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In werking vanaf 01/09/2021

• Voor alle rechtshandelingen / rechtsfeiten 
nadien

• Tenzij betrekking op zakelijke rechten 
voordien ontstaan 

• Uitzonderingen :
mogelijkheid om nu reeds
vb : - opstal voor 99 jaar

- erfpacht zonder vergoeding



4 Krachtlijnen
1) Modernisering goederenrecht :

• Van agrarische samenleving uit de 19de eeuw naar postindustrieel kader met 
complexe vastgoedprojecten waar meer aandacht is voor immateriële 
elementen (ondergrond, grond, bovengrond)

• Algemeen belang

2) Integratie van onder meer :
• Oud burgerlijk wetboek
• Veldwetboek 
• Hypotheekwet
• Erfpachtwet 
• …….
• Ook integratie rechtspraak/rechtsleer : dus EVOLUTIE i.p.v. revolutie



4 Krachtlijnen

3) Functionalisering :
• Bredere definities om meer rechtszekerheid en vereenvoudiging

4) Flexibilisering :
• Meer wilsautonomie (bv duurtijd van zakelijke rechten)

• Goederenrecht in principe aanvullend recht tenzij anders bepaald (bv 
definities blijven van dwingend recht)



8 Titels 
Titel 1 : Algemene bepalingen

Titel 2 : Goederen

Titel 3 : Eigendomsrecht

Titel 4 : Mede-eigendom

Titel 5 : Burenrelaties

Titel 6 : Vruchtgebruik

Titel 7 : Erfpacht

Titel 8 : Opstal



Titel 1 - Algemene bepalingen

• Nieuwigheid t.a.v. vroeger 

Verschillende basisprincipes
• Overwegend aanvullend recht (art 3.1)

• Bijzondere bepalingen van intellectuele eigendom en culturele goederen blijven 
toepasselijk (art 3.2)

• Enkel wetgever kan zakelijke rechten creëren – dus gesloten stelsel
• Limitatief opgesomd :

• Eigendom 

• Mede-eigendom

• Zakelijke gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfrecht, opstal)

• Zakelijke zekerheden (voorrecht, pand, hypotheek, retentierecht)
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• Anterioriteitsprincipe (art. 3.4) – oud zakelijk recht > nieuw zakelijk recht

• Bescherming tegen insolvabiliteit van een houder van het zakelijk recht (art. 3.5)

• Beschikkingsbevoegdheid (art. 3.6)
• Zakelijke rechten : titularis kan vrij beschikken
• Zakelijke gebruiksrechten bij overdracht

• Zakelijk recht eerder opeisbaar : overdrager blijft gehouden
• Zakelijk recht later opeisbaar : hoofdelijkheid tussen overdrager en overnemer

• Zakelijke subrogatie (art. 3.10)
• Zakelijk recht strekt zich van rechtswege uit tot goederen die in de plaats komen van 

oorspronkelijk voorwerp (bv schuldvorderingen ipv het goed, vergoeding voor verlies of 
beschadigingen)

• Vermenging van verschillende soorten van zaken (art 3.12) – laat de zakelijke 
rechten onverlet , titularis kan rechten op vermengde goederen uitoefenen,
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• Verkrijgen zakelijke rechten (art 3.14)
• Algemeen (wettelijk/testamentair) – bijzonder
• Onder levenden – overlijden
• Om niet – bezwarende titel
• Wilsovereenstemming volstaat voor overdracht

• Tenietgaan zakelijke rechten
• Algemeen (art 3.15) 

• Tenietgaan van voorwerp tenzij zakelijke subrogatie
• Afstand van recht door titularis

• Bijzonder (art 3.16)
• Bv niet uitoefening van zakelijk recht gedurende 30 jaar
• Vervallenverklaring door rechtbank bij manifest misbruik van gebruiksgenot (beschadiging, 

gebrek aan onderhoud,  ook stopzetting misbruik, herstel in natura)

• Meer publiciteitsregels
• Bv overschrijving vonnissen, aktes vaststelling van verkrijging, …



Bezit (art 3.18 e.v.)
• Feitelijke uitoefening van een recht als ware men titularis

• Gevolgen als deugdelijk 
• Voortdurend, ongestoord, openbaar – worden vermoed tenzij tegenbewijs
• Gedogen volstaat niet

• Goede trouw wordt vermoed, tenzij tegenbewijs (vermoeden over een titel te beschikken)

• Eenvoudige bezitsvordering
• Mits deugdelijk bezit
• < 1 jaar na stoornis
• Ook voor erfdienstbaarheden, zelfs als niet voortdurend of ongestoord
• Geen cumul met eigendomsvordering

• Onroerend goed verjaring door bezit
• Goede trouw 10 jaar
• Kwade trouw 30 jaar (blijft)

• Mogelijkheid voor bezitter om als eiser zakelijk recht op te eisen dankzij bezit (niet louter 
verweer).



Vermogen (art 3.35)

• De juridische algemeenheid die het geheel van de bestaande en 
toekomstige goederen en verbintenissen omvat.
• = referentiekader voor schuldeisers en bij erfovergang

• Één enkel vermogen : 1 en ondeelbaar (tenzij de wet het toelaat)
• Uitzondering : (art 3.37) kwaliteitsrekening (advocaten, notarissen, 

deurwaarders – afgescheiden van persoonlijk vermogen



Titel 2 - Goederen

• Nieuw art 3.38

• Naast personen
• Voorwerpen
• Dieren (art 3.39)  - Dieren hebben een gevoelsvermogen en hebben biologische noden. De 

bepalingen met betrekking tot lichamelijke voorwerpen zijn op dieren van toepassing, met 
inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter bescherming van dieren en 
van de openbare orde.

• Voorwerpen
• Lichamelijk / onlichamelijk
• Roerende (restcategorie) / onroerende (incorporatie, bestemming)
• Privaat / publiek 

• Privaat domein
• Openbaar domein (geen verjaring)



Titel 3 - Eigendomsrecht

• Oud art 544 BW : volstrekt genot
• Genuanceerd in RS en bijzondere wetgeving – nu meer functionele maar ook sociaal maatschappelijke invulling

• Art 3.50 Definitie : Het eigenomsrecht verleent aan de eigenaar rechtstreeks het recht om het voorwerp 
ervan te gebruiken, hiervan het genot te hebben en erover te beschikken. De eigenaar heeft de volheid van 
bevoegdheden, behoudens de beperkingen die door wetten, verordeningen of door rechten van derden 
worden opgelegd.

• Bescherming eigendomsrecht
• Verantwoord gebruik

• Art 3.51 revindicatie eigendomsrecht blijft

• Beschikkingsbeperkingen in tijd beperkt mits rechtmatig belang

• Onbebouwde braakliggende percelen (art 3.67) – betreding mogelijk tenzij 
• Afgesloten
• Eigenaar kenbaar maakt dat verboden is
• Mogelijke schade of hinder

• Ladderrecht uitgebreid: bij noodzaak om bouw of herstellingswerk uit te voeren (vergoeding bij schade)



Wijze verkrijging door natrekking

• Roerende natrekking (art 3.57)
• Vereniging van roerende goederen > hoofdgoed (vergoeding 

mogelijk)

• Onroerende natrekking (art 3.64)
• Vermoeden tot grondeigenaar
• Vermoeden op zijn kosten aangebracht
• Als eigenaar bouwt met materialen van derden, geen afbraak 

mogelijk (wel vergoeding)
• Als derde bouwt :

• Kwader trouw = afbraak
• Goeder trouw = geen afbraak (wel vergoeding) 

• Vergoeding : ongerechtvaardigde verrijking



Gevonden en niet opgehaalde zaken (art. 3.58) – nieuwe 
regeling.
• Verplichting voor de vinder “redelijke pogingen ondernemen om de eigenaar terug te vinden”.

• Uiterlijk binnen zeven dagen na de vondst aangifte doen bij een gemeente (register en 
kennisgeving) als niet gelukt

• Als eigenaar gekend is, binnen de maand uitnodigen om de zaak te komen ophalen

• Indien de zaak in andermans eigendom wordt gevonden, moet de vinder hiervan binnen dezelfde 
termijn de eigenaar per aangetekende zending inlichten.

• Uitzondering : 
• Goederen op straat voor ophaling

• Goederen gevonden op vuilnisbelt

• Vinder kan :
• Zaak zelf bewaren of door gemeente laten leveren

• Na 6 maanden mogelijkheid erover te beschikken, tenzij fietsen = 3 maanden, bederfbare waren, snelle waardevermindering, hygiëne, …

• opbrengst 5 jaar bewaard



Gevonden zaken als oorspronkelijke 
eigendomsverkrijging (art. 3.59)

1) De gevonden zaak heeft een eigenaar :

• Indien de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen zijn nagekomen, wordt de vinder of de 
gemeente aan wie de zaak is afgegeven, van deze zaak slechts eigenaar vijf jaar na de opname in 
het register van de gemeente waar de aangifte is gebeurd voor zover de oorspronkelijke eigenaar 
zich niet kenbaar heeft gemaakt.

2) De gevonden zaak heeft geen eigenaar :

• De vinder/gemeente verkrijgt de gevonden zaak (indien hij de in artikel 3.58 genoemde 
verplichtingen is nagekomen).

3) De eigenaar kan het goed of de opbrengst terugvorderen.

• De vinder heeft recht op een redelijke beloning



Niet opgehaalde zaken (art.3.60)

• Aangetekend verzoek detentor om goed terug te komen ophalen,

• 1 jaar na aangetekende zending kan de detentor de zaken doen verkopen

• De opbrengst van de verkoop wordt overgemaakt aan de detentor. 

• Na aftrek van het bedrag van zijn schuldvordering, keert hij het eventuele saldo 
uit aan de eigenaar of stort het, wanneer diens woon- of verblijfplaats onbekend 
is, op een afzonderlijke rekening met vermelding van de naam van de eigenaar. 

• Dat laatste bedrag vervalt, in hoofdsom en interesten, van rechtswege aan de 
Schatkist na vijf jaar, tenzij dat bedrag, binnen die termijn, door de eigenaar 
wordt gevorderd.



Horizontale omvang onroerend goed (art. 3.61)
• Iedereen mag eigendom afsluiten met respect voor wettelijke en reglementaire voorschriften en 

rechten van derden

• De grenzen van grondeigendom : “cascade”-systeem

1. Verkrijgende verjaring 

2. De authentieke akte tot afpaling de perceelsgrens, behoudens latere wijziging. 

3. Perceelsgrenzen door de eigendomstitels bepaald.

4. De perceelsgrenzen bepaald op basis van de feitelijke situatie en het bezit (afsluitingen, 
kadastrale gegevens, gracht,  ….)

Verticale omvang van grondeigendom (art 3.63)
Eigendomsrecht strekt zich uit tot een hoogte boven of diepte onder de grond die voor de 
eigenaar nuttig kan zijn voor de uitoefening van zijn bevoegdheden



Verplichting tot afpaling mogelijk (art. 3.61)

• kan minnelijk gebeuren, waarbij de grenslijn wordt vastgesteld in een authentieke akte en 
door uitwendige tekens op de percelen wordt aangegeven.

• Indien er geen akkoord is bereikt binnen drie maanden nadat bij aangetekende zending een 
uitnodiging tot minnelijke afpaling is verstuurd, kan de afpaling door de meest gerede partij 
in rechte worden gevorderd, bij tegensprekelijk verzoekschrift.

• De eigenaars dragen de kosten van afpaling in gelijke delen bij, behoudens 
buitencontractuele aansprakelijkheid,



Grensoverschrijding door overbouwing (art. 3.62)

• Buur kan de verwijdering eisen, behoudens als grensoverschrijding 
wettelijke of contractuele titel heeft.

• Wettelijke titel mogelijk bij eigendomsoverschrijdende verjaring,

• Toets rechtsmisbruik in functie van 

• Goede  trouw : geen onevenredige benadeling

• Of kwade trouw : geen omvangrijke inname, geen mogelijke 
schade



Titel 4 Mede-eigendom
• Toevallige mede-eigendom (bv nalatenschap)

• Onverdeeld – aandelen vermoed gelijk
• Iedereen draagt bij in de lasten naar verhouding van zijn aandeel
• Mede-eigenaar recht op genot
• Daden van voorlopig beheer
• Daden van beschikking – toestemming alle mede-eigenaars
• Uit onverdeeldheidtreding – art. 3.75 = oud art 815 BW (ook door schuldeisers) –

uitzondering na 5 jaar (hernieuwbaar) verdeling uitstellen.

• Vrijwillige mede-eigendom
• Contractueel
• Bepaalde duur (tav derden max 5 jaar)
• Onbepaalde duur : mogelijkheid uit onverdeeldheidtreding mits redelijke opzegtermijn –

zonder akkoord rechter max 5 jaar in functie van gemaakte kosten, voordeel dat uit 
beëindiging voortvloeit

• Gedwongen mede-eigendom
• Bv gemene delen van een appartement (W 18/6/18), gemene afsluiting, 



Titel 5   Burenrelaties

1) Abnormale burenhinder gedefinieerd

• Art. 3.101. Bovenmatige burenhinder
§ 1. Naburige eigenaars hebben elk een recht op het gebruik en genot van hun 

onroerend goed. Bij de uitoefening van hun gebruik en genot eerbiedigen ze het 
geschapen evenwicht door geen hinder op te leggen aan de nabuur die de normale 
ongemakken uit de nabuurschap overtreft en hem toerekenbaar is.

• Om de bovenmatigheid van de hinder te beoordelen, is rekening te houden met alle 
omstandigheden van het geval, zoals 
• het tijdstip, frequentie, intensiteit van de hinder, eerstingebruikneming of de publieke 

bestemming van het onroerend goed van waaruit de hinder wordt veroorzaakt.
• Bijzondere gevoeligheid , geen criterium (vergoedingsplicht : diverse rechtspraak)
• Toerekenbaarheid

• Vermoed als men werken toelaat
• Gedraging maar ook verzuim

https://ejustice.elfri.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=8&DETAIL=2020020416/N&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=1219&cn=2020020416&table_name=WET&nm=2020020347&la=N&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&text1=overheidsopdrachten&sql=((+tit+contains++(+'overheidsopdrachten')+++)+or+(+text+contains++(+'overheidsopdrachten')+++))and+actif+%3D+'Y'&tri=dd+AS+RANK+#Art.3.100
https://ejustice.elfri.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=65&imgcn.y=8&DETAIL=2020020416/N&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=1219&cn=2020020416&table_name=WET&nm=2020020347&la=N&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&text1=overheidsopdrachten&sql=((+tit+contains++(+'overheidsopdrachten')+++)+or+(+text+contains++(+'overheidsopdrachten')+++))and+actif+%3D+'Y'&tri=dd+AS+RANK+#Art.3.102


Meerdere mogelijkheden: herstel van evenwicht

• art. 3.101 § 2. 
Degene die het vermelde evenwicht schendt, is gehouden dit te herstellen. 
De rechter oordeelt welke van volgende maatregelen passend zijn om het 
evenwicht te herstellen:

• 1° een vergoeding in geld die de bovenmatige hinder compenseert;
• 2° de vergoeding van de kosten verbonden aan compenserende maatregelen op het 

gehinderde onroerend goed om de hinder tot het normale niveau te verminderen
• 3° voor zover dit op zich geen nieuw onevenwicht doet ontstaan (1) en een normaal 

gebruik en genot van het onroerend goed hierdoor niet wordt uitgesloten (2), het 
bevel de handeling die het evenwicht verstoort te staken of op het hinderende 
onroerend goed maatregelen te nemen die de hinder verminderen tot het normale 
niveau. 

!! Niet onbelangrijk : polis verzekeringen – BA/rechtsbijstand.



Abnormale burenhinder

• Art. 3.101 § 4. - de vordering voor bovenmatige burenhinder verjaart 
5 jaar na de abnormaliteit van de hinder.

• Art. 591,2°ter Ger.W – geschillen inzake bovenmatige burenhinder zijn 
de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter.
• Opgepast : vorderingen met meerdere rechtsgronden (bv 1382 BW)

• NIEUW!!! Voorkomen bovenmatige hinder (art. 3.102)
• ernstige en manifeste risico’s inzake veiligheid, gezondheid of vervuiling ten 

aanzien van een naburig onroerend goed veroorzaakt met verbreking 
evenwicht.

• de eigenaar of gebruiker van dat naburige onroerend goed kan in rechte 
vorderen dat preventieve maatregelen worden genomen teneinde te 
verhinderen dat het risico zich realiseert.
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2)  Mandeligheid

• Gemene afsluiting (art 3.103 t/m art 3.113)

• Principes behouden

• Zuiver gedefinieerd

• Dwingend recht
• Recht van mede-eigendom van een afscheidende afsluiting

• Versterkt accessoir karakter van het aandeel in de mandeligheid

• Aanvullend recht : alle andere bepalingen (bewijs, wijze van ontstaan, 
afstand, …)



3) Erfdienstbaarheden:

• Algemeen :
• Definitie verfijnd : Een erfdienstbaarheid is een last op een onroerend goed, het lijdend erf, 

tot gebruik en tot nut van andermans onroerend goed, het heersend erf. (art. 3.114)
• Hoofdverplichting :

• Negatieve verbintenis aan eigenaar lijdend erf – nl. om iets niet te doen of iets te laten doen.

• Nieuw : positieve verbintenis , aanvullend op de hoofdlast, die de erfdienstbaarheid uitmaakt en het 
zakelijk regime ervan volgen. (bv onderhoudsplicht aan eigenaar van lijdend of heersend erf,

• Onderscheid zichtbare (verjaring mogelijk) en onzichtbare erfdienstbaarheid blijft 
behouden – door duurzame, zichtbare bouwwerken, door geregelde activiteiten.

• Onderscheid voortdurend en niet voortdurend (bv recht van overgang) is 
verdwenen.

• Art 3.116 Nieuw ! : ook voor titularis van een zakelijk gebruiksrecht (bv toegang 
van grond waarop recht van opstal)
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• Erfdienstbaarheid door menselijk handelen

• Verkrijging 
• Door titel van vestiging (rechtshandeling)
• Nieuw = verkrijgende verjaring (goede trouw 10 jaar) – bv recht van overgang als zichtbaar / vroeger niet want 

moest voortdurend 
• Bestemming door eigenaar (vroeger bestemming huisvader)  - oorspronkelijk 1 eigenaar, thans gesplitst en op 

moment van verdeling een dienstbaarheid bestaat die tot stand gebracht of behouden werd door die eigenaar.

• Eigenaar van lijdend erf heeft de mogelijkheid afstand te doen van (een deel van) het lijdend 
erf ten nadele van heersend erf

• Zowel bij aanvaarding als weigering door eigenaar heersend erf verdwijnt de erfdienstbaarheid

• Verzwaringsverbod (oud art. 702 BW) vervat in nieuw art. 3.125 BW
• Wijziging mogelijk rekening houdend met technische en maatschappelijke evoluties, sinds ontstaan 

erfdienstbaarheid (door rechtspraak reeds aanvaard)



Titel 6  Vruchtgebruik
• Nieuwe definitie (art 3.138)

• Vruchtgebruik verleent aan zijn titularis het tijdelijk recht op het gebruik en genot van een goed van de blote eigenaar, zoals 
een voorzichtig en redelijk persoon, in overeenstemming met de bestemming van dat goed en onder de verplichting om het 
goed bij het einde van zijn recht terug te geven.
Een recht van bewoning wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed een onoverdraagbaar recht van vruchtgebruik te zijn dat 
beperkt is tot wat als woning noodzakelijk is voor de titularis van het recht en zijn gezin.

• Tijdelijk karakter expliciet
• Recht van bewoning – geen apart zakelijk recht meer / vermoeden van onoverdraagbaarheid,
• Duurtijd (on)bepaald
• Voor rechtspersonen = maximale duurtijd verlengd tot 99 jaar (vroeger 30), einde bij ontbinding / faillissement .
• Voor fysieke persoon: in principe einde bij overlijden
• Tontines en aanwas blijven geldig

• Beheer
• Mogelijk tijdens duurtijd
• Mogelijkheid overdracht gebruiksrechten

• Om niet : einde bij vruchtgebruik
• Onder bezwarende titel : einde bij verstrijkende termijn en wettelijk 3 jaar na einde vruchtgebruik
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• Beschikking uitgebreid
• Als wet het toelaat
• Als in overeenstemming met bestemming die reeds bestond voor ontstaan van vruchtgebruik of contractueel (voorzichtig en 

redelijk beheer vereist)
• Op verbruikbare goederen (teruggaveplicht / vergoeding)

• Vruchtgebruiker is verplicht goed te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s (art. 3.151) , maar geen 
borgstelling meer !!

• Grove herstellingen (3.154)
• Blote eigenaar is gehouden na overleg met vruchtgebruiker.
• Mogelijkheid bijdrage te vragen van vruchtgebruiker, proportioneel met de waarde van het vruchtgebruik in vergelijking met 

de blote eigendom.

• Jaarlijks bezoekrecht blote eigenaar (3.159)

• Omzetting mogelijk door vruchtgebruiker en blote eigenaar (3.161) – niet overdraagbaar – niet door 
schuldeisers. Rechter beslist in belang van alle partijen.

• Vruchtgebruik op bijzondere goederen (financiële instrumenten (dividenden maar niet uitzonderlijke 
opbrengsten), schuldvorderingen (vruchtgebruiker int), intellectuele rechten,….)



Titel 7   Erfpacht

Art. 3.167. Definitie
Het erfpachtrecht is een zakelijk gebruiksrecht dat een vol gebruik en genot verleent van andermans goed dat 

onroerend is uit zijn aard of door incorporatie.
De erfpachter mag niets doen dat de waarde van het onroerend goed vermindert, onder voorbehoud van 

normale slijtage, ouderdom of overmacht. Hij kan, behoudens andersluidend beding, de bestemming van het 
onroerend goed wijzigen.

• Ruimste zakelijk recht
• Als was men eigenaar, maar geen waardevermindering (eigenaar maar ook houder zakelijk recht – bv opstalhouder)
• Mogelijkheid vergoeding (canon niet meer verplicht)
• Contractuele beperkingen aan de bestemming

• Duurtijd : tussen 15 en 99 jaar (geen afwijking mogelijk)
• Mogelijkheid te verlengen zonder maximum duur te overschrijden
• Geen stilzwijgende verlenging
• Best zeer precies te omschrijven in vestigingsakte

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2020020416&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.3.166
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2020020416&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.3.168
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• Verplichtingen (3.173)
• Alle lasten en belastingen
• Onderhouds- en grove herstellingen (cfr vruchtgebruik) op onroerend goed waarop recht van 

toepassing is en aan bouwwerken en beplantingen die men  moet oprichten
• Alle herstellingen voor bouwwerken en beplantingen die men verkregen heeft of zonder enige 

verplichting heeft uitgevoerd en noodzakelijk zijn geworden voor de uitoefening van de andere 
zakelijke gebruiksrechten.

• Tenietgaan erfpacht
• Vervallenverklaring (art. 3.174 – zie art 3.15 en 3.16)
• Nooit voor 15 jaar op grond van wil van één van de partijen
• Verlies van nut

• Natrekking bij einde :
• Eigendomsrecht beplanting en uitgevoerde bouwwerken aan erfpachtgever
• Geen mogelijkheid afbraak te vorderen
• Wel vergoeding op grond op grond van ongerechtvaardigde verrijking



Titel 8  Opstal

• Art. 3.177. Definitie
• Het opstalrecht is een zakelijk gebruiksrecht dat het eigendomsrecht verleent op al dan niet gebouwde 

volumes, voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans grond om er bouwwerken of 
beplantingen te hebben.

!specifiek gericht op verwerven van bouwwerken of oprichten ervan, itt erfpacht dat is gericht op 
gebruik en genot

! Basis voor afsplitsing van volumes

! Groot economisch belang voor ontwikkeling van vastgoedsector 

• Recht bij uitstek om te bouwen met tijdelijke eigendomssplitsing
• Vooral onbebouwde grond, grond met gebouw ter afbraak en grondige renovatie

• “op, boven of onder” andermans grond – diverse splitsingen van volumes mogelijk

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2020020416&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.3.176
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2020020416&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.3.178


.

• Rechten
• Tijdens duurtijd alle bevoegdheden van tijdelijke eigenaar op het recht en volume zonder 

afbreuk aan overige bestaande rechten op de grond (3.184)
Wel beperking vervreemding of met hypotheek bezwaren

• Geen rechten op volumes die buiten zijn recht zijn gehouden

• Plichten
• Betalen lasten en taksen
• Onderhoud en grove herstellingen en herstellingen noodzakelijk met het oog op de 

uitvoering van andere bestaande gebruiksrechten op de grond

• Duur
• Maximum 99 jaar (vroeger 50) dwingend recht
• Verlenging mogelijk, maar nooit langer dan 99 jaar, tenzij :

• Eeuwigdurend mogelijk voor doeleinden voor openbaar domein
• Om verdeling in volumes mogelijk te maken van een complex en heterogeen onroerend geheel dat 

verschillende volumes omvat die in aanmerking komen voor zelfstandig en verscheiden gebruik en 
onderling geen gemeenschappelijk deel hebben (bv bovengronds winkelcomplex met ondergrondse 
parking,



.

• Tenietgaan
• Niet bij tenietgaan van bouwwerken of beplanting (art 3.186)

• Eeuwigdurend opstalrecht dat minstens 99 jaar bestaat, verlies van ieder nut, 
zelfs toekomstig en potentieel (art 3.187)

• Natrekking/vergoeding
• Bij einde eigendomsoverdracht op het volume naar opstalgever

• Vergoeding voor bouwwerken en beplanting binnen zijn recht, op grond van 
de ongerechtvaardigde verrijking



.

DANK VOOR UW AANDACHT !


