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Algemene inleiding
Totstandkoming en structuur van Boek 3

1
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Totstandkoming (I)

MvJ Geens
«Sprong naar het recht voor 
morgen: hercodificatie van 

de basiswetgeving»

2016 MB 30/09/2017

Commissie tot 
hervorming

goederenrecht
(Prof. Sagaert + 
Prof. Lecocq)

07/12/2017

Voorontwerp van 
wet houdende

invoeging Boek II 
‘Goederenrecht’ 
in nieuw BW

04/05/2018

Goedkeuring 
voorontwerp van 
wet houdende 

invoeging Boek 3 
“Goederen” door 
Ministerraad

31/10/2018 8‐9/12/2018

Val regeringIndiening als 
wetsontwerp 
in Kamer

Publieke consultatieronde

3

4



3

Totstandkoming (II)

Indiening wetsvoorstel 
houdende invoeging 
Boek 3 "Goederen" 

in Kamer

27/02/2019 14/05/2019

Publicatie wet 
13/04/19 tot 

invoering van een 
Burgerlijk Wetboek 
en tot invoeging 
Boek 8 “Bewijs”

16/07/2019

Indiening 
wetsvoorstel 
houdende 

invoeging Boek 3 
"Goederen" 
in Kamer

30/01/2020 17/03/2020

Wet 
houdende 
Boek 3 

"Goederen" 
van het 
Burgerlijk 
Wetboek

Publicatie 
in Belgisch 
Staatsblad

Unanieme 
goedkeuring 
in Kamer

04/02/2020

Inwerkingtreding 
van Boek 3 (met 
uitzonderingen) 

1/09/2021

Wetswijziging vóór  
inwerkingtreding 

van Boek 3 
(concessierechten)

Structuur van het Burgerlijk Wetboek

Boek Titel Status

Boek 1 Algemene bepalingen
24/02/2021: indiening wetsvoorstel houdende Boek 1 

'Algemene bepalingen’ in Kamer

Boek 2 Personen, familie en relatievermogensrecht
20/05/2020: indiening wetsvoorstel houdende Boek 2, titel 

3, 'Relatievermogensrecht’ in Kamer

Boek 3 Goederen Wet van 4 februari 2020 ‐ Inwerkingtreding 01/09/2021

Boek 4 Nalatenschappen, schenkingen en testamenten
20/05/2020: indiening wetsvoorstel houdende Boek 4 

'Nalatenschappen, schenkingen en testamenten’ in Kamer

Boek 5 Verbintenissen
24/02/2021: indiening wetsvoorstel houdende Boek 5 

‘Verbintenissen’ in Kamer

Boek 6 Bijzondere overeenkomsten

Boek 7 Zekerheden

Boek 8 Bewijs Wet van 13/04/2020 ‐ Inwerkingtreding 1/11/2020

Boek 9 Verjaring
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Structuur van Boek 3

Titel Onderwerp

Titel 1 Algemene bepalingen Dispositions générales

Titel 2 Indeling van goederen Classification des biens

Titel 3 Eigendomsrecht Droit de propriété

Titel 4 Mede‐eigendom Copropriété

Titel 5 Burenrelaties Relations de voisinage

Titel 6 Recht van vruchtgebruik Droit d’usufruit

Titel 7 Erfpachtrecht Droit d’emphytéose

Titel 8 Opstalrecht Droit de superficie

Krachtlijnen van de hervorming (I)

• Integratie

• Niet in Boek 3
• Intellectuele eigendomsrechten

• Fiscale bepalingen

Betere leesbaarheid en structuur

Buiten oud Burgerlijk Wetboek in Boek 3 

• Erfpachtwet en Opstalwet
• Hypotheekwet (“publiciteit en vermogen”)
• Wetten van 30/12/1975 en 21/02/1983 betreffende

bepaalde gevonden voorwerpen
• Diverse bepalingen van het Veldwetboek

In oud BW, maar niet in Boek II  in Boek 3

• Bezit, detentie en verkrijgende verjaring

In rechtspraak in Boek 3

• Burenhinder / burenrelaties
• Figuur “accessoir opstalrecht”

Invoeging Titel 1 “Algemene bepalingen”

7
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Krachtlijnen van de hervorming (II)

• Instrumentalisering Modernisering

• Flexibilisering Rechtsvergelijkende benadering

Niet louter conceptueel

Functioneel en bruikbaar
• Erkenning van eigendom in drie dimensies
• Begrip ‘volume’
• Flexibel gebruik / interpretatie van 

erfdienstbaarheden

Afschaffing agrarische focus

Vrees voor terugkeer naar feodaliteit is niet langer
actueel

Goederenrecht niet van openbare orde

Veel ruimte voor contractsvrijheid

Inspiratie vanuit rechtsvergelijkende hoek
• Franse Avant‐Projet du droit des biens
• Nederlands Burgerlijk Wetboek
• Burgerlijk Wetboek van Québec 

Inwerkingtreding (I)

• Inwerkingtreding op 1 september 2021
‒ Enkel van toepassing op rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden na 1 september 2021

‒ Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn de nieuwe bepalingen niet van toepassing:

• op de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden vóór 1 september 2021

• op rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden na 1 september 2021 die betrekking hebben op zakelijke rechten
ontstaan uit een rechtshandeling of rechtsfeit dat heeft plaatsgevonden vóór 1 september 2021

‒ Nieuwe bepalingen zullen geen afbreuk doen aan rechten die vóór 1 september 2021 zouden zijn verworven

‒ MvT:

• “De overgangsbepalingen beogen de rechtszekerheid maximaal te waarborgen. Dit gebeurt door de toepassing van de nieuwe
bepalingen uit te sluiten op de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en rechtsfeiten die dateren van vóór de inwerkingtreding
van de wet, behoudens andersluidend beding. Maar ook is de wet niet van toepassing op de gevolgen van zakelijke rechten die
dateren van voor de inwerkingtreding van de wet, zelfs indien de rechtshandeling of het rechtsfeit van nadien dateren. Te denken is
bijvoorbeeld aan authentieke akten tot vaststelling van een opstalrecht. Aangezien zakelijke rechten – nog meer in de toekomst dan
in het verleden – soms eeuwigdurend zijn, is het van belang dat geen afbreuk kan worden gedaan aan verworven rechten”.

• Enkele nieuwe regels betreffende onroerende publiciteit: inwerktreding op een door de Koning te
bepalen datum, maar uiterlijk op 1 juli 2022
‒ Akten waarin een wettelijke verkrijging van een onroerend zakelijk recht wordt vastgesteld en vonnissen die het bestaan van een 

wettelijke erfdienstbaarheid vaststellen

‒ Akten die een voorkeur‐, voorkoop‐ of optierecht verlenen op een onroerend zakelijk recht

‒ Akten van erfopvolging waarbij wordt vastgesteld dat een persoon een onroerend zakelijk recht heeft verkregen ter zake des doods

9
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Inwerkingtreding (II)

• Overgangsbepalingen in geval van verjaring

• Bijzondere regel voor het opstalrecht

‒ Juridische oplossing voor vroegere constructies die een "volume‐eigendom" pogen te creëren, echter onder 
voorwaarden

‒ “Elke overeenkomst die een opstalrecht vestigt of iedere andere overeenkomst die afwijkt van de verticale natrekking, 
die gesloten is vóór de inwerkingtreding van deze wet en die voldoet aan de vereisten als omschreven in artikel 3.180, 
tweede lid, 2°, van het Burgerlijk Wetboek wordt van rechtswege geacht een eeuwigdurend opstalrecht te vestigen, 
als deze is gesloten zonder bepaling van de duurtijd of voor een onbepaalde duurtijd.

‒ Elke overeenkomst die een opstalrecht vestigt of iedere andere overeenkomst die afwijkt van de verticale natrekking, 
die gesloten is vóór de inwerkingtreding van deze wet en die voldoet aan de vereisten als omschreven in artikel 3.180, 
tweede lid, 2°, van het Burgerlijk Wetboek waarvan de duurtijd langer is dan 50 jaar, maar de maximumduurtijd 
voorzien in artikel 3.180, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet overschrijdt, is geldig voor de contractueel 
overeengekomen duurtijd”.

Algemene bepalingen
Overzicht van de meest relevante bepalingen van 
toepassing op zakelijke rechten

2
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Algemeen

13

• Titel 1 bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle zakelijke rechten, 
behoudens uitdrukkelijke afwijking

• De meest relevante bepalingen bij commerciële vastgoedtransacties zijn:

‐ Numerus clausus beginsel met veel contractuele vrijheid

‐ Beschikkingsbevoegdheid en overdracht van zakelijke rechten

‐ Wijzen van tenietgaan van zakelijke rechten en gevolgen t.a.v. derden 

46237878

Numerus claususmet veel contractuele vrijheid

14

‐ Zakelijke rechten kunnen enkel gecreëerd / erkend worden door de wetgever

• 4 categorieën: eigendom, mede‐eigendom, zakelijke gebruiksrechten en zakelijke zekerheden

‐ Zakelijke gebruiksrechten: erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal

‐ Maar wettelijke bepalingen zijn van suppletief srecht, met uitzondering van:

• Definities

• Indien de wet anders bepaalt (bv. inzake de duurtijd van zakelijke gebruiksrechten)

46237878
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Beschikkingsbevoegdheid en overdracht van zakelijke rechten

15

• Beschikkingsbevoegdheid

‐ Titularis van zakelijk recht kan over zijn recht beschikken en zijn recht bezwaren, mits 3 uitzonderingen: 

• Bepaalde rechten kunnen niet (afzonderlijk) overgedragen worden wegens hun aard

‒ Bijzonder geval van het accessoir opstalrecht (concessie) (zie verder)

• Nemo plus iuris

• Wettelijke of contractuele beperkingen

‒ Erkenning geldigheid van contractuele beperkingen op voorwaarde dat zij beperkt zijn in de tijd en beantwoorden
aan een rechtmatig belang

• Overdracht van zakelijke rechten

‐ Overdrager blijft hoofdelijk gehouden voor de persoonlijke verbintenissen die de tegenprestatie voor de 
vestiging van het recht vormen en na de overdracht opeisbaar zijn (bv. betaling van canon)

‐ Overdrager is bevrijd van de andere verbintenissen verbonden aan het recht en die na de overdracht
opeisbaar zijn (bv. de onderhoudsverplichtingen van de vruchtgebruiker) MAAR: aanvullend recht

46237878

Wijzen van tenietgaan van zakelijke rechten en gevolgen t.a.v. derden

16

‐ Tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten ten gevolge van:
• Tenietgaan van de titel waardoor het zakelijk recht is verkregen

‒ Vernietiging, realisatie van ontbindende voorwaarde, ontbinding wegens niet‐nakoming, vervallenverklaring, 
herroeping of opzegging in minnelijke overeenstemming

• Tenietgaan van het voorwerp van het zakelijk recht (tenzij zakelijke subrogatie)

‒ Aanbevolen om contractuele regeling overeen te komen in geval van tenietgaan van het gebouw

• Gerechtelijke onteigening van het goed

• Afstand van het zakelijk recht door de titularis ervan

• Verstrijken van de wettelijke of contractuele tijdsduur waarvoor het zakelijk recht is verleend

• Vermenging

• Vervallenverklaring

• Niet uitoefening van het zakelijk recht gedurende dertig jaar

• “Abnormale” beëindigingsgronden hebben relatieve werking en kunnen geen afbreuk doen
aan de rechten van derden die te goeder trouw op tenietgegane zakelijk recht zijn verkregen

46237878
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Vruchtgebruik
Belangrijkste wijzigingen en toepassing in de praktijk

3

46237878

Begrip (I)

Principes

• Rechtzekerheid
‒ Duidelijke omschrijving en regeling

‒ Modernisering en flexibiliteit

• Samenwerking tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker
‒ Samenwerkingsplicht en overleg tussen beide partijen

‒ Meer rechten voor blote eigenaar

‒ Actuele onderhouds‐ en herstelplicht

• Waardebehoud van het in vruchtgebruik gegeven goed
‒ Erkenning belangen van blote eigenaar

‒ Beheersplicht lastens vruchtgebruiker

‒ Blote eigenaar heeft recht verzekering aan te gaan indien vruchtgebruiker nalaat dit te doen

17
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Begrip (II)

Definitie

• 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”

‒ Zowel het gebruik als het genot 

‒ Incorporatie van de verplichtingen van de vruchtgebruiker  

 Niet mogelijk om contractueel van zorgvuldigheids‐ en bestemmingsplicht af te wijken

Kunnen partijen vrij beslissen om de bestemming tijdens de duurtijd van het vruchtgebruik
te wijzigen?

 MvT: sanctie is nietigheid van de clausule(s) of conversie van het vruchtgebruik

‒ Nadruk op tijdelijkheidselement  

‒ Nadruk op instandhoudingsplicht

 Erkenning van de belangen van de blote eigenaar

Begrip (III)

Duur

• Flexibilisering van duurtijd

‒ Vruchtgebruik eindigt bij overlijden van vruchtgebruiker

EN

‒ Voor rechtspersonen: maximumduur van 99 jaar in plaats van 30 jaar 

‒ Voor natuurlijke personen: maximum 99 jaar, tenzij deze langer dan 99 jaar leven

• Faillietverklaring + vrijwillige/wettelijke/gerechtelijke ontbinding rechtspersoon = einde vruchtgebruik

 Behoudens andersluidend beding, eindigt vruchtgebruik niet bij fusie, splitsing of  gelijkgestelde verrichting

• Geen contractuele afwijkingen mogelijk

‒ Gezien de tijdelijke aard en het einde van het recht van vruchtgebruik in geval van faillissement, kan de 
bankability ervan in twijfel worden getrokken

19
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Begrip (IV)

Voorwerp

• Roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk, bijzonder of algemeenheid 

Hoedanigheid van blote eigenaar

• Vruchtgebruik kan worden gevestigd door de eigenaar (ook de tijdelijke eigenaar) 

• Vruchtgebruik kan ook worden gevestigd door de erfpachter, opstalhouder, hoofdvruchtgebruiker

Begrip (V)

22

Einde van het vruchtgebruik

• Verplichting tot teruggave

‒ Bij einde van het vruchtgebruik moet de vruchtgebruiker de bezwaarde goederen in zelfde staat teruggeven, met 
uitzondering van de waardeverminderingen die het gevolg zijn van normale slijtage, ouderdom of overmacht

‒ Indien bij aanvang van vruchtgebruik geen beschrijving is opgemaakt, wordt vruchtgebruiker vermoed, behoudens 
tegenbewijs, het goed in goede staat van onderhoud en zonder enig gebrek te hebben ontvangen

 Tegenpool van het vermoeden bij huur (art. 1731 oud BW)

• Vergoedingsplicht

‒ Blote eigenaar moet vruchtgebruiker, op grond van ongerechtvaardigde verrijking, vergoeden voor constructies en 
beplantingen die hij binnen de grenzen van zijn recht heeft uitgevoerd, zonder daartoe verplicht te zijn en met 
toestemming van blote eigenaar

‒ Vruchtgebruiker heeft retentierecht op die constructies en beplantingen tot betaling van de vergoeding

‒ Blote eigenaar wordt eigenaar van die constructies en beplantingen en kan de verwijdering ervan niet vorderen

‒ In alle andere gevallen: blote eigenaar wordt eigenaar van de constructies en beplantingen zonder vergoedingsplicht

 Geen dwingend recht, raadzaam om dit contractueel te regelen 

46237878
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Grove herstellingen (I) 

23

Algemeen

Huidig recht

• Geen definitie die van toepassing is bij alle zakelijke rechten

• Enkel opsomming van voorbeelden in artikel 606 oud BW

‒ Grove herstellingen zijn die van zware muren en van gewelven, de vernieuwing van balken en van gehele daken; Eveneens 
de vernieuwing van dijken en van steun‐ en afsluitingsmuren in hun geheel. Alle andere herstellingen zijn herstellingen tot 
onderhoud

‒ Verouderd concept, evolutief te interpreteren door rechtspraak 

‒ Grove herstellingen uitsluitend “ten laste” van de blote eigenaar

• Actuele verplichting?

Boek 3

‒ Principe 1: flexibiliteit en dus geen opsomming van voorbeelden in artikel 3.154 §1 BW

‒ Principe 2: verdeling van de kosten tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker

‒ Principe 3: actuele verplichting

46237878

Grove herstellingen (II)

24

Begrip

Artikel 3.154 §1 BW

• Grove herstellingen zijn herstellingen die betrekking hebben op de structuur van het goed of van zijn inherente 
bestanddelen of waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan

• 2 categorieën:

‒ Herstellingen m.b.t. de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen

‒ Herstellingen waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan

46237878
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Grove herstellingen (III)

25

Begrip

Herstellingen m.b.t. de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen

• MvT

‒ “[de opstellers] verduidelijken dat zij uitdrukkelijk de structurele herstellingen als grove herstellingen willen zien, in 
tegenstelling tot de onderhoudsherstellingen. Het gaat om de herstellingen betreffende de structuur van het goed in zijn 
geheel, en dus ook die van de inherente bestanddelen (ze zijn immers noodzakelijk voor de substantie van het goed)”

• Inherente bestanddelen (art. 3.8 § 2 BW)

‒ “Een inherent bestanddeel van een goed is een noodzakelijk element van dit goed dat er niet kan worden van afgescheiden 
zonder afbreuk te doen aan de fysieke of functionele substantie van dit goed”

‒ MvT natrekking

• Maar wat is “functionele substantie”? Komt dit overeen met het oude concept “onroerend door bestemming”?

‒ Lift, HVAC, centrale verwarming, elektriciteit, trap, dak = inherente bestanddelen?

• Standpunt van de Rulingcommissie  herstellingen vs. vervangingen

46237878

Grove herstellingen (IV)

26

Begrip

Herstellingen waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan

• MvT

‒ “Het enkele feit dat het gaat om werken die een belangrijke financiële weerslag hebben, volstaat ook onder die nieuwe 
omschrijving niet om die werken als grove herstellingen te beschouwen; ze moeten manifest de vruchten te boven gaan”

• Vruchten (art. 3,42, lid 1 BW)

‒ Vruchten van een goed zijn datgene wat dat goed periodiek voortbrengt, zonder dat dit de substantie ervan wijzigt en 
ongeacht of het uit zichzelf gebeurt of als gevolg van de valorisatie ervan

‒ Hoe toepassen in de praktijk?

• Kosten

‒ Welke kosten? Wat zit hierin inbegrepen? 

‒ Op welk ogenblik moet vergelijking met de “vruchten” worden gemaakt? Wat is “manifest”?

 Raadzaam om begrip contractueel duidelijk te omschrijven

 Raadzaam om te preciseren welke regeling geldt m.b.t. herstellingen aan liften, HVAC, centrale verwarming, elektriciteit, trap,…. 

46237878
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Grove herstellingen (V)

27

Wie is verantwoordelijk?

Vruchtgebruiker

• Art. 3.153 BW: De vruchtgebruiker is ertoe gehouden om onderhoudsherstellingen ten aanzien van het 
goed te verrichten die, op korte of lange termijn, nodig zijn om de waarde van het goed te vrijwaren, 
onder voorbehoud van normale slijtage, ouderdom of overmacht.

• Niet alle onderhoudsherstellingen!

‒ Onderhoudsherstellingen vs. onderhoud
• Art. 3.144 BW – recht maar ook plicht tot behoud van de in vruchtgebruik gegeven goederen

• “Gebruik zoals een voorzichtig en redelijk persoon… met teruggaveplicht” 

‒ Hoe uitsluiting van normale slijtage, ouderdom en overmacht combineren met: 
• Duur van vruchtgebruikrecht >< normale slijtage en ouderdom  “normale” onderhoudsverplichting

• Verzekeringsplicht van vruchtgebruiker (art. 3.151 BW) >< in geval van overmacht  wie moet heropbouwen? 
Situatie van tenietgaan is niet geregeld (behalve zakelijke subrogatie)! 

46237878

Grove herstellingen (VI)

28

Wie is verantwoordelijk?

Blote eigenaar

• Grove herstellingen, na overleg met vruchtgebruiker

• Uitzonderingen

‒ Niet m.b.t. bouwwerken en beplantingen die vruchtgebruiker zelf heeft aangebracht
• Vruchtgebruiker is tijdelijk eigenaar op grond van accessoir opstalrecht 

‒ Niet indien grove herstellingen uitsluitend te wijten zijn aan vruchtgebruiker 
• Wat bij herstellingen veroorzaakt door vruchtgebruiker en derden? Toezichtsplicht vruchtgebruiker?

‒ Recht op proportionele bijdrage in de kosten jegens vruchtgebruiker 

46237878
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Grove herstellingen (VII)

29

Recht op proportionele bijdrage in de kosten jegens de vruchtgebruiker

• Art. 3.154, §3: “De blote eigenaar die de grove herstellingen uitvoert, kan van de vruchtgebruiker eisen dat hij proportioneel 
bijdraagt in de kosten van deze herstellingen. Deze bijdrage wordt bepaald in verhouding tot de waarde van het vruchtgebruik 
tegenover de waarde van de volle eigendom, berekend overeenkomstig artikel 745sexies, § 3, van het oude Burgerlijk Wetboek”.

• MVT

‒ “Het moet echter verhinderd worden dat de blote eigenaar de financiële last van de door hem uitgevoerde werken alleen moet dragen, aangezien 
hij – zeker indien het om een jonge vruchtgebruiker gaat – geen gebruik en genot heeft (en dit in sommige gevallen voor zijn ganse leven). Een 
evenwichtige oplossing is dat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar deze werken financieren volgens de waarde van het vruchtgebruik 
respectievelijk de blote eigendom in verhouding tot de waarde van de volle eigendom. Een bijkomende hefboom bestaat erin dat de waarde van 
vruchtgebruik en blote eigendom objectief kan worden berekend, waarvoor artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek de grondslag vormt.

‒ Indien de vruchtgebruiker nog jong is, zal de blote eigenaar niet veel te verwachten hebben om op korte termijn het gebruik en genot te krijgen, 
maar zal hij ook slechts een beperkt gedeelte van de werken moeten betalen. Is de vruchtgebruiker daarentegen al ouder, dan zal de blote eigenaar 
een veel groter gedeelte moeten dragen, maar hij kan statistisch op kortere termijn ook het gebruik en genot verwachten”

• Toepassing in de praktijk?

‒ Principe uit erfrecht: omzetting van vruchtgebruik, gebaseerd op leeftijd, geslacht en verwachte levensduur 

‒ Hoe toe te passen op vennootschappen?

46237878

Grove herstellingen (VIII)

30

(fragment)

Erfpacht, postal en vruchtgebruik onder het nieuwe goederenrecht
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30



16

Grove herstellingen (IX)

31

• BESLUIT:

• Raadzaam om dit contractueel te regelen

‒ Onderhoudsplicht

‒ Onderhoudsherstellingen en het begrip “waarde van het goed vrijwaren”

‒ Specifieke situatie van het tenietgaan

‒ Geen plicht tot grove herstellingen van blote eigenaar bij tekortkoming vruchtgebruiker

‒ Financiële regeling, bijdrage (of niet) van de vruchtgebruiker in de kosten van de grove herstellingen
“economische levensduur van wat hersteld wordt in functie van resterende duur zakelijk recht”

46237878

Praktische toepassingen (I)

32

Tenietgaan

• Vruchtgebruik wordt toegekend op een hotel voor duur van 30 jaar

• Overeenkomstig zijn wettelijke verplichtingen heeft vruchtgebruiker het hotel verzekerd, maar nadien gaat
het hotel geheel teniet door brand

• Wat bepaalt de wet?

‒ Tenietgaan van vruchtgebruik door tenietgaan van voorwerp (art. 3.15, 2°) behoudens zakelijke subrogatie (art. 3.10)

• “Een zakelijk recht strekt zich van rechtswege uit tot alle goederen die in de plaats komen van het oorspronkelijke 
voorwerp van het zakelijk recht, waaronder de schuldvorderingen die in de plaats van het goed zijn gekomen, zoals de 
vergoeding die door derden verschuldigd is wegens het tenietgaan, de beschadiging of het waardeverlies van het goed, 
voor zover het zakelijk recht nuttig op het nieuwe voorwerp kan worden uitgeoefend en er geen andere manier is om het 
recht te vrijwaren”

• Strekt het vruchtgebruik zich uit tot de verzekeringsvergoeding? Nuttige uitoefening (uitbating hotel)?

‒ Heropbouwverplichting in hoofde van vruchtgebruiker?

‒ Heropbouwverplichting in hoofde van de blote eigenaar, met verdeling van de kosten? Heropbouw = grove herstelling?

46237878
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Praktische toepassingen (II)

33

Tenietgaan

• Wat contractueel te voorzien? 

‒ Welk type van verzekering en aan wie wordt premie uitgekeerd?

• “Verzekering volle eigendom” – Verzekering inkomensverlies (hoteluitbater) vs. “uitgebreide verzekering behalve” 

• Eens overeengekomen, na te gaan of degene aan wie wordt uitgekeerd, de contractuele verplichting tot heropbouw
heeft en voor welk bedrag

‒ Voorbeeldclausule

“In geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van het Goed zal deze overeenkomst blijven bestaan. De vruchtgebruiker zal dan de verplichting
hebben tot het heropbouwen of het herstellen ervan, uitgezonderd in het geval van gehele vernieling van het Goed die is veroorzaakt door een
schadegeval dat niet gedekt is door de verzekeringen voorzien in artikel 9.2 van de akte. De vruchtgebruiker verbindt er zich in dat geval toe zo
spoedig als redelijkerwijze mogelijk het nodige te doen met het oog op de werken tot heropbouw of herstel. In geval van heropbouw of herstel,
zonder significante wijziging, is, in afwijking van het bepaalde in deze akte, geen verder akkoord vanwege de blote eigenaar vereist.

De verzekeringsvergoeding uitgekeerd in het kader van de in artikel 9.2 bedoelde verzekeringspolis ter vergoeding van de schade aan het Goed
zal door de vruchtgebruiker uitsluitend mogen worden aangewend voor de uitvoering van haar voormelde verplichtingen inzake het
heropbouwen of het herstellen van het Goed. In afwijking van het voorgaande, heeft de vruchtgebruiker het recht in geval van gehele vernieling
van het Goed die zou geschieden minder dan 10 jaar voor het einde van het vruchtgebruik, te verzaken aan het recht van vruchtgebruik, mits
betaling aan de blote eigenaar van de verzekeringsvergoeding die hij ter vergoeding van de schade aan het Goed zou ontvangen in het kader van
de in artikel 9.2 van deze Akte bedoelde verzekeringspolis”

46237878

Praktische toepassingen (III)

34

Onderhoud en grove herstellingen

• Casus 1

‒ Vruchtgebruik op kantoorgebouw ten voordele van vennootschap voor 40 jaar

‒ Na 15 jaar: tapijt is versleten, past niet meer bij de ‘standing’ van het kantoorgebouw

‒ Wie moet het tapijt vervangen? Wie draagt de kosten?

• Casus 2

‒ Vruchtgebruik op kantoorgebouw ten voordele van vennootschap voor 40 jaar

‒ Door storm zijn dakpannen van het dak gevallen, maar vruchtgebruiker doet niets

‒ Opnieuw storm en regen sijpelt gebouw binnen op plaats waar geen dakpannen zijn

‒ Schilderingen op de muur worden aangetast + water dringt door tot in de parketvloer

‒ Parketvloer moet gedeeltelijk vervangen worden

‒ Wie moet de schilderwerken en parketvloer herstellen? Wie draagt de kosten?

46237878

33

34



18

Erfpacht
Belangrijkste wijzigingen en toepassing in de praktijk

4

46237878

Begrip (I)
Definitie

• "Een recht van erfpacht 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.“
‒ Vol gebruik en genot ‐MvT: algemeen gebruiksrecht met als enige beperking dat de waarde niet mag worden verminderd

‒ Enkel onroerende goederen uit hun aard of door incorporate 

‒ MvT: (al dan niet bebouwde) grond, ondergrond of bouwwerk op zichzelf

‒ Vereiste betaling jaarlijkse canon valt weg

‒ Verbod van waardevermindering = deel van de definitie, niet contractueel uit te sluiten

Wat betekent "niets doen dat de waarde vermindert"?  

Welke "waarde"? Kunnen de partijen dit begrip "waarde" vrij definiëren? Wanneer moet deze waarde worden vastgesteld?

Kan het "verbod op waardevermindering" contractueel worden gemoduleerd?

Mag erfpachter onroerend goed afbreken en herbouwen in geval van totale veroudering/slijtage?

Zo ja, is erfpachter volle eigenaar of slechts erfpachter van het heropgebouwde onroerend goed?

‒ In tegenstelling tot vruchtgebruiker kan erfpachter bestemming wijzigen (tenzij contractueel anders is overeengekomen)

35
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Begrip (II)
Duur

• "Niettegenstaande andersluidende bepalingen kan de looptijd van een erfpachtrecht niet minder dan 15
jaar en niet meer dan 99 jaar bedragen".

‒ Geen contractuele afwijkingen mogelijk

• Mogelijkheid tot verlenging zonder dat de totale duur meer dan 99 jaar bedraagt

• Hernieuwing mits uitdrukkelijk akkoord van de partijen

‒ Bij gebrek aan uitdrukkelijk akkoord wordt erfpacht die na het verstrijken van de duur feitelijk voortduurt, als feitelijk 
gedogen beschouwd waardoor zij op elk ogenblik kan worden beëindigd

• Erfpachtrecht kan eeuwigdurend zijn wanneer en zolang het voor doeleinden van het openbaar domein
door de eigenaar van het onroerend goed gevestigd is

• Indien erfpacht door verkrijgende verjaring wordt gevestigd

‒ Erfpacht wordt geacht te zijn gevestigd voor 99 jaar, tenzij een rechtshandeling kortere duur vastlegt

‒ Duur van erfpachtrecht loopt vanaf de aanvang van het deugdelijk bezit of vanaf later tijdstip bepaald in de 
rechtshandeling

Begrip (III)
Hoedanigheid

• “Het erfpachtrecht kan worden gevestigd door de eigenaar of door een titularis van een zakelijk 
gebruiksrecht binnen de grenzen van zijn recht”

• Erfpachtrecht kan worden gevestigd door de eigenaar (ook de tijdelijke eigenaar) 

• Erfpachter kan ondererfpacht toestaan op in erfpacht gegeven goederen (niet op zijn 
erfpachtrecht)

37
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Begrip (IV)
Einde van het recht van erfpacht

• Gronden voor beëindiging

• Bevestiging dat erfpachtrecht tenietgaat door de oorzaken bedoeld in de artikelen 3.15 en 3.16 (o.a. 
tenietgaan voorwerp, tenietgaan titel, gerechtelijke onteigening, ontbindende voorwaarde), ook al 
gebeurt dit vóór de minimumtermijn van 15 jaar

• Erfpachtrecht kan niet tenietgaan vóór verstrijken van 15 jaar door enkele wil van één van partijen
• MvT: beëindiging door ontbinding o.g.v. wet of ontbindend beding ook mogelijk, ook vóór 15e jaar

• Bij eeuwigdurend erfpachtrecht voor doeleinden van het openbaar domein dat sinds minstens 99 jaar 
bestaat: rechter kan opheffing bevelen bij verlies van ieder nut, zelfs toekomstig of potentieel

• Bij ED: verlies van ieder nut, zelfs toekomstig – verlies van potentieel nut niet vereist

• MvT: bij ED is criterium ‘potentieel nut’ te veeleisend – meer realisme en functionaliteit om 
mogelijkheid tot afschaffing van ED niet volledig uit te hollen

Begrip (V)
Einde van het recht van erfpacht

• Vergoedingsplicht

• Bij tenietgaan van erfpachtrecht gaat eigendomsrecht van de bouwwerken en beplantingen 
uitgevoerd met toepassing van art. 3.172 over op de erfpachtgever of diens rechtsopvolger

• Erfpachtgever moet de erfpachter vergoeden voor bouwwerken en beplantingen opgericht binnen 
de grenzen van zijn recht op grond van ongerechtvaardigde verrijking

• Tot betaling van de vergoeding heeft erfpachter retentierecht op de bouwwerken en beplantingen

• In geval van algemene overgang, overgang onder algemene titel of overdracht van het recht van de 
erfpachtgever rust de vergoedingsverplichting op de rechtsverkrijgende (= rechtsopvolger van 
erfpachtgever)

39
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Grove herstellingen (I)

41

Begrip

• Zelfde begrippen als in de context van vruchtgebruik

Wie is verantwoordelijk?

• Erfpachter

‒ Einde van discussie

• Art. 3.173, lid 2 BW: “Hij moet alle onderhoudsreparaties en grote herstellingen in de zin van art. 3.153 en 3.154 
uitvoeren aan het onroerend goed waarop zijn recht betrekking heeft en aan de bouwwerken en beplantingen die hij 
moet oprichten, teneinde de waarde ervan niet te verminderen”. 

• Art. 3.173, lid 3 BW: “Hij zorgt ook voor alle herstellingen met betrekking tot de bouwwerken en beplantingen die 
hij verkregen heeft of zonder enige verplichting heeft uitgevoerd en noodzakelijk zijn geworden voor de uitoefening 
van de andere zakelijke gebruiksrechten op het onroerend goed”.

‒ Maar: opgelet voor kruisverwijzingen!

• Verwijzing naar bepalingen in het kader van vruchtgebruik omvat ook de uitsluitingen en beperkingen! 

46237878

Grove herstellingen (II)

42

Wie is verantwoordelijk?

• Erfpachtgever

‒ Geen verplichting tot herstel

BESLUIT:

‒ Opgelet met het opleggen van (te) vergaande (onderhouds‐/herstel)verplichtingen aan erfpachter

46237878
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Verhoogde aantrekkelijkheid? (I)

“… met de verkorting van de minimumduur bij erfpacht tot 15 jaar zal men in de 
toekomst vaker erfpachtovereenkomsten sluiten dan 

(handels)huurovereenkomsten"

Wat zijn de belangrijkste verschillen, en zijn deze voordeliger (voor één van de partijen)?
• Duur

• Vergoeding

• Rechten en verplichtingen van de partijen

• BTW

• Verkoop

Verhoogde aantrekkelijkheid? (II)

44

Erfpacht
• Art. 3.169 BW

‒ Minimum 15 jaar

‒ Maximum 99 jaar (eeuwigdurend in bepaalde gevallen)

• Vroegtijdig tenietgaan

‒ Geen afstand mogelijk tijdens minimumduur van 15 jaar, wel erna

• Werkt slechts voor toekomst

• Indien ten bezwarende titel: geen nadeel aan de huidige en 
toekomstige persoonlijke verbintenissen die tegenprestatie vormen 
voor vestiging van zakelijk recht

‒ Wel minnelijke beëindiging mogelijk tijdens minimumduur 15 jaar

• Maar is abnormale beëindigingsgrond → relatieve werking ter 
bescherming van derden te goeder trouw met conflicterend recht
(art. 3.17 BW)

• Hernieuwing

‒ Uitdrukkelijk akkoord van partijen +  maximumduur van 99 jaar

Handelshuur
• Art. 3 HHW

‒ Minimum 9 jaar

‒ Maximum 99 jaar

• Opzegging

‒ Door huurder: elke 3 jaar

‒ Door verhuurder: 

• Indien contractueel bedongen

• Elke 3 jaar indien verhuurder gehuurde goed voor eigen gebruik
/ gebruik bloed‐/aanverwanten wil gebruiken

‒ Minnelijke beëindiging door partijen

• Hernieuwing

‒ Recht van huurder op drie hernieuwingen van duur van 9 jaar
(tenzij andersluidend akkoord tussen partijen vastgesteld in 
authentieke akte of verklaring voor de rechter) 

46237878
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Verhoogde aantrekkelijkheid? (III)
Bescherming van de partijen bij erfpachtovereenkomst

• Garantie op een ingebruikname van minstens 15 jaar
‒ Bescherming van erfpachtgever tegen opzeggingsrecht van handelshuurder onder HHW

‒ Bescherming van erfpachter tegen eigen gebruik / gebruik bloed‐/aanverwanten van de verhuurder onder HHW 

Contractuele regelingen

• Erfpachtovereenkomst met mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging na minimumduur van 15 jaar
‒ Registratierechten aan 2% of BTW berekend op totale duur van het recht

‒ Boekhoudkundige verwerking als recht op lange termijn (vergelijk met financiële lease)

‒ Bescherming van rechten van derden te goeder trouw met conflicterend recht (bv. bank die financiering aan
erfpachter toestaat en daarvoor hypotheek krijgt op erfpachtrecht) 

• Zelfs indien bepaald in erfpachtovereenkomst en werd overgeschreven? 

• Erfpachtovereenkomst met mogelijkheid tot hernieuwing door erfpachter
‒ Totale duur beperkt tot 99 jaar

‒ Registratierechten aan 2% op ogenblik van hernieuwing, terwijl 0,2% bij huur

Verhoogde aantrekkelijkheid? (IV)

46

Erfpacht
• Canon ≠ essentieel bestanddeel

• Partijen vrij om bedrag canon te bepalen

• Indexatie

‒ Geen bijzondere wettelijke bepaling

• Herziening

‒ Geen bijzondere wettelijke bepaling

Huur

• Huurprijs is verplicht

• Partijen vrij om bedrag huurprijs te bepalen

• Indexatie

‒ Indexatieformule vrij te bepalen

‒ Bij aanpassing op grond van kosten van levensonderhoud: 
verplichte wettelijke indexatieformule + gezondheidsindex

• Herziening

‒ Gemene huur: geen bijzondere wettelijke bepaling

‒ Handelshuur: recht van beide partijen om huurprijsherziening
aan te vragen op einde van elke 3‐jarige periode indien
normale huurwaarde van gehuurde goed wegens nieuwe 
omstandigheden ten minste 15% hoger/lager is dan huurprijs 
vastgesteld in huurovereenkomst of bij laatste 
huurprijsherziening 

46237878

45

46



24

Verhoogde aantrekkelijkheid? (V)
Bescherming van de partijen bij erfpachtovereenkomst

• Garantie op contractueel vastgelegde canon tijdens duur van erfpachtrecht ten opzichte van 
recht op handelshuurprijsherziening onder HHW

Contractuele regelingen

• Mogelijkheid om in erfpachtovereenkomst indexatieclausule te voorzien, met meer flexibiliteit in 
vergelijking met verplichte indexatieregeling bij huur (indien aanpassing op grond van kosten van 
levensonderhoud gebeurt)

• Mogelijkheid om in erfpachtovereenkomst herzieningsclausule m.b.t. canon te voorzien, met meer
flexibiliteit in vergelijking met de regeling inzake handelshuurprijsherziening onder HHW

Verhoogde aantrekkelijkheid? (VI)

48

Erfpacht
• Art. 3.171 – Rechten op recht

‐ De erfpachter kan zijn erfpachtrecht overdragen en met 
een hypotheek bezwaren. Hij kan de onroerende 
goederen waarvan hij eigenaar is in het kader van een 
accessoir opstalrecht zoals bepaald in artikel 3.182 
slechts vervreemden of met een hypotheek bezwaren 
door gelijktijdig, gedeeltelijk of geheel, het erfpachtrecht 
waarvan hij titularis is te vervreemden of met een 
hypotheek te bezwaren

‐ Bij overdracht, onderscheid tussen:

• Persoonlijke verbintenissen =  tegenprestatie voor
vestiging recht en na overdracht opeisbaar: 
oorspronkelijke erfpachter niet bevrijd

• Andere verbintenissen: oorspronkelijke erfpachter
bevrijd

Huur
• Rechten op recht?

‐ Geen hypotheek

‐ Ook geen hypotheek op onroerende goederen
waarvan huurder eigenaar is op basis van 
accessoir opstalrecht

‐ Overdracht van huurrecht (gemene huur)

• Toegelaten tenzij andersluidend beding

‐ Overdracht van huurrecht (handelshuur)

• Toegelaten tenzij andersluidend beding

• Toegelaten indien overdracht samen geschiedt met 
overdracht van handelszaak, met notificatie aan 
verhuurder + verzet van verhuurder mogelijk op 
basis van bepaalde gronden (bv. huurder die handel 
in gehuurde goed minder dan twee jaren heeft 
uitgeoefend)

• Oorspronkelijke huurder hoofdelijk gehouden met 
overnemer

46237878
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Verhoogde aantrekkelijkheid? (VII)

49

Erfpacht
• Art. 3.172 – Rechten op bezwaarde goed

‐ De erfpachter heeft het gebruik en genot, zowel materieel 
als juridisch, van het onroerend goed waarop zijn recht 
betrekking heeft, zonder afbreuk te doen aan de overige 
bestaande rechten op het onroerend goed. Hij kan alle 
bouwwerken en beplantingen uitvoeren, zelfs indien hij de 
bestemming van het onroerend goed wijzigt, voor zover hij 
de waarde ervan niet vermindert.

‐ Hij heeft recht op de vruchten en, voor zover de uitbating 
een aanvang heeft genomen vóór het ontstaan van het 
erfpachtrecht, op de opbrengsten die in vruchten zijn 
omgezet.

‐ Indien de erfpachter bouwwerken of beplantingen verkrijgt 
of uitvoert, al dan niet zonder daartoe gehouden te zijn, 
zijn zij zijn eigendom, met toepassing van artikel 3.182. Hij 
mag de bouwwerken en beplantingen waartoe hij 
gehouden was, niet verwijderen.

Huur
• Rechten op gehuurde goed?

‐ Recht van gebruik en genot als goede huisvader in 
overeenstemming met bestemming van gehuurde goed zoals
contractueel voorzien (of afgeleid uit de omstandigheden bij
gebrek aan contractuele bepaling)

• Verplichting van verhuurder om genot tijdens duur van 
huur te verschaffen + vrijwaring voor gebreken aan 
verhuurde goed die het gebruik daarvan verhinderen

‐ Gemene huur

• Recht om verbouwingen uit te voeren op voorwaarde dat zij 
aan einde van de huur kunnen worden verwijderd zonder 
schade aan het gehuurde goed

‐ Handelshuur

• Recht om verbouwingen dienstig voor zijn onderneming uit 
te voeren op voorwaarde dat (i) kosten 3 jaar huur niet te
boven gaan, (ii) veiligheid, salubriteit en esthetische waarde 
niet in gedrang komen en (iii) verhuurder in kennis is 
gesteld, die wegens wettige redenen kan weigeren

46237878

Verhoogde aantrekkelijkheid? (VIII)

50

Erfpacht
• Art. 3.173 – Verplichtingen

‐ Tijdens de duur van de erfpacht is de erfpachter gehouden 
tot alle lasten en belastingen met betrekking tot het 
onroerend goed dat het voorwerp is van zijn erfpachtrecht 
en met betrekking tot de bouwwerken en beplantingen 
waarvan hij eigenaar is overeenkomstig artikel 3.182.

‐ Hij moet alle onderhoudsherstellingen en grove 
herstellingen in de zin van de artikelen 3.153 en 3.154 
uitvoeren aan het onroerend goed waarop zijn recht 
betrekking heeft en aan de bouwwerken en beplantingen 
die hij moet oprichten, teneinde de waarde ervan niet te 
verminderen.

‐ Hij zorgt ook voor alle herstellingen met betrekking tot de 
bouwwerken en beplantingen die hij verkregen heeft of 
zonder enige verplichting heeft uitgevoerd en noodzakelijk 
zijn geworden voor de uitoefening van de andere zakelijke 
gebruiksrechten op het onroerend goed.

Huur
• Verplichtingen?

‐ Lasten en belastingen

• Geen specifieke wettelijke bepaling met 
betrekking tot verdeling

• Wel art. 1728ter en quater oud BW

‐ Geringe herstellingen tot onderhoud

• Ten laste van huurder krachtens art. 1754 oud 
BW 

‐ Andere herstellingen (m.i.v. grove herstellingen)

• Ten laste van verhuurder

‐ Huurder recht op proportionele vermindering
huurprijs bij dringende herstellingen langer dan 40 
dagen

46237878
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Verhoogde aantrekkelijkheid? (IX)

51

Erfpacht
• Art. 3.176 – Natrekking en vergoeding

‐ Bij het tenietgaan van het erfpachtrecht gaat het 
eigendomsrecht van de bouwwerken en beplantingen 
uitgevoerd met toepassing van artikel 3.172 over op de 
erfpachtgever of diens rechtsopvolger.

‐ De erfpachtgever moet de erfpachter vergoeden voor de 
bouwwerken en beplantingen opgericht binnen de grenzen 
van zijn recht, op grond van de ongerechtvaardigde verrijking. 
Tot de betaling van de vergoeding heeft de erfpachter een 
retentierecht op de bouwwerken en beplantingen.

‐ In geval van algemene rechtsovergang, rechtsovergang onder 
algemene titel of overdracht van het recht van de 
erfpachtgever, rust de vergoedingsverplichting op de 
rechtverkrijgende.

• Art. 3.167 – Definitie

‐ 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.

Huur
• Verplichtingen?

‐ Natrekking en vergoeding

• Geen specifieke wettelijke bepaling

‐ Teruggave gehuurde goed

• Belang omstandige en tegensprekelijke
plaatsbeschrijving bij intrede

• Indien niet: vermoeden dat huurder
gehuurde goed heeft ontvangen in zelfde
staat als deze waarin het goed zich op het 
einde van de huur bevindt

• Huurder niet verantwoordelijk voor
waardeverminderingen wegens ouderdom, 
overmacht en slijtage

46237878

Verhoogde aantrekkelijkheid? (X)

• Ruime rechten en verplichtingen voor erfpachter

• Veel contractsvrijheid

‐ Grenzen aan deze contractvrijheid? 

• “Erfpacht” die, wat de rechten en verplichtingen van de partijen betreft, een “huur” is

• Criterium: werkelijke wil van de partijen in geval van onduidelijkheid

• Herkwalificatie, misbruik,…
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Verhoogde aantrekkelijkheid? (XI)

53

Erfpacht
• Vestiging onderworpen aan BTW

‐ Verplicht wanneer vestiger beroepsoprichter is

‐ Met optie

• Belastbare basis

‐ Totaal van de tegenprestatie (canons en lasten) 
tijdens duur van erfpachtrecht

‐ Levering van goed BTW volledig verschuldigd op 
moment van vestiging van erfpachtrecht

• Prefinanciering in hoofde van erfpachter

• Herziening BTW

‐ Investeringsgoed in hoofde van erfpachter

‐ Herzieningstermijn van 15 jaar

Huur
• Huur onderworpen aan BTW

‐ Enkel door optie

• Opgelet voor uitzonderingen afhankelijk van 
hoedanigheid huurder

• Belastbare basis

‐ Huur en lasten tijdens duur van huur

‐ Verrichten van diensten BTW verschuldigd bij
elke facturatie tijdens duur van huur

• Geen prefinanciering in hoofde van huurder

• Herziening BTW

‐ Investeringsgoed in hoofde van verhuurder

‐ Herzieningstermijn van 25 jaar

46237878

Verhoogde aantrekkelijkheid? (XII)

• Met betrekking tot nieuwe gebouwen die van nieuwe BTW‐optieregeling kunnen genieten

‐ Eigenaar zal BTW kunnen recupereren, ongeacht erfpacht of huur

‐ Bij erfpacht

• Erfpachter zal instaan voor prefinanciering en zal risico op herziening dragen

• Indien de eigenaar voor de BTW‐regeling opteert, moet hij ook de prefinanciering van de BTW op de 
aannemingswerken dragen

‐ Bij huur

• Geen prefinanciering in hoofde van de huurder

• Risico op herziening blijft bij verhuurder
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Verhoogde aantrekkelijkheid? (XIII)

• Verkoop van activa

‐ Erfpachtrecht of huurrecht = volgrecht

‐ Tegenwerpelijk aan koper te goeder trouw van bezwaarde goed indien overgeschreven

• Bij huur: 

• indien huur > 9 jaar, levenslange huur of kwijting van meer dan 3 jaar

• vereiste van vaste datum (specifieke regeling in HHW)

• Verkoop van aandelen

‐ Geen impact – geen wijziging van erfpachtgever / verhuurder

‐ Aandachtspunt: standpunt Dienst Voorafgaande Beslissingen bij overdracht van aandelen in 
een vennootschap die de residuaire eigendomsrechten op een onroerend goed heeft

Opstal
Belangrijkste wijzigingen en toepassing in de praktijk

5

46237878
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3 “types” van opstalrechten

57

I. Zelfstandig opstalrecht → bestond reeds vóór de hervorming

II. Eeuwigdurend opstalrecht → nieuw begrip om "volume-eigendom" in België 
mogelijk te maken 

III. Accessoir opstalrecht → wettelijke verankering van een concept dat reeds in 
de rechtspraak en rechtsleer werd verdedigd

46237878

Zelfstandig opstalrecht (I)

58

Definitie

• “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”

‒ Nadruk op tijdelijk eigendomsrecht

‒ Op al dan niet gebouwde volumes op, boven of onder andermans grond

• Nadruk op ‘volumes’

• Driediminsionele opvatting van het eigendomsrecht

‒ Intentie = werken of beplantingen verwerven of realiseren op andermans grond

‒ Kan al dan niet ten bezwarende titel worden gevestigd 

‒ MvT: doet geen afbreuk aan rechtspraak verzaking aan natrekking = vestiging opstalrecht

46237878
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Zelfstandig opstalrecht (II)

59

Definitie

• Opstal vs. erfpacht

‐ “Het opstalrecht heeft zich doorheen de decennia tot een ‘generiek’ zakelijk recht ontwikkeld dat vrij inwisselbaar is 
met erfpacht. Vanuit het oogpunt van transparantie en efficiëntie wil het huidige voorstel de specificiteit van het 
opstalrecht opnieuw benadrukken: het gaat om een beperkt zakelijk recht dat een – in beginsel tijdelijke – opsplitsing
van het eigendomsrecht op een onroerend goed met zich meebrengt, en een eigendomsrecht verleent op een volume 
waarbinnen de opstalhouder alsdan bouwwerken of beplantingen kan verkregen hebben of kan aanbrengen. Het recht
bestaat ongeacht of die bevoegdheid wordt uitgeoefend, maar die bevoegdheid maakt wel de kern van de 
bevoegdheden van de opstalhouder uit. De bouwwerken en beplantingen die de opstalhouder verkrijgt of opricht, zijn
slechts het gevolg van de uitoefening van het zakelijk recht, maar vormen niet het eigenlijke voorwerp van het 
opstalrecht. Die finaliteit van het opstalrecht, te weten reeds bestaande bouwwerken verwerven of bouwwerken in de 
ruimste zin of beplantingen uitvoeren, moet noodzakelijkerwijs het voorwerp zijn van de gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen. Bij gebreke daaraan zou het opstalrecht kunnen worden gedenatureerd (…). 
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Zelfstandig opstalrecht (III)

60

Definitie

• Opstal vs. erfpacht

‐ (…) Die gemeenschappelijke bedoeling onderscheidt dat recht, verbonden met het eigendomsrecht op volumes dat
kenmerkend is voor het opstalrecht, ook van de andere beperkte zakelijke rechten die meer gericht zijn op het gebruik
en genot. Erfpacht kan, bv., het gebruik en genot van een al dan niet bebouwd volume tot voorwerp hebben maar 
brengt op zich, in essentie, niet de eigendom met zich mee van dat volume, dat tot de eigenaar ervan blijft behoren. 
De essentie van het erfpachtrecht is het ruime gebruik en genot van andermans goed; de eigendom van bepaalde
bouwwerken of beplantingen met toepassing van het concept van accessoir opstalrecht slaat louter op die 
bouwwerken of beplantingen en is louter een gevolg, een accessorium. 

‐ Het opstalrecht geeft dan weer gestalte aan de derde dimensie van het vastgoedrecht, door de toekenning van de 
eigendom van volumes op, boven of onder andermans grond, geheel of gedeeltelijk, naargelang het geval. Alle 
rechten en plichten van de partijen worden aan die eigendomssplitsing opgetrokken”.
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Zelfstandig opstalrecht (IV)

61

Definitie

• Opstal vs. concessie

‐ Evolutie: erkenning dat accessoire opstalrechten en later ook zelfstandige opstalrechten op 
openbaar domein kunnen worden gevestigd – “voorzover dit de bestemming niet verhindert” (cf. 
Cass. 18 mei 2007)

‐ Artikel 3.45 BW – Publieke en private goederen

• “Publieke goederen behoren tot het privaat domein, behalve indien ze tot het openbaar domein zijn bestemd.

• Goederen behorend tot het openbaar domein zijn niet voor verkrijgende verjaring door een andere 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke persoon vatbaar en kunnen evenmin het voorwerp van natrekking of van 
enige andere wijze van oorspronkelijke verkrijging zijn ten gunste van een andere privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke persoon. Evenwel kan een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht op een openbaar domeingoed 
bestaan in de mate dat zulks aan de openbare bestemming van dat goed niet in de weg staat”.

‐ Belang: bankability (zie hoofdstuk 6)
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Zelfstandig opstalrecht (V)

62

Voorwerp

• Zowel bebouwde als onbebouwde volumes

‐ “Behoudens andersluidend beding in de akte tot vestiging of overdracht van een opstalrecht op een 
bebouwd of beplant onroerend goed, brengt een dergelijke akte contractuele verkrijging teweeg, door 
de opstalhouder of de overnemer en voor de duur van zijn opstalrecht, van de eigendom van de eerder 
bestaande bouwwerken en beplantingen. Voor die bouwwerken en beplantingen gelden dezelfde regels 
als wanneer de opstalhouder deze zelf zou hebben opgericht”

‐ Registratierechten van 10% of 12,5% indien opstalrecht op bestaand gebouw betrekking heeft

‒ “De opstalhouder heeft geen enkele bevoegdheid m.b.t. de volumes op, boven of onder de grond die 
uitdrukkelijk buiten zijn recht zijn gehouden, zonder afbreuk te doen aan art. 3.116”.

‒ Kan men een deel van een bebouwd volume van het opstalrecht uitsluiten? Onder welke voorwaarden?

‒ Wat zijn de rechten en plichten van opstalhouder t.o.v. de bebouwde volumes die men buiten het opstalrecht houdt?
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Zelfstandig opstalrecht (VI)

63

Duur

• Maximumduur niet langer dan 99 jaar

• Mogelijkheid tot verlenging zonder dat totale duur meer dan 99 jaar bedraagt

• Hernieuwing mits uitdrukkelijk akkoord van de partijen

‐ Wat betekent “hernieuwing”?

‐ Quid registratierechten?

• Opstalrecht kan eeuwigdurend zijn 
‐ Hetzij voor doeleinden van openbaar domein

‐ In het kader van complex en heterogeen onroerend geheel

• Bevestiging duur accessoir opstalrecht = duur hoofdrecht
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Zelfstandig opstalrecht (VII)

64

Rechten en plichten van de partijen

• Overdracht van opstalrecht

‐ Opstalhouder kan zijn opstalrecht overdragen en met hypotheek bezwaren

‐ Opstalhouder kan de onroerende goederen waarvan hij eigenaar is, overdragen of met hypotheek 
bezwaren door tegelijk het opstalrecht over te dragen of met hypotheek te bezwaren

• Werken

‐ Opstalhouder oefent tijdens duur van opstal op zijn volume alle bevoegdheden van eigenaar uit, binnen de 
grenzen van de rechten van de opstalgever en zonder afbreuk te doen aan de overige bestaande rechten 
op de grond

‐ Opstalhouder mag de bouwwerken en beplantingen waartoe hij gehouden was, niet verwijderen

Enige onderscheid = heeft opstalhouder al dan niet de plicht om bouwwerken op te richten?

MvT: bevoegdheid van opstalhouder om vrijwillig opgerichte bouwwerken af te breken, moet worden erkend, 
behoudens andersluidende overeenkomst – Toch: afbraakrecht enkel tijdens opstal
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Zelfstandig opstalrecht (VIII)

65

Rechten en plichten van de partijen

• Onderhoudsherstellingen / grove herstellingen

‐ Elkeen moet, wat zijn eigendom betreft, de onderhoudsherstellingen en grove herstellingen in de zin 
van art. 3.153 en 3.154 uitvoeren waartoe hij wettelijk of contractueel gehouden is, evenals de 
herstellingen die noodzakelijk zijn met het oog op de uitoefening van de andere bestaande 
gebruiksrechten op de grond 

• Lasten en belastingen

‐ Opstalhouder: alle lasten en belastingen m.b.t. volumes, bouwwerken en beplantingen waarvan hij 
eigenaar is

‐ Opstalgever: alle lasten en belastingen voor hetgeen waarvan hij eigenaar is
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Zelfstandig opstalrecht (IX)

66

Einde van het opstalrecht

• Beëindigingswijzen

‐ Opstalrecht eindigt niet door loutere feit van tenietgaan van bouwwerken of beplantingen van opstalhouder

• MvT: een volume kan niet verdwijnen – volume kan voortbestaan los van de werken of beplantingen

‐ Bij eeuwigdurend opstalrecht dat sinds minstens 99 jaar bestaat: rechter kan opheffing ervan bevelen 
wanneer dat recht ieder nut, zelfs toekomstig of potentieel, verloren heeft

• Vergoedingsplicht

‐ Bij tenietgaan opstalrecht gaat eigendomsrecht op het volume over op opstalgever of diens rechtsopvolger

‐ Opstalgever moet de opstalhouder vergoeden voor bouwwerken en beplantingen opgericht of verkregen 
binnen de grenzen van zijn recht op grond van onrechtvaardigde verrijking

‐ Tot betaling van die vergoeding heeft opstalhouder een retentierecht op het volume
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Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (I)

67

Horizontale eigendomssplitsing

• “De Opstalwet van 1824 bood slechts een heel beperkt kader voor horizontale eigendomssplitsingen…”

• “De behoefte om zich “kunstmatig” onder het regime van de gedwongen mede‐eigendom van gebouwen 
of groepen van gebouwen te onderwerpen (art. 577‐3 e.v. BW)…”

• Vroegere mogelijkheden

‐ Splitsingsakte / basisakte

‐ Vestiging van erfdienstbaarheden (erfdienstbaarheid van steun, overhang, doorgang,…)

‐ Vestiging van opstalrechten om horizontale eigendomssplitsingen te creëren

• Probleem: beperkte duur

• Afstand van natrekking die niet gelijkgeschakeld wordt met de vestiging van een opstalrecht? 

46237878

Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (II)

68

Voorgestelde oplossing→ uitzonderlijk eeuwigdurend opstalrecht

• Art. 3.177 BW: “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”

• Art. 3.180 BW: “Het opstalrecht kan eeuwigdurend zijn wanneer en zolang het door de eigenaar van de grond 
gevestigd is: (…) 2° hetzij om de 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 enkel gemeenschappelijk deel hebben”

‐ Deze eeuwigdurende eigendomssplitsing is evenwel onderworpen aan strikte voorwaarden 

• Wanneer en zolang

• Gevestigd door de eigenaar van de grond

• Complex en heterogeen onroerend geheel dat verschillende volumes omvat die in aanmerking komen voor
zelfstandig en verscheiden gebruik

• Geen enkel gemeenschappelijk deel

46237878
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Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (III)

69

“Wanneer en zolang” (I)

• Voorwaarden moeten vervuld zijn bij vestiging van opstalrecht en moeten ook vervuld blijven

‐ Wat is het gevolg indien één van de voorwaarden niet meer vervuld is (bv. vereiste van complex en 
heterogeen onroerend geheel)? 

• “… die voorwaarden bestendig moeten zijn. Zoniet zal de duurtijd van het opstalrecht herzien worden: het zal niet 
langer eeuwigdurend zijn maar beperkt tot 99 jaar, in principe te rekenen vanaf de verandering van bestemming of 
de verdwijning van het heterogene complex van volumes met diverse bestemmingen en vatbaar voor autonoom 
beheer”

• Enkel in de Memorie van Toelichting, niet in de wet 

 Gaat het om hetzelfde opstalrecht, maar waarvan de duur beperkt is tot 99 jaar (>< art. 3.180 BW) of om twee verschillende
opstalrechtenmet elk een andere duur en voorwerp? 

• Fiscale gevolgen indien het gaat om twee verschillende opstalrechten: volle eigendom van de door de opstalhouder
opgerichte constructies komt terug toe aan de grondeigenaar (einde van het eeuwigdurend opstalrecht) om dit vervolgens
opnieuw over te dragen aan de opstalhouder (tweede opstalrecht op een bebouwd volume voor een duur van 99 jaar) met 
toepassing van registratierechten (art. 3.179 BW)

46237878

Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (IV)

70

“Wanneer en zolang” (II)

• Kan de grondeigenaar, vervolgens, een ander zakelijk gebruiksrecht toekennen (bv. een erfpachtrecht)?

‐ Niet geregeld in de wet, noch in de Memorie van Toelichting

“Gevestigd door de eigenaar van de grond”

• Logische toepassing van “nemo plus iuris…”, enkel de titularis van een eeuwigdurend recht kan een
eeuwigdurend zakelijk gebruiksrecht toekennen

• Impliceert ook dat de houder van een erfpachtrecht op een gebouw geen eeuwigdurend opstalrecht kan
toekennen op grond van deze bepaling

46237878
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Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (V)

71

“Complex en heterogeen onroerend geheel dat verschillende volumes omvat die in aanmerking 
komen voor zelfstandig en verscheiden gebruik” 

• “met andere woorden het samen bestaan op eenzelfde grond van ten minste twee volumes met werken en 
met (1) verschillende bestemmingen en (2) die vatbaar zijn voor zelfstandig beheer”

‒ volumes met werken

‒ verschillende bestemmingen, bv. residentieel en commercieel

‒ vatbaar voor zelfstandig beheer

Om met eeuwigdurende opstalrechten in het kader van complexe en heterogene onroerende gehelen te
werken, moet het gaan om volumes met bestaande constructies (met de gekende fiscale gevolgen wegens
overdracht van eigendom) of op te richten constructies

‐ Praktisch probleem: 

Hoe verloopt (pre)kadastratie en hoe moet akte worden opgesteld? (cf. recente wijziging) 

Hoe moet voorwerp van opstalrecht worden omschreven? 

46237878

Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (VI)

72

“Geen enkel gemeenschappelijk deel” 

• “Essentieel in het complex is de afwezigheid van gemene delen. Er mag immers geen afbreuk worden gedaan aan het 
dwingende karakter van de regels inzake appartementsmede‐eigendom”

• “Het heterogene onroerende complex onderscheidt zich dan ook van de gedwongen mede‐eigendom van gebouwen of 
groepen van gebouwen door de afwezigheid van gemene delen, noodzakelijke accessoria van privatieve delen, 
gemeenschappelijk voor de verschillende volumes of voor sommige ervan. Zulks belet niet, zoals eerder gesteld, dat er 
een aantal collectieve voorzieningen bestaan die door de verschillende opstalhouders op de volumes worden gebruikt”

‐ De grond is dus niet langer noodzakelijk een gemeenschappelijk deel

• Vestiging van nieuwe wettelijke erfdienstbaarheid

• Art. 3.116, al. 2 BW: “Behalve de wettelijke erfdienstbaarheden die in hoofdstuk 3 zijn opgenomen, geniet de titularis 
van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed op grond van de wet van alle erfdienstbaarheden die noodzakelijk 
zijn voor de uitoefening van zijn recht op het bezwaarde onroerend goed”

‐ Voldoende of te ruim?

‐ Nodig of raadzaam om de rechten en verplichtingen van de partijen te beschrijven en te regelen? 
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Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (VII)

73

• Geplande projectontwikkeling

‐ Eigenaar van één perceel grond

‐ Eigenaar wil onroerend multifunctioneel
complex oprichten

‐ Toren 1: commercieel en residentieel

‐ Toren 2: hotel et restaurant

‐ Toren 3: kantoren

‐ Ondergrondse parking

• Gedwongen mede‐eigendom of volume‐
eigendom?

46237878

Praktische toepassing
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Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (VIII)

74

• Horizontale splitsing

• Parking

‐ Toekenning van eeuwigdurend opstalrecht

• Het volume “parking” zal onder 
gedwongen mede‐eigendomsregime 
worden geplaatst 

• Verticale splitsing

• Verdeling in percelen

• Drie torens creëren

46237878
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Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (IX)

75

• Horizontale splitsing binnen multi‐
functionele torens

‐ Vestiging van eeuwigdurend opstalrecht voor
volumes “residentieel” en “commercieel” 

‐ Voorwaarden

• De twee functies moeten eeuwigdurend verschillend
blijven want indien het “commercieel” volume een
“residentieel” volume wordt, zal de eigendom van 
het “residentieel volume” niet langer eeuwigdurend, 
maar tijdelijk zijn

• Wat zijn “collectieve voorzieningen”? 

‒ Raadzaam om aan te duiden wie eigenaar is en om 
gebruik, onderhoud en herstel contractueel te regelen

‒ Vestiging erfdienstbaarheden / gebruiksrechten

‒ Indien beroep wordt gedaan op nieuwe wettelijke
erfdienstbaarheid, minstens verdeling van (onderhouds‐
/herstel)kosten regelen

46237878
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Eeuwigdurend opstalrecht in het kader van ‘volume‐eigendom’ (X)

76

• Horizontale splitsing binnen multi‐
functionele torens

‒ Volume “residentieel” zal onder gedwongen
mede‐eigendomsregime worden geplaatst

• Wat verkoopt men? Een privaat apartement en 
een aandeel in de gemeenschappelijke delen, 
dat hier een aandeel is in het eeuwigdurend
opstalrecht op basis waarvan het volume 
“residentieel” is ontstaan?

• Welke belasting is dan van toepassing? 

‐ Nieuw gebouw: BTW

‐ Aandeel in het opstalrecht?

• “Bijhorend terrein” ook BTW: in casu: nee

• Overdracht van zakelijk recht m.b.t. nieuw
gebouw >< in casu: voorwerp van opstalrecht is 
een volume

46237878
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Accessoir opstalrecht (I)

77

• Rechtsgrond

‐ Artikel 3.182, lid 1 BW: “Het opstalrecht kan ook ontstaan als gevolg van een gebruiksrecht op een onroerend goed 
verleend met bevoegdheid om er bouwwerken of beplantingen op te plaatsen. In dat geval is het opstalrecht onderworpen 
aan de wettelijke regeling die van toepassing is op het recht waaruit het voortvloeit”

• Beperkt tot gebruiksrechten op onroerende goederen

• MvT: hoofdrecht kan zakelijk recht, persoonlijk recht of administratief recht zijn

• MvT: op een onroerend goed dat tot het publieke domein behoort, kunnen zakelijke of persoonlijke rechten worden 
gevestigd, voor zover deze verenigbaar zijn met het publieke gebruik ‐met inbegrip van accessoire opstalrechten

• Duur

‐ Duur van accessoir bouwrecht = duur van hoofdrecht waaraan het is verbonden

• Einde van het hoofdrecht = einde van het accessoir opstalrecht

• Verlenging van het hoofdrecht = verlenging van het accessoir opstalrecht

• Hernieuwing van het hoofdrecht = hernieuwing van het accessoir opstalrecht, tenzij anders overeengekomen 

 Natrekking voor minstens één logische seconde

46237878

Accessoir opstalrecht (II)

78

• Toepasselijke regeling

‐ Artikel 3.182, lid 2 BW: "Het accessoir opstalrecht en het eigendomsrecht op de bouwwerken en beplantingen dat 
eruit voortvloeit, kunnen niet worden overgedragen, in beslag worden genomen of met een hypotheek worden 
bezwaard los van het recht waaruit zij voortvloeien”.

• Erfpachter en vruchtgebruiker zijn bevoegd hun erfpachtrecht resp. vruchtgebruik te hypothekeren

• Erfpachter en vruchtgebruiker kunnen de constructies waarvan zij eigenaar zijn op grond van hun accessoir opstalrecht slechts
hypothekeren samen met het onderliggende erfpachtrecht resp. vruchtgebruikrecht

• Quid bankability concessierecht? 

Cf. discussie of concessierecht kan worden gehypothekeerd (zie hoofdstuk 6)

 Indien onderliggend gebruiksrecht niet in hypotheek kan worden gegeven, kunnen de constructies waarvan de 
titularis van het recht eigenaar is op grond van zijn accessoir opstalrecht, niet met hypotheek worden bezwaard

46237878
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Accessoir opstalrecht (III)

79

• Wijziging artikel 3.182 BW ingevolge artikel 8 van de wet van 12 juli 2021

‐ "Artikel 3.182 BW wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wat het beslag en de hypotheek betreft, is het tweede lid 
niet van toepassing indien het accessoir opstalrecht voortvloeit uit een administratief gebruiksrecht". 

‐ Bijgevolg geldt de regel dat “het accessoir opstalrecht en het eigendomsrecht op de bouwwerken en 
beplantingen dat eruit voortvloeit, niet [kunnen] worden in beslag worden genomen of met een 
hypotheek worden bezwaard los van het recht waaruit zij voortvloeien” niet indien het hoofdrecht 
een administratief gebruiksrecht is, bijvoorbeeld een concessierecht. 

‐ Uit de parlementaire voorbereidingswerken blijkt duidelijk dat de wetgever heeft ingegrepen om de bestaande 
financiering van de door de concessiehouder opgerichte infrastructuurwerken niet in gevaar te brengen

‐ De regel dat "het accessoir opstalrecht en het eigendomsrecht op de bouwwerken en beplantingen dat 
eruit voortvloeit, niet kunnen worden overgedragen los van het recht waaruit zij voortvloeien", blijft
echter van toepassing op administratieve rechten, zoals het concessierecht

• Verschil tussen het vestigen van een hypotheek en de executie / gedwongen verkoop

46237878

Hypotheek
Positie van de hypothecaire schuldeiser
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Algemeen

81

Zakelijke gebruiksrechten en "recht op recht" structuren worden vaak gebruikt, 

maar zijn ze bankable?

• Is het mogelijk om een hypotheek te vestigen en zo ja, op wat?

‒ Bijzonder geval van concessie (logistieke sector)

• Zijn contractuele beperkingen geldig?

• Hoe wordt de hypothecaire schuldeiser wettelijk beschermd? 

46237878

Kan de titularis van een zakelijk gebruiksrecht een hypotheek toestaan? (I)

82

• Principe

‐ Hypotheekwet (ongewijzigd) bevestigt dat een hypotheek kan worden gevestigd op een
recht van vruchtgebruik, erfpacht en opstal

• Zakelijke gebruiksrechten (artikel 3.3, lid 3 BW)

‐ Gesloten stelsel van zakelijke rechten

‐ Erfdienstbaarheden, vruchtgebruikrecht, erfpachtrecht en opstalrecht 

• Principiële beschikkingsbevoegdheid van titularissen van zakelijke rechten

‐ Artikel 3.6, lid 1 BW 

• De titularis van een zakelijk recht kan beschikken over zijn recht

• Zakelijk gebruiksrecht bezwaren met een hypotheek = daad van beschikking 

46237878
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Kan de titularis van een zakelijk gebruiksrecht een hypotheek toestaan? (II)

83

• Uitzondering

‐ Indien de aard van het goed zich daartegen verzet
• Cf. artikel 3.6, lid 1 in fine BW: Hij kan hierover [i.e. over zijn zakelijk recht] slechts beschikken samen met 

het hoofdgoed waaraan het verbonden is, indien de aard van het recht daartoe dwingt.

• MvT: “Met deze laatste zinsnede wordt gedoeld op goederen die niet afzonderlijk het voorwerp kunnen 
uitmaken van een daad van beschikking”

• Bv. de inherente bestanddelen van een goed, aandelen in een gedwongen mede‐eigendom ten titel van 
bijzaak, accessoire opstalrechten→ kunnen maar worden bezwaard samen met het hoofdgoed

• Maar ook zakelijke zekerheidsrechten (bv. hypotheek) kunnen niet afzonderlijk van de gewaarborgde 
schuldvordering worden overgedragen

‐ Indien de grenzen van het eigen recht daardoor worden overschreden 
• Nemo plus iuris potest transferre quam ipse haberet

4623787

Kan de titularis van een zakelijk gebruiksrecht een hypotheek toestaan? (III)

84

‐ Indien dit wettelijk of contractueel uitgesloten of beperkt is 
• Toegepast op hypotheek: nakijken of dit niet contractueel uitgesloten of beperkt is 

• Let op met te verregaande beperkingen

• Cf. artikel 3.53 BW – Beperkingen op de beschikkingsbevoegdheid: 

“De eigenaar kan instemmen met een beperking van zijn bevoegdheid om te beschikken over het goed onder de  
dwingende voorwaarden dat dit in de tijd beperkt is en beantwoordt aan een rechtmatig belang”

• Voorbeeldclausules

• “The Usufructuary is entitled to assign its usufruct right to a third party, to conclude lease agreements or to grant other usage rights 
to a third party on the whole or part of the Building subject to the prior written consent of the Bare Owner and provided that the 
rights so granted do not exceed the limits of its right of usufruct. In case of assignment of the usufruct right, the Usufructuary remains 
jointly and severally liable with the assignee vis‐a‐vis the Bare Owner under this Usufruct Agreement. 

• Notwithstanding Clause 15.1, the Usufructuary shall be entitled, without the prior written consent of the Bare Owner but always 
within the limits of its right of usufruct, to: (i) lease or grant usage rights over the Building, in whole or in part, to any company or 
entity which is an affiliate of the Usufructuary; and (ii) outsource to any third party the restaurant and bar activities of the Hotel, 
under the contractual arrangements it will deem appropriate.

• (…) The Usufructuary is entitled to encumber its right of usufruct with a mortgage for the benefit of third parties, in which case it will 
inform the Bare Owner in writing upon the passing of the notarial mortgage deed”.
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Kan de titularis van een zakelijk gebruiksrecht een hypotheek toestaan? (IV)

85

• Let op met formulering

• Indien vervreemdingsverbod/‐beperking contractueel wordt overeengekomen, let op dat het bezwaarde goed
nog steeds vrij kan verkocht worden op verzoek van de hypotheeknemer in geval van wanbetaling door de 
hypotheekgever

• Voorbeeldclausules

• "De Erfpachtgever verbindt zich ertoe het Goed gedurende de eerste achttien (18) maanden na de Inwerkingtreding van de 
Erfpachtovereenkomst niet te verkopen, te bezwaren met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik of anderszins zijn rechten 
als erfpachtgever onder deze Erfpachtovereenkomst over te dragen. Deze beperking is niet van toepassing indien de Erfpachtgever 
aantoont dat hij genoodzaakt is het Goed te verkopen als gevolg van een niet‐nakoming onder de voor de verwerving van het 
Goed verstrekte financiering of in geval van gedwongen verkoop door de Bank”.

• “De Erfpachtgever zal zich gedurende de gehele looptijd van de Erfpachtovereenkomst onthouden van het verkopen van het Goed, 
het verlenen van een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik of het anderszins overdragen van zijn rechten als erfpachter uit 
hoofde van deze Overeenkomst aan [de concurrenten X, Y en Z van de Erfpachter] zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van de Erfpachter. Voor de toepassing van dit beding worden uitsluitend meubelproducten als concurrerende 
producten aangemerkt. De Erfpachter kan naar eigen goeddunken zijn goedkeuring weigeren. Deze beperking is echter niet van 
toepassing indien de Erfpachtgever aantoont dat hij verplicht is het Goed te verkopen als gevolg van een niet‐nakoming onder de 
voor de verwerving van het Goed verstrekte financiering of in geval van gedwongen verkoop door de Bank”. 
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Kan de titularis van een zakelijk gebruiksrecht een hypotheek toestaan? (V)

86

• Uitspraak van Grondwettelijk Hof in het kader van de Wet Economische Expansie

‐ Terugkooprecht van de bevoegde overheid indien (bepaalde) bijzondere (gebruiks)voorwaarden niet
(meer) gerespecteerd worden, vaak voor een prijs onder de marktwaarde

‐ Terugkooprecht wordt ‘opgelegd’ aan elke overdrager via kettingbedingen in eigendomstitel

‐ Geldigheid van deze bedingen werd bevestigd door het Grondwettelijk Hof

‐ Is een beperking van het eigendomsrecht, maar is gerechtvaardigd

‐ Hof benadrukte de contractsvrijheid

‐ Dergelijke bedingen maken deel uit van een onderhandelde overeenkomst (ten minste van de initiële
overeenkomst)

• Nauwkeurig na te kijken
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Wat is het voorwerp van de hypotheek? (I)

87

• Vruchtgebruik

‐ Artikel 3.142 BW

• De vruchtgebruiker kan zijn recht van vruchtgebruik overdragen, daarop een vruchtgebruik toestaan, het verpanden 
als zijn recht van vruchtgebruik roerend is of het met hypotheek bezwaren als het onroerend is. Hij kan de onroerende 
goederen waarvan hij eigenaar is in het kader van een accessoir opstalrecht zoals bedoeld in artikel 3.182, slechts 
overdragen of met hypotheek bezwaren door tegelijk, gedeeltelijk of geheel, het recht van vruchtgebruik waarvan hij 
titularis is over te dragen of met hypotheek te bezwaren

‐ Erkenning principiële beschikkingsbevoegdheid van de vruchtgebruiker

‐ Opstallen waarvan vruchtgebruiker tijdelijk volle eigenaar is o.g.v. accessoir opstalrecht kunnen slechts
met hypotheek worden bezwaard indien tegelijk ook het recht van vruchtgebruik wordt bezwaard

‐ Reden: tijdelijke eigendomsrecht van vruchtgebruiker op opstallen volgt uit accessoir opstalrecht dat
accessoir is aan vruchtgebruikrecht
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Wat is het voorwerp van de hypotheek? (II)

88

• Erfpacht

‐ Artikel 3.171 BW

• De erfpachter kan zijn erfpachtrecht overdragen en met een hypotheek bezwaren. Hij kan de onroerende goederen waarvan 
hij eigenaar is in het kader van een accessoir opstalrecht zoals bepaald in artikel 3.182 slechts vervreemden of met een 
hypotheek bezwaren door gelijktijdig, gedeeltelijk of geheel, het erfpachtrecht waarvan hij titularis is te vervreemden of met 
een hypotheek te bezwaren.

‐ Erkenning principiële beschikkingsbevoegdheid van de erfpachter

‐ Opstallen waarvan erfpachter tijdelijk volle eigenaar is o.g.v. accessoir opstalrecht kunnen slechts met 
hypotheek worden bezwaard indien tegelijk ook het erfpachtrecht wordt bezwaard

‐ Reden: tijdelijke eigendomsrecht van erfpachter op opstallen volgt uit accessoir opstalrecht dat accessoir is 
aan erfpacht
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Wat is het voorwerp van de hypotheek? (III)

89

• Opstal

‐ Artikel 3.183 BW

• De opstalhouder kan zijn opstalrecht overdragen en met een hypotheek bezwaren; hij kan de onroerende goederen 
waarvan hij eigenaar is slechts vervreemden of met een hypotheek bezwaren door tegelijk, gedeeltelijk of geheel, het 
opstalrecht waarvan hij titularis is te vervreemden of met een hypotheek te bezwaren.

‐ Erkenning principiële beschikkingsbevoegdheid van de opstalhouder

‐ Opstallen waarvan opstalhouder tijdelijk volle eigenaar is o.g.v. zijn opstalrecht kunnen slechts met 
hypotheek worden bezwaard indien tegelijk ook het recht van opstal wordt bezwaard

‐ Reden: tijdelijke eigendomsrecht van de opstalhouder op de opstallen volgt uit het opstalrecht
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Wat is het voorwerp van de hypotheek? (IV)

90

• Erfdienstbaarheden

‐ Niet mogelijk om een hypotheekrecht te vestigen op een erfdienstbaarheid as such 

• Heersend erf, en de daarop opgerichte constructies, kunnen worden gehypothekeerd, samen met de erfdienstbaarheid
en de constructies gebouwd in het kader van de erfdienstbaarheid als bijzaak van het heersend erf

• Lijdend erf: hypotheek ingeschreven nadat de erfdienstbaarheid is overgeschreven, kan de erfdienstbaarheid niet
bezwaren, noch de constructies opgericht op het lijdend erf

‐ Let op: akkoord van hypothecaire schuldeiser van lijdend erf nodig indien nadien erfdienstbaarheid wordt gevestigd

‐ Erfdienstbaarheden = accessoire rechten

‐ Cf. artikel 3.6, lid 1 in fine BW

• [De titularis van een zakelijk gebruiksrecht] kan hierover slechts beschikken samen met het hoofdgoed waaraan het 
verbonden is, indien de aard van het recht daartoe dwingt
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Wat is het voorwerp van de hypotheek? (V)

9146237878

Erfdienstbaarheid
Oprichting verdieping

Hypotheek
‐ Heersend erf
‐ Erfdienstbaarheid accessoir aan het heersend erf
‐ Constructies opgericht in het kader van de erfdienstbaarheid

Wat is het voorwerp van de hypotheek? (VI)

92

• Concessie

‐ Discussie in de rechtsleer

‐ Niet mogelijk om concessierecht te bezwaren met een hypotheekrecht, noch de constructies opgericht
door de concessiehouder waarvan hij tijdelijk eigenaar is o.g.v. zijn accessoir opstalrecht

‐ Reden:

• Hypotheekwet

‐ Onroerende goederen die in de handel zijn

‐ Rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, gevestigd op dezelfde goederen, zolang die rechten duren

• Artikel 3.6, lid 1 in fine BW

‐ [De titularis van een zakelijk gebruiksrecht] kan hierover slechts beschikken samen met het hoofdgoed waaraan het 
verbonden is, indien de aard van het recht daartoe dwingt

‐ Concecssiehouder is tijdelijk eigenaar o.g.v. zijn accessoir opstalrecht + accessoir opstalrecht is accessoir aan het 
concessierecht

‐ Hoofdrecht, i.e. het concessierecht, kan niet worden gehypothekeerd
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Wat is het voorwerp van de hypotheek? (VII)

93

• Concessie

‐ Wijziging van artikel 3.182 BW ingevolge artikel 8 van de wet van 12 juli 2021

‐ "Artikel 3.182 BW wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wat het beslag en de hypotheek betreft, is het tweede lid 
niet van toepassing indien het accessoir opstalrecht voortvloeit uit een administratief gebruiksrecht". 

‐ Bijgevolg geldt de regel dat “het accessoir opstalrecht en het eigendomsrecht op de bouwwerken en 
beplantingen dat eruit voortvloeit, niet [kunnen] worden in beslag worden genomen of met een 
hypotheek worden bezwaard los van het recht waaruit zij voortvloeien” niet indien het hoofdrecht 
een administratief gebruiksrecht is, bijvoorbeeld een concessierecht. 

‐ De regel dat "het accessoir opstalrecht en het eigendomsrecht op de bouwwerken en beplantingen dat 
eruit voortvloeit, niet kunnen worden overgedragen los van het recht waaruit zij voortvloeien", blijft
echter van toepassing op administratieve rechten, zoals het concessierecht

• Verschil tussen het vestigen van een hypotheek en de executie / gedwongen verkoop
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Wat indien het zakelijk gebruiksrecht tenietgaat? (I)

94

• Principes

‐ Artikel 3.15 BW – Algemene wijzen van tenietgaan van zakelijke rechten

• Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek, gaan de zakelijke rechten teniet door:

‐ 1° het tenietgaan van het recht van een rechtsvoorganger van de titularis van het zakelijk recht

‐ 3° het tenietgaan van de titel waardoor het zakelijk recht is verkregen, ten gevolge van met 
name de vernietiging, de realisatie van de ontbindende voorwaarde, de ontbinding wegens niet‐
nakoming, de vervallenverklaring, de herroeping of de opzegging in minnelijke overeenstemming

‐ 4° de gerechtelijke onteigening van het goed, onder voorbehoud van de regels inzake 
erfdienstbaarheden

‐ 5° de afstand van het zakelijk recht door de titularis.
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Wat indien het zakelijk gebruiksrecht tenietgaat? (II)

95

• Principes

‐ Artikel 3.16 BW – Bijzondere wijzen van tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten

• Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek, gaan de zakelijke gebruiksrechten ook teniet door:

‐ 1° het verstrijken van de wettelijke of contractuele tijdsduur (…)

‐ 2° de niet‐uitoefening van het zakelijk recht gedurende dertig jaar (…)

‐ 3° de vermenging van de hoedanigheid van zakelijk gerechtigde met de hoedanigheid van degene die 
het zakelijk recht heeft toegestaan, voor de duur ervan

‐ 4° de vervallenverklaring (…)

‐ Einde zakelijk gebruiksrecht  einde hypotheekrecht (nemo plus iuris potest transferre quam ipse haberet)
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Wat indien het zakelijk gebruiksrecht tenietgaat? (III)
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• Onbillijk – Relatieve werking van ‘ongewone’ beëindigingsgronden

‒ Art. 3.17, lid 1 BW

• De afstand, herroeping, ontbinding wegens niet‐nakoming, opzegging in minnelijke overeenstemming, 
vermenging en vervallenverklaring doen geen afbreuk aan de rechten van derden die te goeder trouw 
op het tenietgegane zakelijk recht zijn verkregen

• Enkel ter bescherming van derden te goeder trouw met een conflicterend recht, bv. hypotheekhouder

• Enkel wat betreft de zgn. ‘ongewone’ beëindigingsgronden (>< ‘gewone’ beëindigingsgronden)

‐ Afstand, herroeping, ontbinding wegens niet‐nakoming, opzegging in minnelijke overeenstemming, 
vermenging en vervallenverklaring = ‘ongewone’ beëindigingsgrond

‐ Ontbindende voorwaarde = ‘gewone’ beëindigingsgrond (cf. art. 74 Hyp.W.)
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Wat indien het zakelijk gebruiksrecht tenietgaat? (IV)

97

‒ Wat betekent dit in de praktijk? 

• Uitzondering op het nemo plus iuris beginsel  hypotheek blijft behouden

• Wie is de schuldenaar? Titularis van zakelijk gebruiksrecht vóór beëindiging (hypotheekgever)

• Welke gevolgen voor de eigenaar? 

‐ Gehouden te betalen ten opzichte van de hypotheeknemer? A priori nee, tenzij novatie door 
vervanging van de schuldenaar (contractueel) 

‐ Uitoefening van de hypotheek en gedwongen verkoop? Verlies van het goed, “terugkoop” van het 
goed (registratierechten?), regres t.o.v. de titularis van het zakelijk gebruiksrecht (hypotheekgever)?

‐ Bijzonder geval voor GVV’s

‒ Belang van tripartite overeenkomsten – Raadzaam om deze vragen te regelen 
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Wat indien het zakelijk gebruiksrecht tenietgaat? (V)

98

• Cf. Cass. 22 januari 2021 (oud Burgerlijk Wetboek)

‒ “(…) Krachtens artikel 74 Hypotheekwet kunnen zij die op een onroerend goed een recht hebben dat opgeschort is door een 
voorwaarde, of in bepaalde gevallen kan worden ontbonden, of vatbaar is voor vernietiging, slechts een hypotheek toestaan 
die aan dezelfde voorwaarden of aan dezelfde vernietiging onderworpen is. 

‒ Indien de titel van diegene die de hypotheek heeft verleend met terugwerkende kracht tenietgaat, gaat bijgevolg ook de 
hypotheek teniet, onder het voorbehoud van de bescherming van derden die te goeder trouw en onder bezwarende titel 
beperkte zakelijke rechten hebben verkregen. Het tenietgaan van de titel doet aldus geen afbreuk aan de hypothecaire 
rechten van de derde die zijn rechten verkreeg van diegene wiens titel was overgeschreven en die het gewettigd 
vertrouwen mocht hebben met de ware gerechtigde te hebben gehandeld.

‒ De appelrechter die oordeelt dat de nietigverklaring ex tunc van de koopovereenkomst ook het tenietgaan van de hypotheek 
van de eiseres tot gevolg heeft en de aangevoerde goede trouw van de eiseres daaraan geen afbreuk kan doen en aldus 
nalaat de toepassing van de vertrouwensleer in zijn oordeel te betrekken, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

‒ Het middel is gegrond (…)”.

• Cf. art. 74 Hyp.W.: Zij die op een onroerend goed enkel een recht hebben dat opgeschort is door een voorwaarde, of in bepaalde gevallen kan worden 
ontbonden, of vatbaar is voor vernietiging, kunnen slechts een hypotheek toestaan die aan dezelfde voorwaarden of aan dezelfde vernietiging 
onderworpen is
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Praktische toepassing

99

‐ X is grondeigenaar

‐ X kent een opstalrecht voor 50 jaar toe aan Y op het 
volume boven de grond

‐ Y kent een hypotheek toe aan A op het opstalrecht en het 
magazijn dat hij heeft gebouwd

‐ Y kent een opstalrecht toe aan Z op het volume boven het 
dak voor een duur van 20 jaar

‐ Z kent een hypotheek toe aan B op het opstalrecht en de 
zonnepanelen die hij gebouwd heeft

‐ Y stopt met betaling van opstalvergoedingen aan X

‐ X vordert de ontbinding van het opstalrecht ten opzichte
van Y en ontbinding wordt uitgesproken

‐ Wat is de positie van A ? 

‐ Wat is de positie van Z ? 

‐ Wat is de positie van B ?

‐ Wat is de positie van X ?
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Opstalrecht X → Y

Tijdelijke eigenaar Y (50 jaar)
Financiering door A
Hypotheek op opstalrecht en magazijn

Opstalrecht Y → Z

Tijdelijke eigenaar Z (20 jaar)
Financiering door B
Hypotheek op opstalrecht en
zonnepanelen

Wat indien het voorwerp van het zakelijk gebruiksrecht tenietgaat? (I)

100

• Principe

‐ Art. 3.15, 2° BW

• Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek, gaan de zakelijke rechten teniet door: (…) het tenietgaan van 
het voorwerp van het zakelijk recht, behoudens toepassing van zakelijke subrogatie zoals voorzien in artikel 3.10.

• Principe van zakelijke subrogatie

‐ Art. 3.10 BW

• Een zakelijk recht strekt zich van rechtswege uit tot alle goederen die in de plaats komen van het oorspronkelijke 
voorwerp van het zakelijk recht, waaronder de schuldvorderingen die in de plaats van het goed zijn gekomen, zoals de 
vergoeding die door derden verschuldigd is wegens het tenietgaan, de beschadiging of het waardeverlies van het 
goed, voor zover het zakelijk recht nuttig op het nieuwe voorwerp kan worden uitgeoefend en er geen andere manier 
is om het recht te vrijwaren.
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Wat indien het voorwerp van het zakelijk gebruiksrecht tenietgaat? (II)

101

• Principe van zakelijke subrogatie

‐ ‘Subrogatie’ = voortbestaan van rechtsverhouding ondanks vervanging van essentieel bestanddeel ervan

• Persoonlijke subrogatie = wijziging van het rechtssubject 

• Zakelijke subrogatie = wijziging van het rechtsobject

‐ Artikel 10 Hypotheekwet

• Verzekeringsuitkering is bestemd voor de betaling van de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen indien zij niet 
wordt gebruikt voor de herstelling van het bezwaarde goed

• Mechanisme te regelen in de verschillende overeenkomsten

‐ Verlener en begunstigde van het zakelijk gebruiksrecht: verzekeringsplicht, wie is de verzekeringsnemer, wie is de 
begunstigde, wat zijn de bepalingen in geval van tenietgaan (bv. beëindiging van recht, schadeloosstelling, 
heropbouw)?

‐ Kredietnemer en kredietgever: gevallen van vervroegde aflossing, regeling van de verzekeringsvergoedingen
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Wat indien het voorwerp van het zakelijk gebruiksrecht tenietgaat? (III)

102

• Praktische toepassing

‐ Vruchtgebruik op kantoorgebouw t.v.v. vennootschap voor 40 jaar

‐ Overeenkomstig zijn wettelijke verplichtingen heeft vruchtgebruiker het goed verzekerd

‐ Vruchtgebruik wordt bezwaard met hypotheekrecht

‐ Kantoorgebouw gaat geheel teniet door een brand

‐ Wat is het lot van het hypotheekrecht?

‐ Wat contractueel te voorzien? 

• Welke verzekeringen? 

• Wie is begunstigde van de verzekeringsuitkering?

• Heeft degene aan wie wordt uitgekeerd, contractuele plicht tot heropbouw? Voor welk bedrag?

• Wat bepaalt de kredietovereenkomst?
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Dank u voor uw
aandacht!
Lien Bellinck en Ariane Brohez

Vragen of suggesties?

lien.bellinck@loyensloeff.com
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