij vervroegde roerendmaking en conventionele verbruikbaarheid in het 

kader van vruchtgebruik gaat het om de bestemming van de contractspartijen (supra, nrs. 

317, 484 en 486-487). 

Zou dit op uniforme wijze moeten worden ingevuld indien men opteert voor een systeem 

waarin rechtszekerheid wordt nagestreefd door aan subjectiviteit publiciteit te verlenen? 

Indien men aanneemt van wel, welke subjectiviteit dient dit dan te zijn? Als het gaat om de 

werkelijke bedoeling van de eigenaar is, hoe moet deze dan bijvoorbeeld blijken in geval van 

onenigheid tussen meerdere mede-eigenaars?  

Een dergelijk conflict zijn we in het inductieve onderzoek niet tegengekomen. Bij 

subjectiviteit die via een rechtshandeling tot stand komt, zoals de vervroegde 

roerendmaking (supra, nr. 318) of conventionele verbruikbaarheid (supra, nrs. 484 en 

486-487), kan men aannemen dat één mede-eigenaar niet bevoegd is om het 

zakenrechtelijk statuut van het goed tegen de wil van de andere mede-eigenaars in te 

wijzigen. Ook bij registratie van subjectieve kwalificaties lijkt dit minder problematisch 

omdat er instemming van alle mede-eigenaars nodig zou zijn opdat men zou kunnen 

registreren. Maar wat gebeurt er in de overige gevallen? Onroerendmaking uit de aard of 

door bestemming komt niet via een rechtshandeling tot stand. Hier blijkt de bestemming 

eerder uit de feiten. In dergelijk geval zou de door één mede-eigenaar tot stand gebrachte 

vastmaking aan de grond of band met een gebouw naar derden toe blijken. Dat deze 

feiten niet stroken met de intentie van de overige mede-eigenaars, is in dat geval weinig 

transparant. Dit sluit ook aan bij de vraag of in een dergelijk geval ooit een werkelijke 

bedoeling kan doorwerken in de kwalificatie als deze niet uit de feiten blijkt (zie eerder in 

dit randnummer). 
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De vele vragen en de weinig voor de hand liggende antwoorden zijn een indicatie dat het 

gebruik van subjectieve kwalificaties waaraan publiciteit moet worden verleend opdat ze 

derdenwerking zouden hebben, veel omslachtiger is dan een objectieve kwalificatie waarbij 

het descriptieve karakter uit zijn aard voor rechtszekerheid zorgt. 

589. ONDERSCHEID: KWALIFICATIES GEËNT OP FYSIEKE GESTELDHEID VERSUS KWALIFICATIES 

GEËNT OP GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD DOEL – Bij de vaststelling dat een objectief criterium 

voor rechtszekerheid en publiciteit zorgt, rijst de volgende vraag: wanneer is een criterium 

objectief? In Deel I werd toegelicht dat objectieve criteria bij goederen zowel de staat van een 

goed als de geschiktheid voor een bepaald doel kunnen betreffen (supra, nr. 17) en in Deel II 

werden in de twee hoofdstukken twee verschillende categorieën onderzocht die elk een 

toepassingsgeval lijken van de twee vormen van objectieve criteria, nl. (1) de categorie 

roerend/onroerend, die is gebaseerd op de staat van een goed en (2) de categorie 

verbruikbaar/niet-verbruikbaar, die is gebaseerd op de geschiktheid van een goed voor een 

bepaald doel (supra, nrs. 50 en 428). 

De staat van een goed en de geschiktheid voor een bepaald doel zijn niet helemaal gelijk te 

stellen. Hoewel het in beide gevallen om objectieve criteria gaat, verschillen ze op een 

belangrijk punt: voor de vaststelling van de fysieke gesteldheid van een goed is geen 

aanwending van het goed vereist, voor de vaststelling van de geschiktheid voor een bepaald 

doel wel. We geven een voorbeeld om dit te verduidelijken:  

De lichamelijkheid of roerende aard van goederen zijn criteria die betrekking hebben op 

de fysieke gesteldheid van goederen. Deze gesteldheid kan worden beoordeeld zonder 

aanwending van het goed in concreto: een goed is met de zintuigen waarneembaar of het 

is het niet, het is verplaatsbaar of het is het niet. Het normale gebruik van deze goederen 

wordt bij de beoordeling niet in rekening genomen.  

De verbruikbaarheid van goederen is een criterium dat betrekking heeft de geschiktheid 

voor een bepaald doel. Anders dan bij het onderscheid tussen lichamelijke/onlichamelijke 

goederen en roerende/onroerende goederen moet men om het onderscheid te maken 

tussen verbruikbare/niet-verbruikbare goederen kijken naar het normale gebruik: kan het 

goed volgens zijn normale bestemming worden aangewend zonder (materieel of 

juridisch) te verdwijnen (zie ook supra, nr. 432)?  

De verbruikbaarheid, en eventuele andere criteria gebaseerd op de geschiktheid voor een 

bepaald doel in ruimere zin
1937

, worden dus steeds beoordeeld met een beroep op de normale 

bestemming terwijl dat bij de lichamelijkheid of de roerende aard niet het geval is. Voor zover 

het de normale bestemming, los van een intentie van de eigenaar, is die in rekening wordt 

genomen, lijkt ook de geschiktheid voor een bepaald doel (zoals de verbruikbaarheid) een 

                                                 
1937 Zo achten DERINE, VAN NESTE en VANDENBERGHE de vervangbaarheid ook een criterium dat op de aanwending is 

gebaseerd: R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I A, 

Antwerpen, Standaard, 1974, 10, nr. 3. 
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objectief criterium te zijn dat op objectieve wijze kan worden beoordeeld. Op die manier 

kunnen ook deze bestemmingsgebonden criteria voor rechtszekerheid zorgen. 

AFDELING II. AFWIJKINGSNIVEAU: SUBJECTIVITEIT BIJ DE 

RECHTSVERHOUDING IN PLAATS VAN DE KWALIFICATIE 

590. ARGUMENTEN TEGEN SUBJECTIVITEIT OP HET AFWIJKINGSNIVEAU: DE SUBJECTIVITEIT IS 

NOCH CONSISTENT NOCH NOODZAKELIJK – Uit de bespreking de lege lata van de subjectiviteit 

op het afwijkingsniveau blijkt dat er op dit niveau geen consistentie bestaat in de gevolgen 

van de kwalificaties voor de partijen of voor derden (supra, nrs. 557-561). Voor deze 

inconsistenties kon bovendien geen afdoende verklaring worden geboden (supra, nrs. 563-

567). In het inleidende deel werd aangegeven dat de interne consistentie van een rechtsstelsel 

als evaluatiecriterium zou worden gebruikt (supra, nr. 6). Het bestaan van inconsistenties bij 

de subjectiviteit op het afwijkingsniveau waarvoor geen redelijke verklaring voorhanden is, 

vormt op grond van dit evaluatiecriterium een aanwijzing dat er ruimte voor verbetering 

bestaat. Uit de analyse bleek bovendien dat de subjectieve wijziging van de kwalificatie niet 

vereist is om de (legitieme) doelstellingen van de verschillende figuren te bereiken (supra, nr. 

575).  

591. PLEIDOOI VOOR OPENBARE ORDE-KARAKTER VAN GOEDERENKWALIFICATIE MET RUIMTE 

VOOR SUBJECTIVITEIT OP HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING – Rekening houdend met 

het consistente noch noodzakelijke karakter van subjectiviteit op het afwijkingsniveau, pleiten 

we ervoor om de piste van de conventionele wijziging van de kwalificatie tegen de aard van 

een goed in te verlaten. De kwalificaties van goederen die door de wetgever van belang 

worden geacht en die zijn gebaseerd op een objectief kenmerk, dienen de lege ferenda een 

openbare orde-karakter te krijgen, anders dan de lege lata het geval lijkt te zijn (zie supra, nr. 

555). Van deze kwalificaties, die in onze opvatting objectief dienen te worden ingevuld op het 

default-niveau (supra, nrs. 585-589), mag in de verdedigde opvatting niet meer niet worden 

afgeweken op het afwijkingsniveau. Partijen kunnen dan niet langer via een juridische fictie 

een kwalificatie kiezen die tegen de aard van de goederen ingaat. 

Dit betekent niet dat een rigide stelsel wenselijk is waarbij geen enkele ruimte voor 

wilsautonomie bestaat. Subjectiviteit is steeds van belang omdat ze voor flexibiliteit zorgt en 

partijen vaak maatwerk wensen. Nu is gebleken dat subjectiviteit niet passend is voor de 

kwalificatie, pleiten we ervoor om subjectiviteit te beperken tot het niveau van de 

rechtsverhouding.
1938

 Subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding betekent dat 

                                                 
1938 Zie ook: G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, Parijs, LGDJ, 1997, 295, nr. 

313, 310, nr. 329 en 326, nr. 347 (die deze visie reeds de lege lata lijkt toe te passen. Contra een dergelijke opvatting de lege 

lata (bij onroerendmaking door bestemming: “Le mécanisme, qui semble de prime abord traduire la consécration du pouvoir 

de la volonté individuelle sur les qualifications, marque au contraire l’attachement du Code à la rigidité normative des 

qualifications: le régime de la chose doit procéder de sa nature juridique. Aussi, le régime de l’immeuble ne peut-il 

s’appliquer au bien meuble qu’après sa transformation juridique en immeuble” R. BOFFA, La destination de la chose, Parijs, 

Defrénois, 2008, 388, nr. 525.); W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), 

Liberté contractuelle et droits réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 265, nr. 21. 
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partijen op bepaalde punten van het normale regime van goederen kunnen afwijken en hun 

wederzijdse rechten en plichten kunnen aanpassen, binnen de perken van de openbare orde, 

het dwingend recht en de goede zeden.
1939

 Ze kunnen het regime aanpassen in de mate die 

gewenst is, zonder dat aan de kwalificatie moet worden gesleuteld. De grenzen voor 

dergelijke aanpassingen dienen door de wetgever te worden bepaald.
1940

 Bovendien dient ook 

over de toekenning van zakelijke werking aan contractuele aanpassingen aan het regime door 

de wetgever te worden beslist. 

Zo is het naar Nederlands recht mogelijk om in de vruchtgebruikovereenkomst aan de 

vruchtgebruiker een interingsbevoegdheid toe te kennen (supra, nr. 531). Eveneens kan in 

het Nederlandse recht een toekomstig goed bij voorbaat worden geleverd (supra, nr. 306). 

De subjectiviteit die hier op het niveau van de rechtsverhouding wordt toegelaten, krijgt 

bovendien zakelijke werking omdat de wetgever dat zo heeft bepaald.  

Het gevolg is dat een goed in verschillende rechtsverhoudingen aan een verschillend regime 

kan worden onderworpen zonder dat aan de kwalificatie moet worden geraakt.  

Zo kan eenzelfde goed in een vruchtgebruik zoals dat naar Nederlands recht bestaat, in de 

rechtsverhouding tussen X en Y onderworpen zijn aan de interingsbevoegdheid van de 

vruchtgebruiker terwijl dat voor hetzelfde goed in de rechtsverhouding tussen A en B niet 

het geval is. Dit hangt af van wat X en Y enerzijds en A en B anderzijds hebben 

gestipuleerd in hun vruchtgebruikovereenkomst. Stel dat X de vruchtgebruiker is en Y de 

blote eigenaar. X heeft interingsbevoegdheid en kan over het goed beschikken. Hij 

verkoopt het aan B. B staat vervolgens een vruchtgebruik toe op het goed aan A, zonder 

interingsbevoegdheid te bedingen. Hetzelfde goed zal in de verhouding tussen X en Y 

anders worden behandeld dan tussen A en B. Er is dus ruimte voor subjectiviteit maar 

deze heeft betrekking op de rechten en plichten van X en Y of A en B, niet op de 

kwalificatie van het voorwerp van de rechten. 

Op dezelfde manier kan bij gebruik van de accessoriteitsleer eenzelfde goed in 

verschillende rechtsverhoudingen aan een verschillend regime worden onderworpen. Als 

A eigenaar is van een goed en dit goed een accessorium vormt voor een onroerend goed 

uit de aard van A, zal het accessorium bij de overdracht van het onroerend goed uit de 

aard aan B mee in de overdracht zijn inbegrepen. Stel dat B het onroerend goed uit de 

aard vervolgens verkoopt aan C en beide partijen afspreken dat het accessorium niet mee 

in de verkoop is opgenomen. In dat geval is het accessorium in de verhouding tussen A en 

B aan het regime van accessoria onderworpen waardoor de rechten van B zich uitstrekken 

tot het accessorium. In de verhouding tussen B en C wordt echter een ander regime op het 

accessorium toegepast zodat de rechten van C zich niet uitstrekken tot dat goed. De 

subjectiviteit speelt op het niveau van de rechtsverhouding, niet op het niveau van de 

kwalificatie van het goed. 

                                                 
1939 Art. 6 BW. 
1940 P.-G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle. Etude sur la qualification juridique des biens, Parijs, LGDJ, 2004, 45-

47, nrs. 28 en 31. 
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592. ARGUMENTEN VOOR SUBJECTIVITEIT OP HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING: 

JURIDISCHE FICTIES ZIJN OVERGANGSMAATREGELEN – Er bestaan meerdere argumenten om via 

subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding tegemoet te komen aan de legitieme 

doelstellingen die ten grondslag liggen van de subjectiviteit op het niveau van de kwalificatie. 

Een eerste, algemeen argument is dat de conventionele kwalificaties juridische ficties zijn 

(supra, nrs. 181, 301 en 512) en dat juridische ficties vaak overgangsmaatregelen zijn:  

“les fictions de droit (…) suivant une thèse classique, ne sont souvent que des procédés de 

transition. En face d’une réalité ou d’un besoin naissants, et faute de concept adéquat, le 

droit l’habille d’une notion qu’il connaît, et qu’il déforme autant qu’il le faut. Lorsque le 

phénomène nouveau a pris tout son essor, et que le concept ancien est décidément devenu 

trop étroit, il est abandonné au profit de technique spécifiques.”
1941

  

De oorsprong van de roerendmaking door anticipatie en de onroerendmaking door 

bestemming ligt in het costumiere middeleeuwse recht, waar de transponering van het 

Romeinsrechtelijke onderscheid tussen roerende en onroerende goederen op het 

gewoonterechtelijke onderscheid tussen héritages en cheptels moeilijkheden veroorzaakte en 

uitzonderingen tot stand bracht (supra, nr. 40, 42, 46 en 555).  

Aangezien er intussen alternatieven op het niveau van de rechtsverhouding zijn ontstaan voor 

het bereiken van de doelstellingen van de fictieve, subjectieve kwalificaties, lijkt het moment 

aangebroken om afscheid te nemen van deze juridische ficties. Dit geldt ook voor de 

conventionele verbruikbaarheid, hoewel deze in haar huidige vorm van recentere datum lijkt 

(supra, nrs. 429 en 435). 

Sommige van deze alternatieven zijn reeds te vinden in het Belgische recht (zie ook supra, nr. 

575). 

Dit is het geval voor de accessoriteitsleer en de universaliteit die als alternatief voor 

onroerendmaking door bestemming kunnen dienen (supra, nrs. 287 en 292) en voor de 

toekomstige goederen die als alternatief voor roerendmaking door anticipatie kunnen 

dienen (supra, nrs. 304 en 426-427).  

Voor anderen zou een wetgevend optreden vereist zijn.  

Dit is het geval voor een uitbreiding van de beschikkingsbevoegdheid van de 

vruchtgebruiker die als alternatief voor de subjectieve verbruikbaarheid kan gelden 

(supra, nrs. 517 e.v.). Ook voor de levering bij voorbaat die als alternatief van een 

verkoop van roerende goederen door anticipatie kan dienen (supra, nr. 306) en voor een 

samenloopbestendige positie van de verkrijger van toekomstige goederen zou een 

wetswijziging vereist zijn (supra, nr. 426). 

                                                 
1941 Y. TREMORIN, L'immobilisation par destination, onuitg., Université de Poitiers, 2000, 21. 
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Het bestaan van alternatieven lijkt een indicatie dat de tijd rijp is om de juridische ficties op 

het vlak van de kwalificatie te vervangen door een meer geschikt concept, dat net te vinden is 

in die alternatieven. 

De vraag kan worden gesteld of subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding ook 

geen juridische fictie zou kunnen uitmaken. Hier blijkt het verschil tussen goederen en 

overeenkomsten, dat ook in het volgend randnummer aan bod komt.  

De juridische categorieën van goederen die hier werden onderzocht, zijn gebaseerd op de 

aard, d.w.z. de inherente kenmerken, van goederen, nl. de verplaatsbaarheid en de 

verbruikbaarheid (supra, nr. 5). Indien een afwijking wordt toegelaten waarbij een goed 

tegen zijn aard in wordt gekwalificeerd, is dit een juridische fictie omdat de kwalificatie 

die volgens het recht gebaseerd is op de aard van het goed, expliciet wordt 

tegengesproken (zie ook supra, nrs. 547-548). De juridische waarheid, zijnde de indeling 

van het goed volgens zijn aard, wordt als het ware ontkend.
1942

  

Dit is anders bij overeenkomsten. Het bepalen van de rechten en plichten in een 

overeenkomst is geen descriptief proces zoals het indelen van goederen op grond van 

inherente kenmerken dat wel is.
1943

 Het bepalen van de rechten en plichten binnen de 

grenzen die het recht toelaat, is een keuze. Als een blote eigenaar, binnen de grenzen die 

het Nederlandse recht toelaat, aan een vruchtgebruiker toelaat om de 

vruchtgebruikgoederen te vervreemden, is dit geen ontkenning van een juridische 

waarheid maar net de creatie van de juridische verhouding tussen de partijen (zie ook 

infra, nr. 593). 

593. ARGUMENTEN VOOR SUBJECTIVITEIT OP HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING: IN 

LIJN MET DE SYSTEMATIEK VAN HET BW – Een tweede argument is dat subjectiviteit op het 

niveau van de rechtsverhouding meer lijkt te stroken met de systematiek van het Burgerlijk 

Wetboek: in het contractenrecht bestaat er wilsautonomie terwijl er in het goederenrecht een 

sterke nadruk ligt op rechtszekerheid en objectiviteit omwille van de derdenwerking die 

zakelijke rechten hebben (zie ook supra, nr. 585).
1944

 Dit onderscheid tussen vrijheid en 

                                                 
1942 Zie ook: G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, Parijs, LGDJ, 1997, 11-12, nr. 

2.2. 
1943 Hier geldt de nuance dat de kwalificatie van goederen maar een descriptief proces is voor zover een objectieve indeling 

van goederen op basis van inherente kenmerken wordt gehanteerd. De kwalificatie kan ook (minstens deels) normatief 

worden aangewend, nl. wanneer men subjectiviteit toelaat: zie supra, nrs. 578-582. 
1944 Zie onder meer voor Belgisch recht: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1962, 191-

196, nrs. 127 en 130; W. VAN GERVEN, Algemeen deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 

1987, 96-97, nr. 34; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 57, nr. 128; P. 

WÉRY, Droit des obligations. Volume I, Brussel, Larcier, 2010, 109-111, nrs. 94-97; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2014, 4, 71; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 13-14, nr. 16; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, 1, Brugge, die Keure, 2015, 38, nr. 47. Frans recht: 

V. RANOUIL, L'autonomie de la volonté, Parijs, Presses Universitaires de France, 1980, 165p. Nederlands recht: E.B. RANK-

BERENSCHOT, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 394 p.; T.H.D. 

STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 351, nr. 5.5; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-

BERENSCHOT, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 60, nr. 78; S.E. BARTELS en A.I.M. VAN MIERLO, Mr. C. Asser's 

Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht - 3-IV Algemeen Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 

2013, nr. 33. Rechtsvergelijkend: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Private Law, Antwerpen, 

Intersentia, 2008, 2-3, nr. 1.1: “In property law, therefore, party autonomy is limited in exchange for third-party effect.” 
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gebondenheid moet worden genuanceerd want ook in het goederenrecht bestaat ruimte voor 

wilsautonomie, en die wordt steeds ruimer.
1945

 Niettemin is het onderscheid tussen beide 

rechtsdomeinen nog steeds aanwezig in het Belgische recht, wat deels kan worden verklaard 

doordat overeenkomsten tot stand komen en dus gecreëerd worden door de wil van partijen 

bij de overeenkomsten terwijl goederen bestaan in de realiteit, dus ook buiten het contract 

om.
1946

 

594. ARGUMENTEN VOOR SUBJECTIVITEIT OP HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING: 

HELDERDER OP HET VLAK VAN DE GEVOLGEN DAN REGELING DE LEGE LATA – Een derde 

argument bestaat erin dat uit de werking van de subjectiviteit op het afwijkingsniveau blijkt 

dat in een aantal gevallen de wilsautonomie de facto reeds meer op het regime in een bepaalde 

rechtsverhouding dan op de kwalificatie inwerkt. Wijzigt men conventioneel de kwalificatie 

van een goed, dan zou men verwachten dat het toepasselijke regime volledig strookt met de 

conventionele kwalificatie. Dit is voornamelijk bij onroerende goederen door bestemming en 

bij roerende goederen door anticipatie niet het geval (supra, nrs. 265-269, 413-419 en 560-

561). Bij die categorieën is duidelijk dat zelfs voor de contractspartijen de werkelijke aard, 

tegen de wil van de partijen in, soms doorwerkt. Bovendien geldt voor derden in verschillende 

gevallen dat de conventionele kwalificatie aan hen niet tegenwerpelijk is zodat ook daar de 

werkelijke aard van de goederen doorwerkt (zie voor een overzicht supra, nrs. 558-562).  

Dit betekent dat de impact van de wilsautonomie ook de lege lata vaak beperkt is tot bepaalde 

rechtsverhoudingen en geen betrekking heeft op het volledige regime dat volgt uit een 

kwalificatie. De beperkte doorwerking van bepaalde conventionele kwalificaties ten aanzien 

van derden (supra, nrs. 560-561) impliceert dat de conventionele kwalificatie in die gevallen 

geen zakelijke maar wel louter interne werking heeft, waardoor de wilsautonomie daarbij de 

facto reeds beperkt is tot het contractenrecht. In die zin zou het loslaten van subjectiviteit op 

het niveau van de kwalificatie en het benadrukken van subjectiviteit op het niveau van de 

rechtsverhoudingen duidelijker en helderder aangeven dat de partijen slechts bepaalde 

gevolgen kunnen creëren wat het regime van goederen betreft. 

595. AFWEZIGHEID VAN EEN ALGEMENE REGEL ALS ARGUMENT TEGEN SUBJECTIVITEIT OP 

HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING? – Men zou kunnen tegenwerpen dat de wijziging 

van de kwalificatie een algemene regel inhoudt terwijl de alternatieven ad hoc oplossingen 

zijn. Een algemene regel is eenvoudiger toe te passen dan fragmentaire oplossingen. Dit was 

ook de redenering van MEIJERS, die in het ontwerp voor het NBW de hulpzaken had 

opgenomen.
1947

 Dergelijke visie getuigt evenwel van een te groot vertrouwen in de 

systematiek van het positieve Belgische recht. Een duidelijke, eenvormige regel voor de 

                                                 
1945 T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 382-383, nr. 6.4; V. SAGAERT en 

R. JANSEN, "Goederenrecht: de gestage groei naar een conventioneel vermogensrecht", RW 2011-2012, afl. 1, 68-73; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 16-17, nr. 18. 
1946 W. DROSS, "Liberté contractuelle et qualification en droit des biens" in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits 

réels, Bayonne, Institut Universitaire Varenne, 2015, (249) 252, nr. 4. 
1947 Parl. Gesch. Boek 3, 1981, p. 67. 
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werking van subjectieve kwalificaties op het afwijkingsniveau is niet aanwezig in het positief 

recht. Dit blijkt uit de volgende elementen.  

Ten eerste bestaan er binnen het regime van de verschillende toepassingsgevallen 

inconsistenties (supra, nr. 560).  

Zo is de onroerendmaking door bestemming van een roerend goed uit de aard 

tegenwerpelijk aan de onbetaalde verkoper die een roerend voorrecht op dat goed had, 

behalve wanneer het om bedrijfsuitrusting gaat en ook dan slechts gedurende vijf jaar. 

Ten tweede valt overkoepelend waar te nemen dat de toepassingsgevallen niet volgens 

eenzelfde patroon werken (supra, nr. 562).  

Zo heeft subjectieve verbruikbaarheid derdenwerking terwijl dit voor roerendmaking door 

anticipatie slechts in zeer beperkte mate wordt toegelaten. 

Ten derde valt tegen het bestaan van een algemene regel voor conventionele afwijking van de 

kwalificatie in te brengen dat in het positief recht buiten de gekende en aanvaarde figuren 

geen conventionele kwalificaties worden toegelaten (supra, nr. 573). Hieruit volgt dat 

subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding gebruiken om subjectiviteit op het niveau 

van de kwalificatie te vervangen, geen overschakeling van een algemeen regime naar een 

fragmentaire regel zou betekenen.  

AFDELING III. CONCLUSIE: OBJECTIEF DEFAULT-NIVEAU MET SUBJECTIVITEIT 

IN DE RECHTSVERHOUDING 

596. VIJFDE SUBONDERZOEKSVRAAG BEANTWOORD – Met deze standpunten over de rol van 

subjectiviteit de lege ferenda hebben we de vijfde subonderzoeksvraag, “Welke rol zouden 

subjectieve elementen bij de kwalificatie van goederen kunnen en mogen spelen, rekening 

houdend met de functie die de juridische kwalificatie van goederen heeft?”, beantwoord. 

Samengevat luidt het antwoord dat de subjectiviteit op het afwijkingsniveau de lege ferenda 

moet worden afgeschaft. Dit betekent dat de kwalificatie niet langer normatief wordt ingezet, 

d.w.z. dat de kwalificatie niet langer dient om een bepaalde doelstelling te bereiken. Voor 

deze doelstellingen zijn aanpassingen op het vlak van het regime binnen een bepaalde 

rechtsverhouding beter geschikt. De grenzen voor subjectiviteit in de rechtsverhouding dienen 

bovendien door de wetgever te worden bepaald. De afschaffing van het afwijkingsniveau 

impliceert dat enkel het default-niveau voor de kwalificatie van goederen overblijft. Dit 

default-niveau dient objectief te worden ingevuld met het oog op publiciteit en 

rechtszekerheid.  

  



 

 

546 

 

 

 

 

DEEL IV: ALGEMEEN BESLUIT 
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597. ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN DE WIL VAN PARTIJEN OP DE KWALIFICATIE VAN 

GOEDEREN – In dit onderzoek staat de invloed van de partijwil op goederenkwalificaties 

centraal. Er is onderzocht op welke manier en met welke gevolgen de partijwil of 

subjectiviteit een kwalificatie die is gebaseerd op de inherente, fysieke aard van het goed, kan 

beïnvloeden of wijzigen.  

We spreken van een invloed van de partijwil of subjectiviteit, die doorheen het onderzoek 

als synoniemen worden gebruikt, wanneer een kwalificatie niet louter is gebaseerd op een 

objectieve vaststelling van de aan- of afwezigheid van een intrinsiek kenmerk van een 

goed (supra, nrs. 24-25). 

Dit onderzoek gebeurde op inductieve wijze aan de hand van vier toepassingsgevallen, nl. 

onroerende goederen uit de aard, onroerende goederen door bestemming, roerende goederen 

door anticipatie en conventioneel of subjectief verbruikbare goederen (supra, Deel II). De 

resultaten van de inductieve analyse werden vervolgens op een meer algemeen, abstract 

niveau aan elkaar gekoppeld (supra, Deel III). Zowel in het inductieve deel als in het 

algemene deel werd subjectiviteit bij goederenkwalificaties die zijn gebaseerd op de aard van 

het goed, niet alleen beschrijvend maar ook evaluatief en normatief benaderd, om te komen 

tot de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag: “Wat is de rol die in de huidige stand 

van het recht voor de wil van partijen is weggelegd bij het kwalificeren van goederen in het 

algemeen en als (on)roerend of (niet-)verbruikbaar in het bijzonder, wat zijn de gevolgen van 

wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen, en dienen deze rol en gevolgen gematigd of 

net uitgebreid te worden, rekening houdend met de functie die de juridische kwalificatie van 

goederen heeft?”  

In dit algemeen besluit bespreken we aan de hand van de subonderzoeksvragen de 

onderzoeksresultaten (infra, nrs. 598-610). Aan het einde van dit besluit, worden de resultaten 

samengebundeld als antwoord op de centrale onderzoeksvraag (infra, nr. 611). 

1. Eerste subonderzoeksvraag: Welke functie heeft de juridische kwalificatie van goederen? 

598. BEANTWOORDING IN ABSTRACTO - TWEE VISIES: DESCRIPTIEF EN NORMATIEF – In deel I 

werd het begrip ‘juridische kwalificatie’ omschreven en werd onderzocht welke functie deze 

kwalificatie heeft, in het bijzonder met betrekking tot de juridische goederen. Kwalificeren is 

‘het bepalen van de aard van een rechtsverhouding of een goed met het oog op het klasseren 

ervan in een bestaande juridische categorie’ (supra, nr. 10). In de literatuur bleken twee visies 

te bestaan over de functie van de juridische kwalificatie.  

In een eerste zienswijze is de juridische kwalificatie in het algemeen en van goederen in het 

bijzonder een louter beschrijvend proces. De juridische aard van een goed kan in deze 

opvatting aan de hand van de objectieve eigenschappen op descriptieve wijze worden 

vastgesteld zodat er geen actieve tussenkomst van het individu is vereist. In deze opvatting is 

er geen rol weggelegd voor subjectiviteit (supra, nrs. 16-19).  
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Volgens de tweede opvatting is de juridische kwalificatie van een goed geen beschrijving van 

de feitelijke, waarneembare werkelijkheid maar wel de creatie van een juridische, intellectuele 

werkelijkheid. Kwalificatie is hier niet descriptief maar normatief. In deze opvatting is er bij 

de kwalificatie van goederen potentieel wel ruimte voor een invloed van de partijwil (supra, 

nrs. 20-23).  

599. BEOORDELING IN CONCRETO – GRADUEEL ONDERSCHEID TUSSEN DE STELSELS – Zoals 

hierna zal blijken, bestaan tussen de onderzochte stelsels verschillen bij de invloed die de 

partijwil kan uitoefenen op goederenkwalificaties. Op grond van deze verschillen kan de 

volgende typologie worden aangebracht (zie ook supra, nr. 550). 

In het eerste type is subjectiviteit enkel aanwezig op het default-niveau. Tot dit type behoren 

het Nederlandse en het Zuid-Afrikaanse recht, waar een subjectief element een noodzakelijke 

voorwaarde is voor onroerendmaking uit de aard (supra, nr. 601) maar waar onroerende 

goederen door bestemming, roerende goederen door anticipatie en conventioneel verbruikbare 

goederen niet gekend zijn (supra, nr. 602). 

In het Nederlandse recht is de afwezigheid van subjectiviteit op het afwijkingsniveau een 

keuze van de wetgever. Er werd in het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek gekozen 

voor alternatieven op het niveau van de rechtsverhouding. Voor het Zuid-Afrikaanse 

recht is een dergelijke verklaring minder duidelijk, al lijkt er door de ruime subjectiviteit 

op het default-niveau minder behoefte aan afwijkingen (supra, nr. 550). 

In het tweede type is subjectiviteit enkel aanwezig op het afwijkingsniveau. Het default-

niveau wordt objectief ingevuld maar expliciete afwijkingen van de default kwalificatie op 

grond van subjectieve elementen zijn mogelijk. Dit was het uitgangspunt bij de invoering van 

de Code Napoléon (supra, nrs. 50-51) en blijkt ook de zienswijze in het huidige Franse recht, 

waar onroerende goederen door bestemming, roerende goederen door anticipatie en 

conventioneel verbruikbare goederen bestaan (supra, nrs. 601-602). 

In het derde type is er subjectiviteit aanwezig op beide niveaus. Hiertoe behoort het huidige 

Belgische recht (supra, nr. 550). 

Op grond van deze typologie werd in concreto onderzocht welke functie de kwalificatie van 

goederen heeft in elk van de onderzochte stelsels (zie supra, nrs. 578-582). Dit vormt een 

aanvulling op de bespreking van de twee theoretische visies die in de doctrine bestaan over de 

functie van goederenkwalificaties, nl. de descriptieve en de normatieve opvatting (zie supra, 

nr. 598).  

In het eerste type lijkt de goederenkwalificatie beschrijvend omdat het 

afwijkingsniveau, waar de kwalificatie normatief wordt aangewend, afwezig is. Evenwel doet 

het toelaten van subjectiviteit op het default-niveau hieraan afbreuk zodat kan worden 

besloten dat de goederenkwalificatie in het eerste type niet zuiver descriptief is (supra, nr. 

579). 
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In het tweede type lijkt de goederenkwalificatie sterk normatief omdat de aanwending 

van de kwalificatie als instrument om het regime te beïnvloeden (op het afwijkingsniveau), 

duidelijk wordt aanvaard. Deze visie moet evenwel worden genuanceerd: de default 

kwalificatie is duidelijk objectief naar Frans recht en de gevolgen – in het bijzonder de 

derdenwerking – van de subjectieve kwalificaties op het afwijkingsniveau zijn beperkt zodat 

het hier niet om een zuiver normatief gebruik van de goederenkwalificatie gaat (supra, nr. 

580). 

In het derde type word subjectiviteit op beide niveaus aanvaard, waardoor duidelijk is 

dat de goederenkwalificatie in dit stelsel eerder normatief dan beschrijvend werkt. Niettemin 

bestaan ook hier nuances waardoor het niet om een zuiver normatieve aanwending gaat 

(supra, nr. 581). 

Op grond van deze vaststellingen kan worden aangenomen dat de kwalificatie in geen van de 

onderzochte stelsels een louter descriptieve dan wel louter normatieve functie uitoefent. Het 

gaat eerder om een gradueel onderscheid dan om een binair onderscheid: Nederland en Zuid-

Afrika blijken een meer doorgedreven descriptief kwalificatieproces te hanteren dan Frankrijk 

en België, zonder dat de goederenkwalificaties in de eerste twee stelsels volledig vrij zijn 

enige normativiteit en zonder dat ze in de laatste twee stelsels vrij zijn van enige 

descriptiviteit (supra, nr. 582). 

2. Tweede subonderzoeksvraag: Welke rol speelt subjectiviteit in het positief recht bij de 

kwalificatie van goederen?  

600. TWEE NIVEAUS VOOR INVLOED VAN DE WIL VAN PARTIJEN BIJ GOEDERENKWALIFICATIES 

– Uit het inductieve onderzoek bleek dat subjectiviteit een dubbele dimensie heeft bij de 

kwalificatie van goederen. Ze kan namelijk een invloed uitoefenen op twee verschillende 

niveaus: het default-niveau enerzijds en het afwijkingsniveau anderzijds (supra, nrs. 149, 263, 

411, 512 en 547-549).  

Wanneer subjectiviteit speelt op het default-niveau, wordt ze mee in rekening genomen 

om de default kwalificatie in te vullen: de bepaling van de aard, gebaseerd op de 

intrinsieke kenmerken van het goed, in juridische zin, gebeurt met inachtneming van een 

subjectief element (zie supra, nr. 548).  

Wanneer subjectiviteit speelt op het afwijkingsniveau, wordt er van de default 

kwalificatie afgeweken met inachtneming van een subjectief element (zie supra, nr. 549). 

De juridische kwalificatie die tot stand komt, is een expliciete afwijking van de default 

kwalificatie, m.a.w. een kwalificatie die ingaat tegen de juridische aard van het goed 

zoals die op het default-niveau is vastgesteld. Het gaat hierbij dan om een juridische fictie 

(zie supra, nr. 549). 

601. SUBJECTIVITEIT OP DEFAULT-NIVEAU: ONROERENDMAKING UIT DE AARD – Van 

subjectiviteit op het default-niveau werd één toepassingsgeval gevonden, nl. de 

onroerendmaking uit de aard die tot stand komt op grond van het vastmakingscriterium (zie 
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supra, nr. 64). In het Belgische, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht wordt een subjectief 

element in rekening genomen bij de kwalificatie van een goed als onroerend uit de aard.  

Naar Frans recht wordt onroerendmaking uit de aard objectief ingevuld: incorporatie 

sensu stricto is een noodzakelijke maar voldoende voorwaarde (supra, nrs. 87-89). Op die 

manier sluit het huidige Franse recht aan bij de visie van de wetgever bij de invoering van 

de Code Napoléon (supra, nr. 50). 

Dit betekent dat in het Belgische, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht subjectiviteit 

aanwezig is op het default-niveau, terwijl dit voor het Franse recht niet het geval is. De drie 

stelsels hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat het subjectieve element geen voldoende 

voorwaarde is voor de kwalificatie van een goed als onroerend uit de aard. Er worden ook 

steeds objectieve elementen mee in acht genomen (supra, nr. 67). Het gaat bij de 

onroerendmaking uit de aard dus in geen van de drie stelsels om een louter subjectieve 

kwalificatie (supra, nr. 552). Naast dit gemeenschappelijke kenmerk bestaan twee belangrijke 

verschillen tussen de stelsels die subjectiviteit op default-niveau toelaten. 

Een eerste verschil bestaat met betrekking tot het noodzakelijke karakter van het subjectieve 

element voor de kwalificatie.  

In het eerste type, waartoe het Belgische recht behoort, is incorporatie sensu stricto nog 

steeds een voldoende maar niet langer een noodzakelijke voorwaarde. Blijkt een 

incorporatie aanwezig te zijn, dan lijkt er geen rekening te worden gehouden met de 

bestemming van het goed zodat de kwalificatie van een goed als onroerend uit de aard in 

dat geval een objectieve kwalificatie is (supra, nrs. 102-105). Pas wanneer er geen 

incorporatie sensu stricto aanwezig is, wordt de bestemming mee in rekening genomen. 

In die gevallen gaat het om een subjectieve kwalificatie op default-niveau. Naar Belgisch 

recht is het subjectieve element aldus geen noodzakelijke voorwaarde voor de 

kwalificatie van een goed als onroerend uit de aard (supra, nr. 552). 

In het tweede type, waartoe het Nederlandse en moderne Zuid-Afrikaanse recht behoren, 

is het subjectieve element wel een noodzakelijke voorwaarde voor de kwalificatie als 

onroerend uit de aard. Incorporatie sensu stricto is er immers noch noodzakelijk, noch 

voldoende voor deze kwalificatie (supra, nrs. 107, 110-115). In deze stelsels is 

onroerendmaking uit de aard dus steeds een subjectieve kwalificatie op het default-niveau 

(supra, nr. 552). 

Een tweede verschil tussen de drie stelsels bestaat op het vlak van de invulling die aan het 

subjectieve element wordt gegeven. 

In het Belgische recht wordt de bestemming van een goed om ter plaatse te blijven mee in 

rekening genomen. Deze bestemming lijkt niet de bestemming gekozen door de eigenaar 

of bouwer van het specifieke goed te zijn, maar wel de algemeen aanvaarde (of 

aanvaardbare) bestemming voor alle soortgelijke goederen. In die zin gaat het om een 

geobjectiveerde invulling van dit subjectieve bestemmingselement (supra, nr. 81). In het 
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Zuid-Afrikaanse recht gaat het daarentegen om de werkelijke, subjectieve intentie van de 

bouwer of de eigenaar van het roerend goed (supra, nr. 80). Hierdoor is het Zuid-

Afrikaanse subjectieve element veel sterker en op een meer invidividueel niveau 

subjectief: de werkelijke intentie wordt meer in rekening genomen dan het geval is in de 

twee andere stelsels (supra, nr. 552). In het Nederlandse recht is het subjectieve element 

de bestemming om ter plaatse te blijven staan, welke wordt ingevuld aan de hand van de 

bedoeling van bouwer, voor zover die bedoeling naar buiten kenbaar is uit 

bijzonderheden van aard en inrichting van het goed (supra, nr. 82). Het Nederlandse 

subjectieve element lijkt aldus een soort hybride tussen het Belgische en Zuid-Afrikaanse 

hoewel de nadruk ook sterk ligt op de kenbaarheid voor derden. Het ligt evenwel dichter 

bij het Belgische recht dan bij het Zuid-Afrikaanse recht (supra, nr. 115).  

602. SUBJECTIVITEIT OP AFWIJKINGSNIVEAU: ONROERENDMAKING DOOR BESTEMMING, 

ROERENDMAKING DOOR ANTICIPATIE EN CONVENTIONEEL VERBRUIKBARE GOEDEREN – Het 

tweede niveau waarop een invloed voor de wil van partijen werd geïdentificeerd, nl. het 

afwijkingsniveau, werd onderzocht aan de hand van drie toepassingsgevallen: (1) onroerende 

goederen door bestemming, (2) roerende goederen door anticipatie en (3) conventioneel of 

subjectief verbruikbare goederen. Deze figuren kwamen enkel in het Franse en Belgische 

recht voor. Het Zuid-Afrikaanse recht kent in zeer beperkte mate ook onroerende goederen 

door bestemming, die evenwel geen afzonderlijke categorie vormt (supra, nr. 185), terwijl het 

huidige Nederlandse recht geen van deze drie rechtsfiguren kent. 

Onroerende goederen door bestemming zijn uit de aard roerende goederen die door hun 

eigenaar als bijzaak van een aan hem toebehorend onroerend goed uit de aard worden 

aangeduid en op grond van die affectatie delen in de onroerende kwalificatie van de 

hoofdzaak (supra, nr. 178 en 181). Dit kan in het Franse en Belgische recht op twee manieren 

plaatsvinden aangezien er twee vormen bestaan, nl. (1) onroerendmaking door bestemming op 

grond van een tendienstestelling en (2) onroerendmaking door bestemming op grond van een 

blijvende verbinding (supra, nr. 199). Bij beide vormen is een subjectief element vereist, nl. 

de bestemming die de eigenaar (of een vertegenwoordiger, zie supra, nr. 190) aan het roerend 

goed geeft, om aan een uit de aard roerend goed een onroerende kwalificatie te geven. Dit 

betekent dat het gaat om een subjectieve kwalificatie op het afwijkingsniveau, aangezien ze 

ingaat tegen de default kwalificatie van het goed (supra, nr. 263). Daarnaast is ook steeds 

vereist dat de eigenaar van hoofd- en bijzaak dezelfde is (supra, nr. 189) en dat de wil van de 

eigenaar veruitwendigd werd (supra, nr. 197). Hier is het subjectieve element dus een 

noodzakelijke
1948

 maar onvoldoende voorwaarde (supra, nr. 264). 

Het tweede objectieve element dat is vereist, nl. de veruitwendiging van de wil van de 

eigenaar, is tevens een publiciteitsmaatregel en dus van belang voor de derdenwerking 

van deze kwalificatie, die onder de derde subonderzoeksvraag wordt besproken (infra, nr. 

606). 

                                                 
1948 Hierop bestaan twee uitzonderingen, zie supra, nr. 220. 
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Roerende goederen door anticipatie zijn onroerende goederen uit hun aard die in een 

rechtshandeling door de eigenaar en een eventuele contractspartij tot roerendmaking worden 

bestemd en omwille van die bestemming meteen – vóór hun fysieke losmaking – als roerend 

worden beschouwd (supra, nr. 301). Onder bepaalde voorwaarden kan ook een derde een 

goed roerend door anticipatie maken, nl. door een beslag op tak- en wortelvaste vruchten 

(supra, nr. 319). Hier is eveneens een subjectief element vereist, nl. de werkelijke 

bestemming tot fysieke roerendmaking (supra, nrs. 317-331). Daardoor gaat het om een 

subjectieve kwalificatie. Naast deze bestemming bestaan er geen andere vereisten, hetgeen 

impliceert dat het om een louter subjectieve kwalificatie gaat of, anders gezegd, dat het 

subjectieve element een voldoende voorwaarde voor de kwalificatie vormt (supra, nr. 412 en 

556). De subjectiviteit speelt op het afwijkingsniveau omdat uit de aard onroerende goederen 

als roerend worden gekwalificeerd (supra, nr. 411).  

Conventioneel verbruikbare goederen zijn uit de aard niet-verbruikbare goederen waaraan bij 

rechtshandeling door de eigenaar en een eventuele contractspartij een verbruikbaar karakter 

wordt toegekend (supra, nrs. 435, 484 en 486-487). Omdat de default kwalificatie wordt 

tegengesproken op grond van de partijwil, gaat het ook hier om een subjectieve kwalificatie 

op afwijkingsniveau (supra, nr. 512).  

Tussen de drie toepassingsgevallen van subjectieve kwalificaties op het afwijkingsniveau 

bestaat dus een verschil wat de rol van de partijwil betreft: bij onroerende goederen door 

bestemming is deze geen voldoende voorwaarde, bij roerende goederen door anticipatie en 

conventioneel verbruikbare goederen is dat wel het geval. 

603. CONCLUSIE TWEEDE SUBONDERZOEKSVRAAG – Uit het overzicht van de vier 

toepassingsgevallen blijkt dat de partijwil een invloed kan uitoefenen op de 

goederenkwalificaties gebaseerd op de aard van de goederen op twee niveaus, nl. het default-

niveau en het afwijkingsniveau. Op het default-niveau kan het subjectieve element een 

noodzakelijke voorwaarde zijn. Dit is het geval in het Zuid-Afrikaanse en Nederlandse recht 

maar niet in het Belgische recht. Het subjectieve element kan in geen van de drie stelsels een 

voldoende voorwaarde vormen (supra, nr. 601). Op het afwijkingsniveau blijkt het 

subjectieve element steeds een noodzakelijke voorwaarde. Voor roerendmaking door 

anticipatie en conventionele verbruikbaarheid is het subjectieve element ook een voldoende 

voorwaarde terwijl dit bij onroerendmaking door bestemming niet het geval is (supra, nr. 

602). 

De vorm die het subjectieve element aanneemt, kan eveneens verschillen. Op default-niveau 

gaat het naar Zuid-Afrikaans recht om de werkelijke wil van de bouwer of de eigenaar terwijl 

het naar Nederlands en zeker naar Belgisch recht om een meer geobjectiveerd subjectief 

element gaat, d.w.z. niet de werkelijke intentie maar de voor derden blijkende bestemming 

wordt in aanmerking genomen (supra, nr. 601). Op afwijkingsniveau gaat het om de 

werkelijke wil van de eigenaar, van de eigenaar en een contractspartij of eventueel zelfs van 
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een derde voor zover deze voor de eigenaar optreedt (supra, nrs. 556 en 602). Bij 

onroerendmaking door bestemming, waar subjectiviteit op het afwijkingsniveau speelt, wordt 

evenwel ook vereist dat de wil van de eigenaar veruitwendigd wordt (supra, nr. 197). 

3. Derde subonderzoeksvraag: Wat zijn de gevolgen van een subjectieve kwalificatie van 

goederen, tussen partijen en in de verhouding tot derden?  

604. ONDERSCHEID TUSSEN TWEE NIVEAUS – Net zoals het geval was voor de tweede 

subonderzoeksvraag, dient voor de beantwoording van de derde subonderzoeksvraag een 

onderscheid te worden gemaakt tussen de twee niveaus. De impact van een subjectieve 

kwalificatie verschilt immers afhankelijk van het niveau waarop ze speelt. 

605. GEVOLGEN VAN SUBJECTIVITEIT OP HET DEFAULT-NIVEAU – Een kwalificatie op het 

default-niveau brengt het integrale regime mee dat voortvloeit uit deze kwalificatie en dit erga 

omnes, ongeacht of het om een objectieve of subjectieve kwalificatie gaat. Dat er een 

subjectief element mee in rekening wordt genomen, waardoor het om een subjectieve 

kwalificatie gaat (supra, nr. 25), impliceert dus niet dat een deel van het regime geen 

toepassing zou krijgen of dat bepaalde derden zich deze kwalificatie niet moeten laten 

tegenwerpen (supra, nr. 553).  

Het goed dat mede op grond van een subjectief element als onroerend uit de aard wordt 

gekwalificeerd, is onroerend op alle vlakken en dit erga omnes (supra, nr. 149). 

606. GEVOLGEN VAN SUBJECTIVITEIT OP HET AFWIJKINGSNIVEAU – Een kwalificatie op het 

afwijkingsniveau brengt op bepaalde vlakken en ten aanzien van bepaalde personen het 

regime mee dat voortvloeit uit deze afwijkende, subjectieve kwalificatie. De subjectieve 

kwalificatie die ingaat tegen de aard van het goed, wijzigt dus het regime binnen het kader 

van bepaalde rechtsverhoudingen. Deze wijziging op het vlak van het regime lijkt ook de 

doelstelling te zijn van het subjectief wijzigen van de kwalificatie op afwijkingsniveau (supra, 

nrs. 575-576).  

Zo is de voornaamste functie van onroerendmaking door bestemming rechtseconomisch, 

nl. een gezamenlijke behandeling van de onroerende hoofdzaak met de roerende bijzaken 

om de meerwaarde van het geheel te beschermen (supra, nr. 182). Ook de 

civielrechtelijke doelstelling van roerendmaking door anticipatie is rechtseconomisch van 

insteek: ze laat toe om een minder formalistische overdracht te bewerkstelligen. 

Daarnaast is een roerende verkoop ook fiscaal voordeliger dan een onroerende (supra, nr. 

305). Bij conventionele verbruikbaarheid in het kader van vruchtgebruik is de drijfveer 

om te komen tot een uitbreiding van de bevoegdheden van de vruchtgebruiker, wat ook 

vaak een economische gerichtheid heeft (supra, nrs. 483 en 515). 

Op bepaalde punten werkt het regime dat voortvloeit uit de default kwalificatie, evenwel door. 

Dit is slechts in beperkte mate het geval in de interne verhouding, d.w.z. ten aanzien van de 

persoon of personen die de subjectieve, afwijkende kwalificatie tot stand bracht, zijnde de 
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eigenaar en een eventuele contractspartij (supra, nr. 27). Dit is in sterkere mate het geval in de 

externe verhouding, d.w.z. ten aanzien van derden die niet betrokken waren bij de 

totstandkoming van de subjectieve kwalificatie. Bij de analyse van de drie 

toepassingsgevallen bleek hier echter geen consistentie te bestaan: de beperkingen op het vlak 

van de gevolgen van de kwalificaties werken niet volgens hetzelfde patroon, zowel in de 

interne als in de externe verhouding (supra, nr. 558). Voor de externe verhouding geldt dat 

publiciteit een noodzakelijke voorwaarde is, maar deze is niet steeds een voldoende 

voorwaarde. Ook bij kwalificaties waaraan publiciteit werd verleend, blijkt de default 

kwalificatie soms te gelden ten aanzien van derden. Bovendien wordt de publiciteit soms 

uitgesloten zodat er geen derdenwerking mogelijk is (supra, nr. 562).  

Onroerende goederen door bestemming worden in de interne verhouding grotendeels aan 

het regime voor onroerende goederen onderworpen (supra, nr. 223). Zo worden ze van 

rechtswege samen met de onroerende hoofdzaak mee overgedragen of bezwaard met een 

hypotheek tenzij anders bepaald (supra, nrs. 226 en 231). Niettemin zijn ze, anders dan 

onroerende goederen uit de aard, vatbaar voor diefstal waardoor hun roerende aard blijkt 

(supra, nr. 224). Bovendien heeft de afwijkende subjectieve kwalificatie een sterke 

derdenwerking. Dat zou kunnen worden verklaard doordat de veruitwendiging van de wil 

van de eigenaar, die publiciteit verleent aan de onroerendmaking, een constitutieve 

voorwaarde is (supra, nr. 197). Evenwel is er, ondanks deze publiciteit, geen werkelijke 

derdenwerking erga omnes. Zo heeft de onroerendmaking door bestemming geen 

gevolgen voor de pandhouder van een handelszaak naar Belgisch recht wanneer hij in 

conflict komt met een hypotheekhouder wiens recht posterieur is ingeschreven (supra, nr. 

242). 

Roerende goederen door anticipatie worden in de interne verhouding, d.w.z. ten aanzien 

van de contractspartijen die de kwalificatie tot stand brengen, aan een roerend regime 

onderworpen (supra, nr. 333). Zo zijn bij een koopovereenkomst van roerende goederen 

door anticipatie de regels over gekwalificeerde benadeling voor meer dan 7/12
e
 niet van 

toepassing omdat deze enkel gelden voor koopovereenkomsten met betrekking tot 

onroerende goederen (supra, nr. 335). Niettemin werkt op het vlak van de bekwaamheid 

of bevoegdheid tot verkopen de onroerende default kwalificatie van de goederen door 

zodat de regels met betrekking tot onroerende goederen van toepassing zijn (supra, nr. 

336). De derdenwerking van deze afwijkende, subjectieve kwalificatie is echter zeer 

beperkt. Naar Frans recht heeft de roerende kwalificatie, waaraan geen publiciteit kan 

worden verleend, geen zakelijke werking ten aanzien van derden die zich op de 

werkelijke, onroerende aard van het goed beroepen, behalve bij beslag (supra, nr. 416). 

Naar Belgisch recht heeft de kwalificatie derdenwerking voor zover er publiciteit aan 

werd verleend (supra, nrs. 417-418). De publiciteitsmaatregel die naar Belgisch recht 

wordt aangenomen, nl. fictieve inbezitneming, is evenwel niet voor alle roerende 

goederen door anticipatie mogelijk zodat niet in alle gevallen aan de subjectieve 

kwalificatie publiciteit (en daaruit volgend derdenwerking) kan worden verleend (supra, 

nr. 361). 
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Conventioneel verbruikbare goederen worden ten aanzien van de contractspartijen de die 

kwalificatie tot stand brengen in het kader van quasi-vruchtgebruik, aan het regime voor 

verbruikbare goederen onderworpen (supra, nr. 494). Door de doctrine worden 

beperkingen aangebracht aan het toepassingsgebied en de derdenwerking (supra, nr. 491 

en 508). We hebben deze beperkingen onderzocht en weerlegd, waardoor we het integrale 

regime voor verbruikbare goederen van toepassing achten. Bovendien werkt de 

subjectieve kwalificatie erga omnes, op voorwaarde dat er publiciteit aan de kwalificatie 

werd verleend (supra, nr. 492, 509 en 514). 

Voor deze inconsistentie op het vlak van de gevolgen kan geen afdoende verklaring worden 

gevonden (supra, nr. 573). Noch de impact van de afwijkende, subjectieve kwalificaties op 

het publiciteitsregime (supra, nrs. 563-567), noch de impact van dergelijke kwalificaties op 

het toepasselijke juridische regime in het algemeen, noch de verschillen op het vlak van de 

totstandkoming (supra, nrs. 571-572) kunnen verklaren waarom de gevolgen van bepaalde 

subjectieve kwalificaties op het afwijkingsniveau ruimer zijn dan de gevolgen van andere 

kwalificaties (supra, nrs. 568-570).  

Deze inconsistentie is een argument voor ons pleidooi om de lege ferenda af te stappen 

van subjectieve kwalificaties die ingaan tegen de aard van de goederen (infra, nr. 610). 

Uit het voorgaande blijkt dat de derde subonderzoeksvraag kan worden beantwoord als volgt: 

een subjectieve kwalificatie op het default-niveau brengt het volledige regime mee dat 

voorvloeit uit de kwalificatie en dit erga omnes terwijl een subjectieve kwalificatie op het 

afwijkingsniveau beperkte gevolgen heeft omdat het regime dat hoort bij de default 

kwalificatie van goederen soms doorwerkt ten aanzien van de partijen en vaker nog ten 

aanzien van derden. Op het vlak van de gevolgen van subjectieve kwalificaties op het 

afwijkingsniveau werd een gebrek aan consistentie vastgesteld (zie ook supra, nrs. 557-573). 

4. Vierde subonderzoeksvraag: Wat zijn de argumenten voor of tegen het bestaan en de 

werking van een subjectieve kwalificatie?  

607. KRITIEK OP SUBJECTIVITEIT OP BEIDE NIVEAUS – Op beide in dit proefschrift 

onderscheiden niveaus wordt het gebruik van subjectieve elementen bekritiseerd.  

De belangrijkste argumenten tegen een invloed van de partijwil bij het enige toepassingsgeval 

van een subjectieve kwalificatie op default-niveau, nl. de onroerendmaking uit de aard (in het 

bijzonder op grond van het criterium van de fysieke verbondenheid, zie supra, nrs. 548 en 

552), zijn de volgende. Subjectiviteit toelaten op dit niveau zorgt voor rechtsonzekerheid, niet 

alleen omdat de afbakening voor het subjectieve element disparaat en vaag is (supra, nr. 162) 

maar ook – fundamenteler – omdat de bestemming of bedoeling minder objectief kan worden 

vastgesteld dan de aan- of afwezigheid van een inherent kenmerk (supra, nrs. 157 en 587). 

Bovendien is afwijken van een objectieve kwalificatie op default-niveau naar Belgisch recht 

strijdig met het systeem van de Code Napoléon, waar goederenkwalificaties op het default-

niveau objectief werden benaderd (supra, nrs. 50), naar Nederlands recht met de ratio legis 
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van de categorie en de logica binnen het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en naar Zuid-

Afrikaans recht met de hiërarchie der normen (supra, nrs. 158-161). Ten slotte is in alle drie 

de stelsels die subjectiviteit op het default-niveau toelaten, kritiek geleverd op de impact die 

een ruim criterium voor onroerendmaking uit de aard heeft op de natrekking. Omdat zowel de 

onroerendmaking als de natrekking principieel beide volgen uit de incorporatie
1949

, betekent 

een uitbreiding van het criterium voor onroerendmaking ook een uitbreiding voor het 

criterium van de natrekking. Dit is weinig wenselijk in de mate dat met natrekking 

eigendomsverlies gepaard gaat (supra, nrs. 167-171). 

Tegen subjectiviteit op het afwijkingsniveau – en tegen het afwijkingsniveau in ruimere zin – 

worden verschillende argumenten aangebracht op het niveau van de individuele kwalificaties 

(zie ook supra, nr. 574).  

Zo wordt tegen onroerendmaking door bestemming in het algemeen aangebracht dat de 

figuur te ingrijpend is voor het te bereiken doel, zijnde de gezamenlijke behandeling van 

hoofd- en bijzaak (supra, nr. 273). Daarnaast zijn er ook argumenten tegen elk van de 

twee subcategorieën. Zo lijkt onroerendmaking door bestemming op grond van een 

tendienstestelling voorbijgestreefd omdat ze niet is toegespitst op moderne economische 

exploitaties (supra, nr. 277). Bij onroerendmaking door bestemming op grond van een 

blijvende verbinding is dan weer een probleem dat ze niet goed kan worden 

onderscheiden van onroerendmaking uit de aard, in het bijzonder in de ruimere Belgische 

opvatting van het criterium van de fysieke verbinding (supra, nrs. 280-284).  

Tegen roerendmaking door anticipatie wordt ingebracht dat deze kwalificatie strijdig is 

met het eenheidsbeginsel en de bestanddeelvorming, hoewel dit argument niet helemaal 

weet te overtuigen. Het eenheidsbeginsel lijkt immers niet van openbare orde (supra, nr. 

421). Een tweede argument contra roerendmaking door anticipatie is dat een kwalificatie 

geen relatief karakter kan hebben (supra, nr. 422). Dit laatste argument geldt ook in 

ruimere zin tegen de beperkte derdenwerking op het afwijkingsniveau (supra, nr. 558). 

Bij conventionele verbruikbaarheid wordt de kritiek geleverd dat de conventionele 

kwalificatie (bij quasi-vruchtgebruik) op kunstmatige wijze tot beschikkingsbevoegdheid 

van de vruchtgebruiker zou leiden en dat akten over een quasi-vruchtgebruik gebaseerd 

op een conventionele kwalificatie niet zouden kunnen worden overgeschreven (supra, nr. 

508). Met deze argumenten gaan we niet akkoord (supra, nr. 508). Wat wel overtuigend 

is, ook voor het huidige Frans/Belgische systeem, is de kritiek onder het oude 

Nederlandse stelsel dat het wijzigen van de aard van het voorwerp van vruchtgebruik om 

de bevoegdheden uit te breiden, hoewel geldig, dogmatisch niet erg helder is (supra, nr. 

543). 

Daarnaast vloeiden een aantal overkoepelende argumenten tegen subjectiviteit op het 

afwijkingsniveau voort uit de vergelijking van de verschillende beschrijvende en evaluatieve 

                                                 
1949 We volgen de meerderheidsvisie dat voor de onroerendmaking en de natrekking hetzelfde criterium dient te worden 

gehanteerd, zie supra, nr. 171. 
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analyses. Een eerste argument tegen subjectiviteit op het afwijkingsniveau is het gebrek aan 

consistentie op het vlak van de gevolgen, waarvoor geen afdoende verklaring kan worden 

gevonden (supra, nrs. 573, 590 en 603). Een tweede argument is dat het wijzigen van de 

kwalificatie niet steeds noodzakelijk is voor het beoogde doel (supra, nr. 575). Ook een 

wijziging op het niveau van de rechtsverhouding zou hetzelfde doel kunnen bereiken (zie 

infra, nr. 610). 

De subjectieve, afwijkende kwalificaties worden zoals werd aangegeven (supra, nr. 3) 

gebruikt om een wijziging op het vlak van het regime te bewerkstelligen. Deze 

doelstellingen zelf werden als legitiem beschouwd (supra, nr. 575). Uit de kritiek en/of de 

rechtsvergelijking vloeit evenwel voort dat een wijziging van de kwalificatie niet 

noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Er bestaan immers alternatieven om een 

gelijkaardig resultaat te bereiken zonder op de wijziging van de kwalificatie als 

instrument te moeten inzetten. Zo kan de accessoriteitsleer een gelijkaardige 

gezamenlijke behandeling van hoofd- en bijzaak bekomen, zonder een subjectieve, 

afwijkende kwalificatie te vereisen. Ook kan een vruchtgebruik met ruimere 

bevoegdheden hetzelfde doel bereiken als de conventionele verbruikbaarheid. Sommige 

van deze alternatieven, zoals de accessoriteitsleer, zijn reeds aanwezig in het Belgische 

recht. Voor anderen, zoals eenvruchtgebruik met ruimere bevoegdheden, zou een 

wetswijziging vereist zijn (supra, nrs. 299, 427, 543). Deze alternatieven komen aan bod 

in de beoordeling de lege ferenda (infra, nr. 5). 

5. Vijfde (normatieve) subonderzoeksvraag: Welke rol zouden subjectieve elementen bij de 

kwalificatie van goederen kunnen en mogen spelen, rekening houdend met de functie die de 

juridische kwalificatie van goederen heeft? 

608. PLEIDOOI TEGEN SUBJECTIVITEIT BIJ GOEDERENKWALIFICATIES – Op de invloed van de 

wil van partijen bij goederenkwalificaties werd veel kritiek geleverd. Zowel tegen 

subjectiviteit op het default-niveau als tegen subjectiviteit op het afwijkingsniveau bestaan 

pertinente argumenten (supra, nr. 607).  

Deze uitgebreide en terechte kritiek toont aan dat er ruimte is voor verbetering de lege 

ferenda, wat ons ertoe brengt een normatief standpunt in te nemen. We pleiten voor het 

gebruik in het Belgische recht de lege ferenda van een objectieve indeling van goederen in 

categorieën wanneer deze categorieën zijn gebaseerd op een inherent kenmerk (supra, nr. 

583). In deze opvatting kunnen subjectieve elementen de lege ferenda geen rol spelen bij de 

kwalificatie van goederen (voor zover die is gebaseerd op de aard van de goederen), noch bij 

de invulling van de default kwalificatie, noch door op subjectieve wijze af te wijken van de 

default kwalificatie. Aan de behoefte aan flexibiliteit, die de lege lata wordt verkregen door 

het gebruiken van subjectiviteit bij de goederenkwalificatie, kan de lege ferenda worden 

tegemoetgekomen door het gebruik van subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding 

binnen de ruimte die de wetgeving daarvoor laat (supra, nr. 584). Dit standpunt wordt hier 

verder toegelicht. 
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609. PLEIDOOI VOOR EEN OBJECTIEVE DEFAULT KWALIFICATIE – Wanneer een objectieve 

default categorie wordt gesubjectiveerd, verminderen de kenbaarheid en de rechtszekerheid 

(supra, nrs. 554, 585 en 607). Nochtans is er nood aan rechtszekerheid op het vlak van de 

goederenkwalificatie. Deze bepaalt in het goederenrecht immers het toepasselijke regime van 

de zakelijke rechten, die derdenwerking hebben (op voorwaarde dat er publiciteit aan werd 

verleend). Derden worden via de derdenwerking van zakelijke rechten dus beïnvloed door de 

kwalificatie van het voorwerp van die rechten. Bestaat er met betrekking tot deze kwalificatie 

rechtsonzekerheid, dan impliceert dit ook rechtsonzekerheid met betrekking tot de 

zakenrechtelijke positie van de titularis van het zakelijk recht en van derden aan wie dit recht 

tegenwerpelijk is (supra, nr. 586). Het vasthouden aan een objectieve default kwalificatie bij 

categorieën die op de aard zijn gebaseerd, biedt bescherming tegen dergelijke 

rechtsonzekerheid. Een kwalificatie is objectief wanneer ze tot stand komt door de vaststelling 

van de aan- of afwezigheid van een inherent kenmerk (supra, nrs. 24-25). Doordat eenieder 

deze vaststelling op dezelfde wijze kan doen, bestaat er kenbaarheid en dus ook 

rechtszekerheid voor derden omtrent de kwalificatie van het goed zonder dat bijkomende 

publiciteit is vereist (supra, nr. 587). We pleiten dus voor een descriptieve, declaratieve 

goederenkwalificatie wanneer de indeling is gebaseerd op inherente kenmerken van het goed. 

610. PLEIDOOI VOOR SUBJECTIVITEIT OP HET NIVEAU VAN DE RECHTSVERHOUDING IN PLAATS 

VAN VIA EEN AFWIJKENDE, SUBJECTIEVE KWALIFICATIE – Uit de evaluatieve analyse van 

subjectiviteit op het afwijkingsniveau bleek dat deze noch consistent, noch noodzakelijk is 

(supra, nr. 607). Daarom pleiten we ervoor om de piste van de subjectieve afwijking van de 

goederenkwalificatie te verlaten en aan de goederenkwalificaties die zijn gebaseerd op een 

objectief kenmerk de lege ferenda een openbare orde-karakter toe te kennen. Dit impliceert 

dat er niet meer op basis van de partijwil tegen de objectieve default kwalificaties zou kunnen 

worden ingegaan (supra, nr. 591).  

Het standpunt dat de subjectieve afwijking van de default kwalificatie zou moeten worden 

afgeschaft, impliceert niet dat hetzelfde geldt voor onderliggende beweegreden. De behoefte 

die de lege lata de oorzaak vormt voor het normatieve gebruik van de goederenkwalificatie, 

nl. het toepasselijke juridische regime op bepaalde punten te wijzigen, werd als legitiem 

beschouwd (supra, nrs. 575 en 607). Om aan deze behoefte te voldoen zonder de kwalificatie 

van het goed te wijzigen, pleiten we naar Belgisch recht de lege ferenda voor subjectiviteit op 

het niveau van de rechtsverhouding. Dit houdt in dat partijen op bepaalde punten van het 

normale regime van goederen kunnen afwijken en hun wederzijdse rechten en plichten 

kunnen aanpassen, binnen de perken die de wetgever bepaalt, d.w.z. binnen de grenzen van de 

openbare orde, het dwingend recht en de goede zeden. Ook over de zakelijke werking van 

contractuele aanpassingen aan het regime zou de wetgever moeten beslissen (supra, nr. 591).  

Verschillende argumenten kunnen ter ondersteuning van deze zienswijze worden aangehaald. 

Om te beginnen zijn juridische ficties, waartoe de subjectieve kwalificaties op het 
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afwijkingsniveau behoren, vaak overgangsmaatregelen die slechts dienen tot er een meer 

geschikt alternatief ontstaat (supra, nr. 592).  

Dat deze alternatieven aanwezig zijn, is uit het onderzoek gebleken. Er bestaan in het 

Belgische en buitenlandse recht andere methodes om in een zekere flexibiliteit te voorzien 

wat het juridische regime voor goederen betreft (supra, nr. 592).  

Voor onroerendmaking door bestemming kan worden gekeken naar de figuur van de 

universaliteit en van de handelszaak in het bijzonder. Bij een economische exploitatie 

leggen deze figuren, meer dan de onroerendmaking door bestemming, de klemtoon bij de 

exploitatie zelf, in plaats van bij het onroerend goed. Bovendien wordt de eenheid van 

vermogen tussen gebouw en bijzaken niet vereist, wat meer passend is voor moderne 

exploitaties. Voor bijzaken van een gebouw buiten een economische exploitatie, kan de 

accessoriteitsleer als alternatief dienen, waardoor bijzaak en hoofdzaak samen worden 

behandeld zonder dat de kwalificatie van de bijzaak wijzigt. 

Voor roerendmaking door anticipatie kan een gelijkaardig resultaat worden bereikt door 

een beroep op de toekomstige goederen. Van de bestanddeelvorming wordt hierbij niet 

langer afgeweken, wat strookt met de strikte objectieve invulling die we op default-

niveau bepleiten. De koper krijgt tot aan de fysieke roerendmaking een vorderingsrecht, 

wat inter partes kan volstaan. Wil men deze positie versterken, dan kan in een levering 

bij voorbaat en een wegneemrecht worden voorzien zoals deze in het Nederlandse recht 

bestaan.  

Voor conventioneel verbruikbare goederen die aan een quasi-vruchtgebruik worden 

onderworpen, kan een moderner vruchtgebruik met verterings- en zelfs 

interingsbevoegdheid worden gebruikt zoals dat naar Nederlands recht bestaat. De 

partijen hebben de vrijheid om de bevoegdheden van de vruchtgebruiker zelf vorm te 

geven, binnen het kader dat de wetgever bepaalt. De vruchtgebruiker is 

beschikkingsbevoegd en de blote eigenaar behoudt een zakelijk recht, dat onder meer 

door zakelijke subrogatie en een afscheidingsplicht kan worden beschermd.  

Deze alternatieven hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze ingrijpen op het niveau van 

de rechtsverhouding in plaats van het niveau van de kwalificatie (supra, nr. 575). Ze zijn 

evenwel niet allemaal de lege lata aanwezig in het Belgische recht zodat voor de toepassing 

van bepaalde alternatieven een wetgevend optreden vereist zou zijn (supra, nr. 592).  

De handelszaak, accessoriteitsleer en toekomstige goederen bestaan naar huidig Belgisch 

recht. Levering bij voorbaat met derdenwerking zou een wetgevend optreden vereisen, 

net zoals een vruchtgebruik waarbij ruimere beschikkings- of zelfs interingsbevoegdheid 

kan worden gestipuleerd (supra, nr. 592). 

Een bijkomend argument is dat subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding meer 

strookt met de systematiek van het Burgerlijk Wetboek. Daarin bestaat voor het 

contractenrecht het principe van de wilsautonomie, terwijl voor het goederenrecht een 
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sterkere nadruk ligt op rechtszekerheid en objectiviteit (supra, nr. 593). Een systeem waarin 

goederen objectief worden gekwalificeerd en het regime dat op de goederen van toepassing is, 

contractueel binnen een bepaalde rechtsverhouding kan worden aangepast, is coherent met 

deze uitgangspunten van het burgerlijk recht. 

Ten slotte is de afschaffing van subjectiviteit op het niveau van de kwalificatie en de 

vervanging ervan door subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding dogmatisch 

helderder wat de gevolgen betreft dan de regeling de lege lata. Voor subjectieve kwalificaties 

op het afwijkingsniveau bestaan de lege lata verschillende beperkingen op het vlak van de 

gevolgen en in het bijzonder op het vlak van de derdenwerking (supra, nr. 606). Hierdoor 

werkt de wilsautonomie de facto vaak meer in op het regime in een bepaalde 

rechtsverhouding dan op de kwalificatie. De beperkte derdenwerking van bepaalde 

conventionele kwalificaties impliceert immers dat de kwalificatie in die gevallen geen 

zakelijke maar wel louter interne werking heeft, waardoor de wilsautonomie in die hypotheses 

reeds beperkt is tot het contractenrecht (supra, nr. 594). 

611. CONCLUSIE: BEANTWOORDING CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG – Uit het onderzoek van 

het Belgische, Franse, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht blijkt dat de wil van partijen een 

invloed kan uitoefenen op de kwalificatie van goederen op twee niveaus, nl. bij de invulling 

van de aard (het default-niveau) of bij de afwijking van de aard (het afwijkingsniveau). Door 

deze invloed is de goederenkwalificatie in geen van de onderzochte stelsels louter descriptief. 

De werking van de partijwil is verschillend op beide niveaus. Bij het default-niveau 

impliceert de kwalificatie die (mede) op grond van subjectieve elementen tot stand komt, het 

volledige regime dat bij deze kwalificatie hoort en dit erga omnes. Bij het afwijkingsniveau 

gelden bepaalde regels die horen bij de subjectieve kwalificatie terwijl andere regels, die 

voortvloeien uit de default kwalificatie, soms doorwerken. Ook bestaan er beperkingen op het 

vlak van de derdenwerking: aan derden is de subjectieve kwalificatie op het afwijkingsniveau 

niet altijd tegenstelbaar. Voor hen geldt dan de default kwalificatie. 

Op beide niveaus werd het gebruik van subjectiviteit bekritiseerd. Voor het default-

niveau geldt als belangrijkste tegenargument de verminderde rechtszekerheid. Voor het 

afwijkingsniveau geldt als overkoepelend tegenargument dat de subjectiviteit inconsistent is 

en niet noodzakelijk is wanneer men rekening houdt met alternatieven die de lege lata naar 

Belgisch of buitenlands recht bestaan. 

Omwille van de kritiek die bestaat ten aanzien van het gebruik van subjectiviteit bij 

goederenkwalificaties, pleiten we de lege ferenda voor een objectieve invulling van 

kwalificaties die zijn gebaseerd op de aard van het goed. De kwalificatie wordt hierbij niet 

langer normatief maar wel descriptief ingevuld. In flexibiliteit kan hierbij worden voorzien 

door het gebruik van subjectiviteit op het niveau van de rechtsverhouding, in plaats van het 

niveau van de kwalificatie. Hiervoor zou op een aantal punten een wetgevend optreden vereist 

zijn, nl. voor het verlenen van een samenloopbestendige positie aan de verkrijger van 

toekomstige goederen en voor het uitbreiden van de conventionele mogelijkheden met 

betrekking tot de bevoegdheden van de vruchtgebruiker. 
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