
 

    Faculteit Rechtsgeleerdheid 

                                             Universiteit Gent 

 
                                                 Academiejaar 2011-12 

 

 

 
 

  NATREKKING EN HET UITEENGAAN VAN  

SAMENWONENDEN 

 

 

    Masterproef van de opleiding 

                  ‘Master in het notariaat’ 

  
 

 

 

 

       Ingediend door 

 

                 CHARIS SMIT 
            studentennr. 00603701 

 

 

 

 

       Promotor: Professor dr. ANNELIES WYLLEMAN 

  Commissaris: Mevr. BERDIEN VINCK 

      



Voorwoord 

Graag zou ik mijn promotor, Professor dr. Annelies Wylleman, willen bedanken voor de 

begeleiding en voor de kans die zij mij heeft gegeven om van dit onderwerp mijn 

masterproef te maken.  

Verder wens ik ook mijn familie en vrienden te bedanken voor hun steun.



I n h o u d s t a f e l  | I 

 

Inleiding .......................................................................................................................................................... 1 

 

Hoofdstuk 1. Het recht van natrekking ............................................................................................... 1 

I. Natrekking als wijze van eigendomsverkrijging…………………….……………………….……  2 
II. Natrekking als vermoeden van eigendom…………………………………….…………….….……  3 

1. Het dubbel vermoeden van artikel 553 BW……….…………………………………………..  3 
1.1. Weerlegging eerste vermoeden……………………………….……………………........  4 

A. Vergoedingsregeling ex artikel 555 BW…………………………………………  5 
B. Drie wijzen van optreden door de grondeigenaar…..………………………  6 

1.2. Weerlegging tweede vermoeden.……………….…………………………….…………  9 
A. Gevolgen van de weerlegging.…………………………………….…………….....  12 

i) Afstand recht van natrekking?….……………………………………...  12 
 

Hoofdstuk 2.  Ongehuwd samenwonenden…………………………………………………………………  14 

I. Wettelijk samenwonenden……..………………………………………………....................................  15 
1. Enkele toepasselijke bepalingen……………………………………………………….…….......  15 

1.1. Artikel 1478 BW: scheiding van goederen en het vermoeden van 
onverdeeldheid………………………………………………………………………………..  15 

1.2. Verplichting tot evenredige bijdrage in de lasten van het 
samenwonen……………………………………………………………………………………  16 

2. Samenlevingscontract………………………………………………………………………..……….  17 

II. Feitelijk samenwonenden…………………………………………………………………………….......  18 

1. Enkele toepasselijk bepalingen en principes………………………………………………..  18 

1.1. Gemeen recht…………………………………………………………………………………..  18 

1.2. De natuurlijke verbintenis tot bijdrage in de lasten van het 

huishouden………………………………………………………………………………….......  20 

2. Samenlevingscontract…………………………………………………………………………….......  22 

III. Mogelijke bedingen op te nemen in het samenlevingscontract……………………….......  23 

Hoofdstuk 3. Remedies a priori – het belang van anticiperen…………………………………….  25 

I. Zakenrechtelijke remedies……………………………………………………………………………….  25 

1. Afstand recht van natrekking – toekennen recht van opstal….……………………...  25 

1.1. Dwingende maximumtermijn…..………………………………………………............. 27 

A. Een aantal probleemsituaties……………………………………………………...  27 

B. Conventionele afspraken betreffende de vernieuwing van het 

opstalrecht…………………………………………………………………………….......  28 

1.2. Vergoedingsregeling artikel 6 Opstalwet…………………………………………..  29 

2. Onroerend goed inbrengen in een vennootschap………………………………………...  30 

3. Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen…………………………………….....  30 

3.1. Civielrechtelijk: de geldigheid en de gevolgen van een TIGV……..………. 31 

3.2. Fiscaalrechtelijk……………………………………………………………………………..  33 

4. Onverdeelde helft schenken of verkopen aan de andere partner…………………..  34 

II. Verbintenisrechtelijke remedie……………………………………………………………….………..  37 

1. De andere partner is bereid de bouwwerken mee te financieren: schriftelijk 

bewijs van lening of vergoedingsregeling in de 

samenlevingsovereenkomst …………………………………………………..…………………..  37 



I n h o u d s t a f e l  | II 

 

Hoofdstuk 4. Remedies a posteriori – juridische grondslag van de vergoedingsvordering: 

de concubanten hebben onvoldoende geanticipeerd.………………………………………………...  38 

I. Natrekkingsleer…………………………………………………………………………………………….....  38 

II. Kostenleer……………………………………………………………………………………….………………  39 

III. Vermogensvermeerdering zonder oorzaak…………………………………………………….....  41 

IV. Zaakwaarneming……………………………………………………………………………………………..  43 

V. Schenking – verval van de oorzaak brengt geen verval van de schenking 

mee…………………………………………………………………………………………………………...........  44 

VI. Lening……………………………………………………………………………………………………………..  46 

Hoofdstuk 5. Recht van bezetting ter bede voor de partner niet-eigenaar………………....  47 

Conclusie…………………………………………………………………………………………………………………....  48 

Bibliografie  

 



N a t r e k k i n g  e n  h e t  u i t e e n g a a n  v a n  s a m e n w o n e n d e n  |  1  

 Inleiding 

1. De problematiek die in dit werk besproken wordt betreft geen ongekend fenomeen. 

Vandaag de dag is het huwelijk niet meer de enige speler op de markt van 

samenlevingsvormen: meer en meer wint het wettelijk samenwonen terrein en bovendien 

regelen veel koppels gewoon niets waardoor ze feitelijk samenwonend zijn. Van zodra het 

samenleven enige duurzaamheid vertoont, heeft dit vanzelfsprekend vermogensrechtelijke 

implicaties. Gaandeweg wordt een gemeenschappelijk vermogen opgebouwd en er zullen 

onvermijdelijk moeilijkheden rijzen wanneer men samen bouwt op de grond van één partner.  

 

2. Om een duidelijk en volledig beeld te kunnen vormen rond de problematiek van 

natrekking en het beëindigen van het ongehuwd samenwonen, zullen eerst de fundamentele 

regels betreffende natrekking heropgefrist worden, waarna kort enkele belangrijke aspecten 

inzake het feitelijk en wettelijk samenwonen, die van belang zijn in deze materie, uiteengezet 

zullen worden.  

Vervolgens zal er onderzocht worden welke oplossingen in de praktijk aangewend kunnen 

worden om vermogens- en zakenrechtelijke conflicten tussen samenwonenden te vermijden.  

Dit uiteraard in het licht van bouwen op andermans grond.   

 

Voor de gevallen waar er reeds sprake is van een conflict worden de rechtsgronden besproken 

waarnaar de rechtspraak grijpt om in deze materie tot een billijke uitspraak te komen. Dit alles 

evenzeer rond het thema natrekking en samenwonenden en de eventuele vergoeding die 

hieruit kan voortvloeien. 

Hoofdstuk 1. Het recht van natrekking 

3. Het doel van de natrekkingsleer bestaat erin eigendomsconflicten te regelen. 

Eigendomsconflicten ontstaan wanneer een zaak haar individualiteit verliest door 

incorporatie in een andere zaak en deze twee zaken aan verschillende eigenaars toebehoren.
1
 

 

4. Om te beginnen dient men voor ogen te houden dat het recht van natrekking enerzijds 

een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging betreft en anderzijds een 

                                                             
1
 J. AVONDSTONDT, Juridisch boek  vastgoed, Meerbeek-Kortenberg - Uitgeverij voor handel en 

nijverheid, 2006, 375. 
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eigendomsvermoeden inhoudt. In het eerste geval spreken we van zijn materieelrechtelijke 

functie en in het tweede geval van zijn bewijsrechtelijke functie.
2
  

I. Natrekking als wijze van eigendomsverkrijging 

5. Artikel 546 BW vormt de basis van de zogenaamde leer van de natrekking: “De 

eigendom van een roerende of onroerende zaak geeft recht op al wat zij voortbrengt en op 

hetgeen, hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig, als bijzaak ermee verenigd wordt. Dit wordt 

recht van natrekking genoemd.”  

 

6. We lezen in artikel 712 BW dat eigendom verkregen kan worden door natrekking, 

incorporatie en verjaring. In de rechtsleer stelt men dus dat natrekking een oorspronkelijke 

wijze van eigendomsverkrijging inhoudt van al hetgeen met een zaak verenigd wordt of 

daarmee één geheel vormt.
3
   

Hierbij vormt de bijzondere band tussen hoofd- en bijzaak de grondslag van de 

eigendomsverkrijging. Het moet immers gaan om twee verschillende materiële zaken die zich 

op een bijzondere wijze tot elkaar verhouden, namelijk als hoofd- en bijzaak.
4
 De oplossing 

van het eigendomsconflict wordt door deze verhouding reeds gesuggereerd.
5
 De eigendom 

van de hoofdzaak trekt de eigendom van de bijzaak naar zich. Uit het geheel van de regels 

van de natrekking kan afgeleid worden dat de grond belangrijker wordt geacht dan wat er op 

gebouwd is. De gebouwen kunnen als dusdanig niet bestaan zonder hun steun te vinden in de 

grond.
6
 De wet kent aldus een groot opslorpingsvermogen toe aan de grond.

7
  

 

7. Ten voordele van de grondeigenaar stelt artikel 552 BW concreet dat de eigendom van 

de grond de eigendom van de roerende zaken naar zich trekt. Aldus zal het eigendomsrecht 

van bebouwingen en beplantingen die op iemands grond zijn aangebracht, natrekken naar de 

eigenaar van de grond.  

 

                                                             
2
 F. VAN NESTE en S. SNAET,  “Natrekking” in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2000, 

losbl., 21 dln. en 20 dln. dossiers, I.G.1 – 1. 
3

J. AVONDSTONDT, Juridisch boek  vastgoed, Meerbeek-Kortenberg - Uitgeverij voor handel en 

nijverheid, 2006, 375. 
4
 F. VAN NESTE, “Zakenrecht” in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, 359, nr. 197. 

5
T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond -

 
in het algemeen en in enkele bijzondere gevallen – 

vergoedingsregeling – enkele bedenkingen” in F. VAN NESTE. en J. KOKENLENBERG, (ed.), Eigendom, Brugge, 

Die Keure, 1996, 327, nr. 13. (hierna verkort T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond”). 
6
 F. VAN NESTE, “Zakenrecht” in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, 358, nr. 197. 

7
 F. WERDEFROY, “Verlof tot bouwen met afstand van natrekking”, T. Not. 1981, 65, nr. 3. 
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8. Natrekking kan aldus beschouwd worden als een feitelijke situatie waaraan het recht 

rechtsgevolgen verbindt.
8
 Men dient hierbij duidelijk het verschil in formulering met artikel 

2279 BW voor ogen te houden. In dit laatste artikel schept het bezit, evenzeer een feitelijke 

toestand, een titel ten voordele van de bezitter. Artikel 552 BW daarentegen schept slechts 

een vermoeden van eigendomsverkrijging, dat steeds kan weerlegd worden door 

tegenbewijs.
9
 

II. Natrekking als een vermoeden van eigendom 

9. De natrekking houdt dus niet alleen een oorspronkelijke wijze van 

eigendomsverkrijging in, maar manifesteert zich ook als een eigendomsvermoeden. De 

feitelijke toestand, zijnde de materiële band tussen een hoofd- en bijzaak, vestigt een 

vermoeden.
10

 Namelijk het vermoeden dat de feitelijke situatie met de ware juridische 

situatie overeenstemt. 

 

10. De bewijsrechtelijke functie van de natrekking zal in ons recht toepassing vinden in de 

gevallen waarbij er geen eigendomsconflict is. De natrekking kan immers geen wijze van 

eigendomsverwerving zijn wanneer beide zaken aan dezelfde eigenaar toebehoren.
11

 

 

1. Het dubbel vermoeden van artikel 553 BW  

11. Artikel 553 BW houdt een dubbel vermoeden in. Vooreerst worden alle gebouwen, 

beplantingen en werken op of onder de grond van een erf, vermoed door de eigenaar te zijn 

tot stand gebracht, op zijn kosten. Het tweede vermoeden houdt in dat de bedoelde gebouwen, 

beplantingen en werken vermoed worden aan de eigenaar van de grond toe te behoren. 

  

12. Beide vermoedens zijn een bewijs van eigendom, maar zij zijn weerlegbaar. Indien 

geen van beide vermoedens weerlegd kunnen worden, dan wordt de grondeigenaar geacht 

eigenaar te zijn van al hetgeen opgericht werd op zijn/haar grond en dit zonder iemand enige 

vergoeding verschuldigd te zijn. Indien samenwonenden samen hebben geïnvesteerd in de 

                                                             
8  T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond”, 326, nr. 11; S. BOULY, “Zakenrechtelijke en 

vermogensrechtelijke aspecten van bouwen op de grond van een partner”, TBBR 2011, afl. 1, 44, nr. 2. 
9
 Cass. 13 mei 1970, T. Not. 1971, 134; F. VAN NESTE en S. SNAET,  “Natrekking” in X., Het onroerend goed in 

de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2000, losbl., 21 dln. en 20 dln. dossiers, I.G.3 – 1 (hierna verkort F. VAN NESTE, 

“Natrekking”); T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond”, 324, nr. 7. 
10

 T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond”, 325, nr. 10. 
11

 T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond”, 326, nr. 11. 
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oprichting van de woning op grond van één van hen beiden, zou het niet onoverkomelijk 

moeten zijn voor de andere partner om aan te tonen dat de woning niet uitsluitend op kosten 

van de grondeigenaar, maar mede op zijn/haar kosten werd opgericht. De grondeigenaar zal 

de andere partner dan vergoeding verschuldigd zijn.
12

  

 

1.1.  Weerlegging eerste vermoeden  

13. Het al dan niet tot stand zijn gebracht door de eigenaar van gebouwen, beplantingen of 

werken is een louter rechtsfeit waardoor het tegenbewijs door alle middelen van recht kan 

worden geleverd.
13

 Onderhandse contracten, bestelbonnen, facturen en dergelijk zullen een 

belangrijke rol  in de bewijsvoering spelen om dit eerste vermoeden te weerleggen. 

 

14. Slaagt men er in het eerste vermoeden daadwerkelijk te weerleggen, dan blijkt de 

eigenaar van de grond niet de eigenaar te zijn van de materialen waarmee gebouwd werd. In 

dit geval zal er toepassing gemaakt kunnen worden van artikel 554 BW ingeval de eigenaar 

zelf gebouwd of beplant heeft met andermans materiaal. Dit artikel heeft echter geen belang 

meer in ons recht. De grondeigenaar is immers meestal reeds eigenaar van de materialen 

geworden ingevolge artikel 2279 BW.  Louter wanneer het gaat om gestolen of verloren 

materiaal (art. 2279, tweede lid BW) of de eigenaar van het materiaal bewijst dat de bouwer 

de materialen ter kwader trouw bezit (art. 2268 BW) zal artikel 554 BW toepassing kunnen 

vinden.
14

 

 

15. In het geval iemand anders dan de eigenaar op de grond gebouwd of beplant heeft, en 

dit met zijn eigen materialen, treden we in het toepassingsgebied artikel 555 BW (zie infra). 

 

16. Het weerleggen van het eerste vermoeden betekent nog niet dat men rechten zou 

kunnen laten gelden als (mede-)eigenaar van de opgerichte woning. Het leidt er enkel toe dat 

men aanspraak zal kunnen maken op een vergoeding ten aanzien van de partner-eigenaar.  

 

 

                                                             
12

 F. BAUDONCQ en V. GUFFENS, “Bouwen op andermans grond in het specifieke geval van concubinaat”, T. 

Not. 2003, afl. 6, 326, nr. 16. 
13

 T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond”, nr. 10, 325; F. BAUDONCQ en V. GUFFENS, “Bouwen op 

andermans grond in het specifieke geval van concubinaat”, T. Not. 2003, afl. 6, 327, nr. 19. 
14

 F. VAN NESTE, “Natrekking”, I.G. 3 – 5. 
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A. Vergoedingsregeling ex artikel 555 BW 

17. Artikel 555 initio BW bepaalt: “Indien de beplantingen, gebouwen en werken zijn tot 

stand gebracht door een derde met zijn eigen materialen, heeft de eigenaar van het erf het 

recht die voor zich te behouden, ofwel de derde te verplichten ze weg te ruimen.”  

 

18. De vergoedingsregeling van artikel 555 BW is verbonden met de natrekking en speelt 

dus enkel in de situaties waarin er twee onderscheiden materialen zijn, die zich op een 

bijzondere wijze tot elkaar verhouden. Voor toepassing van artikel 555 BW is bovendien 

vereist dat de zaken voldoende geïndividualiseerd blijven zodat wegname mogelijk blijft.
15

 

Wanneer dit niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van herstellingen, bewerkingen of 

verbeteringen, zijn de regels van natrekking niet van toepassing en zal men zijn grondslag 

voor vergoeding moeten zoeken in de kostenleer (zie infra).
16

  

 

19. Verder is het vereist dat er door een derde werd gebouwd. Een derde is diegene die 

niet krachtens een overeenkomst heeft gebouwd of geplant. Men beschouwt een derde als 

eenieder die gebouwd heeft op de grond van iemand anders of op deze grond beplantingen of 

werken heeft opgericht op zijn eigen kosten en voor zijn eigen rekening, en waarbij het 

eigendomsconflict door geen enkele wet en door geen enkele overeenkomst tussen beide 

partijen werd geregeld.
17

 Dit artikel zal dus niet van toepassing zijn op diegene die via een 

aannemingsovereenkomst verbonden is met de grondeigenaar alsook de huurder in wiens 

contract een regeling is opgenomen omtrent de door hem opgerichte bouwwerken. Verder 

vallen ook de opstalhouder en de erfpachter niet onder deze toepassing. Voor hen regelt de 

wet immers expliciet het probleem van bouwwerken op andermans grond en dit zelfs indien 

de bouwer niet gehandeld heeft voor rekening van de grondeigenaar en als dusdanig met hem 

geen rechtsband heeft.
18

  

Mede door deze vereiste wordt er inzake samenwonenden in de praktijk vastgesteld dat 

artikel 555 BW geen toepassing kan vinden. Zo stelt men vast dat de concubant niet op eigen 

kosten en niet voor eigen rekening (mee)bouwde, doch integendeel voor rekening van de 

                                                             
15

 Cass. 18 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, 891. 
16

 E. DIRIX, “Vermogensrechtelijke aspecten” in P. SENAEVE, (ed.), Concubinaat – De buitenhuwelijkse 

tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, 207, nr. 361. 
17

 F. VAN NESTE, “Zakenrecht” in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1990, 377, nr. 

213. 
18

 T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond”, 331, nr. 24. 
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andere concubant.
19

 Een belangrijke indicatie hiertoe is het feit dat de andere partner als 

bouwheer fungeerde.
20

 

B. Drie wijzen van optreden door de grondeigenaar 

20. Artikel 555 BW voorziet in een drievoudige keuze voor de grondeigenaar: hij kan 

laten begaan, de wegruiming eisen of de tot stand gebrachte zaken voor zich behouden.  

Laten begaan 

21. De eigenaar kan vooreerst laten begaan en er niets tegen ondernemen. Hij laat de 

derde gewoon op zijn eigendom bouwen. De derde zal dan het ongestoord bezit hebben van 

wat hij tot stand bracht en door verjaring zelfs de eigendom verkrijgen van de grond en van 

hetgeen hij er op bouwde.
21

 Deze hypothese is eerder de uitzondering. In de praktijk zal de 

grondeigenaar wel optreden door de gebouwen te behouden en vergoeding te betalen, 

waarover later meer. 

Afbraak  

22. De eigenaar van de grond kan ook de wegruiming van de gebouwen vorderen. Dit 

gebeurt dan op kosten van degene door wie zij tot stand zijn gebracht en zonder enige 

vergoeding voor hem. Doch zodra de eigenaar gekozen heeft om de werken te behouden, 

behoren deze zaken hem toe en kan hij niet meer terugkomen op zijn keuze.
22

 De reden 

daarvan is dat de bouwer ook zijn rechten heeft. Zodra de grondeigenaar beslist heeft tot 

afbraak, heeft de bouwer recht op vergoeding van de waarde en het arbeidsloon. 

 

23. De derde-bouwer kan bovendien zelfs veroordeeld worden tot schadevergoeding 

wegens nadeel dat de eigenaar van het erf mocht hebben geleden. Dit kan het geval zijn 

mocht de grondeigenaar zelf belet zijn door de door de bouwer opgerichte werken om zelf te 

bouwen of indien de afbraakwerken te traag vorderen zodat de grondeigenaar te lang moet 

wachten om zelf zijn bouwwerken aan te vatten.
23

 Hij zal wel een fout of onvoorzichtigheid 

in hoofde van de bouwer moeten aantonen.
24

 De mogelijkheid tot afbraak bekrachtigt een 

                                                             
19

 Gent 23 maart 1999, TBBR 2000, 311. 
20

 Brussel 6 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1997, 128. 
21

 F. VAN NESTE, “Zakenrecht”  in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1990, 368, nr. 

207. 
22

 Brussel 21 december 1966, Pas. 1967, II, 184; Rb. Leuven 3 september 1971, RW 1972-73, 172. 
23

 T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans grond”, 329, nr. 17. 
24

 F. VAN NESTE, “Natrekking”, I.G.3- 8. 
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algemeen beginsel, het recht van afbraak. Men ziet er een toepassing in van het algemeen 

eigendomsbegrip. De grondeigenaar moet niet motiveren waarom hij de afbraak vordert, het 

is gewoon een attribuut van zijn eigendomsrecht.
25

 Om wegruiming te verkrijgen moet hij 

bovendien ook niet het bewijs leveren dat het bouwen op zijn grond hem enige schade heeft 

berokkend.
26

  

 

24. Dit recht van afbraak wordt enigszins gemilderd door de theorie van het 

rechtsmisbruik. Wanneer er een manifeste wanverhouding bestaat tussen het minimale belang 

dat de afbraak zou hebben voor de grondeigenaar en de zware schade die de afbraak zou 

teweegbrengen voor de bouwer, zal de vordering tot afbraak niet gegrond zijn.
27

  

 

25. De mogelijkheid om afbraak te vorderen wordt afhankelijk gemaakt van de 

voorwaarde dat de derde die bouwde, te kwader trouw was (art. 555, derde lid BW). Het 

recht tot afbraak wordt als sanctie van de kwader trouw opgevat.
28

 Wie bouwt op een grond 

waarvan hij weet dat deze hem niet toebehoort, is te kwader trouw.
29

 In het geval van 

samenwonenden wordt de partner die werken uitvoert op de grond van zijn partner steeds 

beschouwd als zijnde te kwader trouw. Hij kent de eigendomstoestand immers zeer goed en 

het is vanzelfsprekend dat hij weet dat de andere partner eigenaar is van de grond. De 

partner-eigenaar zal de keuze hebben tussen vergoeding van de kosten en de materialen van 

de bouwwerken of de wegname ervan door de andere partner. Deze keuze dient niet expliciet 

te zijn.
30

 Zo zal de partner geacht worden te hebben gekozen voor het behoud van een nieuwe 

keuken die de concubant in zijn woning plaatste, indien hij na beëindiging van de relatie 

nooit expliciet de wegruiming ervan verzocht. In een bepaald geval uit de rechtspraak was er 

een termijn van negen jaar verstreken tussen het tijdstip van beëindiging van de relatie en de 

vordering tot vergoeding vanwege de partner die de keuken had laten bouwen.
31

 

 

 
                                                             
25 F. VAN NESTE, “Zakenrecht”

 
in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1990 370, nr. 

209. 
26

 F. VAN NESTE, “Natrekking”, I.G.3 – 8.  
27

 Gent 20 november 1950, RCJB 1953, 270, noot A. DE BERSAQUES; T. VAN SINAY, “Bouwen op andermans 

grond”, 333, nr. 29. 
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Behouden van de werken 

26. De eigenaar kan ook kiezen om de bouwwerken te behouden en zal dan de waarde van 

de materialen en het arbeidsloon moeten vergoeden.  

 

27. Met betrekking tot de grootte van de vergoeding speelt nogmaals het onderscheid 

tussen de bouwer te goede dan wel te kwader trouw. De derde te goeder trouw wordt beter 

beschermd. Zoals eerder gezegd kan hij nooit gedwongen worden tot afbraak van de door 

hem opgerichte gebouwen, maar ook inzake vergoeding staat hij er beter voor. Indien de 

grondeigenaar kiest om de werken te behouden dan heeft deze laatste inzake 

schadeloosstelling een dubbele keuze: ofwel betaalt hij de waarde van materialen en het 

arbeidsloon, ofwel een som gelijk aan de meerwaarde die het erf verkregen heeft (art. 555, in 

fine, BW).
32

 In het eerste geval staan we voor dezelfde schadeloosstelling als de derde te 

kwader trouw zou verkrijgen indien de grondeigenaar kiest de werken te behouden. Allicht 

zal de grondeigenaar kiezen voor de voor hem meest voordelige oplossing indien hij 

geconfronteerd wordt met een derde te goeder trouw.  

 

28. De goede trouw houdt in dat de derde van mening was dat hij mocht bouwen. Hij 

dacht rechtmatig eigenaar te zijn. Het is degene die bezit krachtens een titel van 

eigendomsoverdracht waarvan hij de gebreken niet kent.
33

 Artikel 555 in fine spreekt over 

uitwinning, bijgevolg dient de goede trouw te worden aangetoond en wordt deze niet 

vermoed. De kwalificatie als bezitter te goeder trouw dient bijgevolg voort te vloeien uit een 

gerechtelijke beslissing. De titel van eigendomsoverdracht wordt hierbij niet zozeer als 

voorwaarde naast de goede trouw gezien, maar wel als een element van de goede trouw 

zelf.
34

 De goede trouw moet bestaan bij het oprichten van de bouwwerken.
35

Het is zonder 

belang dat de bouwer, na het oprichten van de bouwwerken, kennis neemt van de gebreken 

van zijn titel en dus te kwader trouw wordt. Hij kan de voordelen van artikel 555, in fine BW 

blijven genieten.
36
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29. Artikel 555 in fine BW heeft het over de bezitter te goeder trouw. De wet bedoelt 

duidelijk dat degene die de grondeigendom bezit, te goeder trouw moet zijn. Degene die niet 

bezit, doch te goeder trouw bouwt op de grond van iemand anders, wordt niet door de wet in 

aanmerking genomen. Artikel 555 in fine BW kan bijgevolg niet toegepast worden in het 

geval iemand bijvoorbeeld bouwt met toestemming van de grondeigenaar.
37

 Ook de 

rechtbank van eerste aanleg te Gent oordeelde in die zin. Zij stelt dat artikel 555 BW slechts 

van toepassing is om de situatie te regelen waarin de eigenaar van een onroerend goed, die 

niet in het bezit is van het goed, vaststelt dat de bezitter van het goed er werken aan heeft 

uitgevoerd en zij oordeelt dat in het geval van samenwoning de eigenaar van het goed in het 

bezit blijft van het goed waardoor artikel 555 BW geen toepassing kan vinden. Artikel 555 

BW is voor deze situatie niet voorgeschreven, zo oordeelt de rechtbank.
38

 

 

30. In de rechtsleer wordt gesteld dat men de afbraakvordering als een stok achter de deur 

kan zien waarmee men kan onderhandelen om tot een lagere schadeloosstelling te komen.
39

 

In het geval van samenwonenden zal de partner-grondeigenaar echter niet snel gaan dreigen 

met afbraak aangezien er samen zal zijn gebouwd en de partner-grondeigenaar in eigen vel 

zou snijden indien hij afbraak vordert.  

 

1.2. Weerlegging tweede vermoeden 

31. Op grond van artikel 553 BW wordt de grondeigenaar geacht tevens eigenaar te zijn 

van de op zijn/haar opgerichte woning. Hieruit volgt dat de partner-grondeigenaar die door 

natrekking de woning heeft verworven geen akte dient te laten opstellen tot bewijs van zijn 

eigendomsrecht. 

 

32. Dit eigendomsvermoeden is weerlegbaar maar het tegenbewijs zal moeilijker te 

leveren zijn. De andere partner zal moeten bewijzen dat hij een (mede)eigendomsrecht kan 

laten gelden op de woning. Het gaat hier over het bewijs van een recht en niet meer over het 

bewijs van een louter rechtsfeit.
40

 Dit recht kan in hoofde van zijn titularis ontstaan door 

verjaring of ingevolge een bepaalde rechtshandeling. De verkrijgende verjaring kan met alle 

middelen van recht bewezen worden, maar het bewijs van een bepaalde rechtshandeling kan 
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enkel bij geschrift worden geleverd.
41

 Men neemt aan dat er bewezen zal moeten worden dat 

de grondeigenaar de bouwer een recht tot bouwen heeft verleend.
42

  In de rechtsleer stelt men 

echter dat de weerlegging van het eigendomsvermoeden niet noodzakelijk hoeft voort te 

vloeien uit een akte waarin de grondeigenaar letterlijk afstand doet van natrekking of aan de 

andere een toelaten dan wel een recht tot bouwen op eigen kosten verleent.
43

 Verzaking aan 

het recht van natrekking
44

 kan immers ook stilzwijgend gebeuren en op één of andere manier 

worden afgeleid uit andere objectieve elementen, die de waarachtigheid ervan kunnen 

aantonen.
45

 Zo bijvoorbeeld uit het feit dat de facturen op naam van de belastingplichtige 

staan en door haar worden betaald of het aangaan van de bouwvergunning in hoofde van de 

bouwer. Het Antwerpse Hof van Beroep stelde in dezelfde zin dat de erkenning van de 

(mede-)eigendomsrechten van de ex-partner door de grondeigenaar kan worden afgeleid uit 

het feit dat een koppel samen als verkoper een onderhandse verkoopovereenkomst aanging 

met betrekking tot het onroerend goed in kwestie.
46

  

      Daarentegen wordt er in een ander vonnis geoordeeld dat het feit dat eiser mee de 

hypothecaire akte ondertekende en dat de woning bestemd was voor een gemeenschappelijk 

gebruik niet impliceert dat de eiser erkend werd als mede-eigenaar. 
47

 

 

33. Het gaat hier om een onroerend zakelijk recht, dus met het oog op het tegenwerpelijk 

maken van dit recht aan derden zou er sprake moeten zijn van een authentieke akte waarmee 

men overschrijving op het hypotheekkantoor kan bekomen (art. 1 Hyp. W.). In dit verband 

dient even te worden stilgestaan bij de impact van bewijzen in verband met de herkomst van 

gelden die werden aangewend voor de oprichting van een woning op grond van één van de 

partners. De meerderheidsopvatting in de rechtsleer en rechtspraak is van oordeel dat de 

oorsprong van de aangewende financiële middelen niet kan ingaan tegen op naam gestelde 

documenten. Men zal dus geen zakenrechtelijke aanspraken kunnen maken met bewijzen 
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omtrent de herkomst van gelden indien er tegenstrijdige titels voorhanden zijn.
48

 De 

oorsprong der gelden ressorteert in deze opvatting enkel gevolgen op verbintenisrechtelijk 

gebied.
49

   

 

34. Bepaalde rechtsleer pleit er echter voor dat er wel zakenrechtelijke aanspraken op een 

goed moeten kunnen worden geformuleerd op basis van bewijzen in verband met de 

herkomst van gelden. Zij steunt zich hiervoor op de vertegenwoordigingsfiguur.
50

 Er bestaat 

eveneens rechtspraak die toepassing maakt van deze afwijkende opvatting. Zo luidt een arrest 

van het Hof van Beroep te Gent
51

 dat een verzaking aan het recht van natrekking af te leiden 

is uit het feit dat niet alleen een groot aantal facturen op naam van iemand anders dan de 

grondeigenaar stonden, maar daarenboven alle facturen ook door deze andere persoon betaald 

waren. Ook het Hof van Beroep te Antwerpen beschouwde de omstandigheid dat de kostprijs 

van de woning, opgericht op grond van één van de partners, gefinancierd werd door middel 

van hypothecaire leningen door hen beiden waren aangegaan en afbetaald als een bewijs dat 

die woning hun gezamenlijke eigendom is.
52

   

 

35. In de aangehaalde arresten worden de bewijsgegevens die betrekking hebben op 

rechtsfeiten die het voorwerp uitmaken van het eerste vermoeden van artikel 553 BW 

voldoende geacht ter weerlegging van het tweede (eigendoms)vermoeden van artikel 553 

BW. Men verliest het onderscheid tussen de twee vermoedens uit het oog en beide 

vermoedens uit artikel 553 dreigen één groot eigendomsvermoeden te worden, dat dan nog 

met alle middelen van recht kan worden weerlegd.
53

 Dit zou een complete uitholling van de 

vergoedingsregeling uit artikel 555 BW inhouden. Deze vergoedingsregeling dient net voor 

die gevallen waarin natrekking speelt. Wanneer iemand zo gemakkelijk een 

(mede)eigendomsrecht kan laten gelden, dan is er geen sprake van natrekking want er is ook 

geen eigendomsconflict meer en dus ook geen reden meer tot het toepassen van een 

vergoedingsregeling. 

                                                             
48

 Brussel 6 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1997, 128; Rb. Oudenaarde, 19 september 2005, RABG 2006, 

778. 
49

 S. VANOPPEN. en V. GUFFENS, “Overzicht van rechtspraak (1990-1999) - Vermogensrechtelijke aspecten 

inzake concubinaat”, EJ 2000, 42, nr. 22. 
50

 E. DIRIX, “Vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat”,  213-214, nr. 349. 
51

 Gent, 18 maart 1999, Fisc. Koer. 1999, 336. J. KOKELENBERG, H. VUYE en T. VAN SINAY, “Overzicht van 

rechtspraak (1994-2000). Zakenrecht”, TPR 2001, 883-884. 
52

 Antwerpen 6 maart 2002, T. Not. 2002, 563. 
53

 F. BAUDONCQ, en V. GUFFENS, “Bouwen op andermans grond in het specifieke geval van concubinaat”, T. 

Not. 2003, afl. 6, 342, nr. 48; J. KOKELENBERG, H. VUYE, T. VAN SINAY:” Overzicht van rechtspraak (1994-

2000). Zakenrecht”, TPR 2001, 883. 



N a t r e k k i n g  e n  h e t  u i t e e n g a a n  v a n  s a m e n w o n e n d e n  |  1 2  

36. Wat betreft de verkrijgende verjaring stelt men zich terecht de vraag of het bezit van 

de woning door de niet-grondeigenaar in het kader van een concubinaat in alle gevallen wel 

beantwoordt aan alle wettelijke vereisten die worden gesteld opdat een dergelijk bezit als 

grondslag voor een eigendomsverkrijgende verjaring zou kunnen gelden. Het zou moeten 

gaan om een ongestoord, openbaar, deugdelijk en ondubbelzinnig bezit.
54

 De vereiste van 

ondubbelzinnigheid lijkt problemen te geven. Zo kan de grondeigenaar aantonen dat het 

werkelijk bezit van de woning door de partner slechts berust op een gedogen van zijnen- of 

harentwege, minstens gebaseerd is op een beperkter recht dan het (mede)eigendomsrecht 

waarop de andere partner aanspraak maakt.
55

 

 

A. Gevolgen van de weerlegging 

37. Wanneer men het eigendomsvermoeden van artikel 553 BW heeft weten te 

weerleggen dan heeft men ook bewezen dat de grondeigenaar minstens stilzwijgend afstand 

heeft gedaan van het recht van natrekking. In het geval dat beide partners hebben gebouwd 

op de grond van één van hen beiden, behoudt de partner die aanvankelijk eigenaar was van 

de onbebouwde ondergrond ongetwijfeld het exclusieve eigendomsrecht op de ondergrond. 

Dit zal niet meer het geval zijn voor hetgeen op de ondergrond gebouwd werd. De bebouwde 

bovengrond wordt geacht aan elk van de ex-partners voor de helft toe te behoren.
56

 

i) Afstand recht van natrekking? 

38. De natrekking is niet van openbare orde. De grondeigenaar kan aan zijn recht van 

natrekking verzaken. 

 

39. De vraag rees evenwel welk recht er tot stand komt door deze afstand. Uit het numerus 

clausus beginsel vloeit voort dat men geen nieuwe zakelijke rechten kan creëren. Partijen 

kunnen slechts zakelijke (zekerheids)rechten verkrijgen wanneer ze van een aard zijn die 

door het recht wordt erkend en aan de voorwaarden voor het verkrijgen daarvan is voldaan. 
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40. Volgens Cassatie houdt elke verzaking aan het recht van natrekking een opstalrecht 

in.
57

 Het recht van opstal zal dienen voor een tijdelijke eigendomssplitsing tussen grond en 

gebouwen. Het opstalrecht zal zijn eigen leven leiden zoals bepaald in de Opstalwet. De 

verzaking aan het recht van natrekking kan maar betrekking hebben op de in de Opstalwet 

bedoelde werken, gebouwen en beplantingen. Wat betreft gebouwen, dient het te gaan om 

constructies die een zelfstandig bestaan hebben. De verzaking aan het recht van natrekking 

kan dus geen betrekking hebben op verbeteringen of herstellingen.
58

  Voor dergelijke werken 

wordt de leer van de uitgaven toegepast (zie infra). 

 

41. Zoals reeds eerder gezien zal echter niet elke toelating vanwege een grondeigenaar om 

op zijn grond te bouwen een afstand van natrekking tot stand brengen.
59

 De toelating kan 

immers beperkt zijn tot een louter gedogen, zoals bedoeld in artikel 2232 BW waarbij noch in 

de verbintenisrechtelijke, noch in de zakenrechtelijke sfeer sprake is van een 

rechtsscheppende handeling.
60

 De natrekking blijft in dit geval ten volle spelen dus er kan 

enkel aanspraak gemaakt worden op een vergoeding. Verder kan de grondeigenaar iemand 

een louter verbintenisrechtelijke toelating geven om de afbraak van de gebouwen te vorderen. 

Deze persoonlijke verbintenis staat de onmiddellijke werking van de natrekking evenmin in 

de weg en doet dus geen zelfstandig of accessoir opstalrecht ontstaan.
61

 Enkel het ‘verlof tot 

bouwen’ dat gepaard gaat met een ondubbelzinnige bedoeling om stand van natrekking te 

doen, heeft zakenrechtelijke gevolgen en doet een zelfstand recht van opstal ontstaan.
62

 

 

42. Op de verzaking aan het recht van natrekking en het verlenen van een opstalrecht 

wordt verder ingegaan in het hoofdstuk over mogelijk zakenrechtelijke remedies. 
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Hoofdstuk 2.  Ongehuwd samenwonenden 

43. Eerst en vooral stellen samenwonenden zich best de vraag of zij niet beter kunnen 

trouwen. Wanneer zij trouwen onder het wettelijk stelsel kunnen ze door middel van een 

huwelijkscontract een onroerend goed inbrengen in het gemeenschappelijk vermogen. Zo kan 

men de bouwgrond die reeds eigendom is van één van beide partners, waarop men samen 

wenst te bouwen, inbrengen en bijgevolg gemeenschappelijk maken. Alles wat er nadien op 

wordt gebouwd zal desgevallend ook gemeenschappelijk zijn. 

Bovendien bevat het huwelijksvermogensrecht vergoedingsregelingen wanneer het huwelijk 

wordt ontbonden waardoor artikel 555 BW niet van toepassing is. Wanneer gehuwden een 

huis hebben gebouwd met gemeenschappelijke gelden op een bouwgrond die slechts één van 

beiden toebehoort dan is het eigen vermogen van de grondeigenaar vergoeding verschuldigd 

aan het gemeenschappelijk vermogen. Het eigen vermogen van de grondeigenaar heeft 

immers voordeel gehaald uit het gemeenschappelijk vermogen. 

44. Wanneer de samenwonenden niet wensen te trouwen speelt het beperkt wettelijk kader 

betreffende wettelijke samenwoning, of in geval van louter feitelijk samenwoning, het 

gemeen recht. Zowel de wettelijk als de feitelijk samenwonenden kunnen hun 

vermogensrechtelijke belangen evenwel regelen in een samenlevingsovereenkomst.   

 

45. Tot eind van de jaren zestig ging rechtspraak en rechtsleer ervan uit dat tussen 

ongehuwd samenwonenden geen samenwoningscontracten konden worden gesloten. Dit 

werd beschouwd als in strijd met de openbare orde en goede zeden en bijgevolg als absoluut 

nietig aanschouwd.
63

 Bij een arrest van 1977 oordeelde het Hof in deze sfeer dat de 

ongeoorloofde oorzaak niet mag worden verondersteld maar moet worden aangetoond door 

de eiser.
64

 Doch in 1967 besliste het Hof van Cassatie dat de band tussen samenwonenden 

ofschoon niet erkend bij de wet, niet in strijd was met de openbare orde of goede zeden.
65

 

Samenwonenden hebben aldus de mogelijkheid hun vermogensrechtelijke situatie vrij te 

regelen. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de wettelijk en de feitelijk 

samenwonenden. 
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I. Wettelijk samenwonenden 

46. Dat samenwonen ‘in’ is blijkt uit de statistieken. De wet van 23 november 1998 is daar 

niet vreemd aan. Via deze wet kunnen samenwonende partners een schriftelijke verklaring 

van wettelijke samenwoning afleggen.  

 

1. Enkele toepasselijke bepalingen 

 

47. Eenmaal de verklaring van wettelijke samenwoning is afgelegd zijn er voor de 

samenwonende partners, zoals in een huwelijk, een aantal dwingende bepalingen van 

toepassing. Het gaat met name om de bescherming van de gezinswoning (artikel 1477, § 2 

BW), alsook de bijdrage in de lasten van de samenleving naar evenredigheid van de 

mogelijkheden van de partners (artikel 1477, § 3 BW) en de hoofdelijkheid voor schulden 

aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door hen worden 

opgevoed (artikel 1477, § 4 BW). Deze bepalingen zijn dan weer te relativeren als men weet 

dat de wettelijke samenwoning, op elk ogenblik eenzijdig en zonder tussenkomst van de 

rechter kan worden beëindigd.
66

  

1.1. Artikel 1478 BW: scheiding van goederen en het vermoeden van onverdeeldheid 

48. Volgende bepalingen zijn van toepassing op de vermogens van de wettelijk 

samenwonende partners:  

- “elk van hen behoudt de goederen waarvan hij de eigendom kan bewijzen, de 

inkomsten uit deze goederen en de opbrengsten uit arbeid” (art. 1478, lid 1 BW);  

- de goederen waarvan geen van hen beiden de eigendom kan bewijzen en de inkomsten 

daarvan worden geacht in onverdeeldheid te zijn (art. 1478, lid 2 BW).  

 

49. Tussen samenwonenden ontstaat er niet van rechtswege een onverdeeldheid maar de 

wetgever heeft wel een vermoeden van onverdeeldheid ingesteld. De invoering van een 

wettelijk vermoeden van onverdeeldheid tussen wettelijk samenwonenden bij wet van 23 

november 1998 was vernieuwend. Het vermoeden van onverdeeldheid kan men weerleggen 

door het bewijs van exclusieve eigendom. Het artikel 1478, lid 1 BW bepaalt immers dat 

ieder van de samenwonenden zijn eigendom en inkomsten behoudt, waarin men het stelsel 

                                                             
66  J. RUYSSEVELDT,  “Inbreng van een goed in een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen tussen 

wettelijk samenwonenden”, Registratierechten 2010, afl. 3, 7. 
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van scheiding van goederen kan zien.
67

 Kan men echter niet zijn eigendomsrecht bewijzen 

dan wordt het geacht in onverdeeldheid toe te behoren aan beide samenwonenden, ieder 

gerechtigd voor de helft. Het betreft een onverdeeldheid die wordt geregeld door het gemeen 

mede-eigendomsrecht.
68

 

  

50. Het zal echter zelden voorkomen dat men zijn exclusief eigendomsrecht betreffende 

een onroerend goed niet zal kunnen bewijzen. Alle akten onder levenden tot overdracht van 

onroerende zakelijke rechten dienen immers overgeschreven te worden in het daartoe 

bestemd register op het hypotheekkantoor (art. 1 Hyp. wet). Hiervoor is de opname van de 

overeenkomst in een authentieke akte vereist. Bewijsproblemen zal men bijgevolg niet 

hebben met betrekking tot het onroerend goed.   

1.2. Verplichting tot evenredige bijdrage in de lasten van het samenwonen  

51. Voor wettelijk samenwonende partners is er een bijdrageplicht
69

 die overeenstemt met 

de bijdrageplicht tussen gehuwden van artikel 221, eerste lid BW. Artikel 1477, § 3 BW 

bepaalt namelijk dat de wettelijk samenwonenden bijdragen in de lasten van het samenleven 

naar evenredigheid van hun mogelijkheden. Op basis van deze plicht wordt soms de 

vordering tot vergoeding van de kosten en/of werken gedaan aan de woning van de partner-

eigenaar afgewezen. Zo oordeelde het Hof van Cassatie in een arrest
70

 van 1976 dat de kosten 

voor aankoop en de last voor de terugbetaling van de voor aankoop aangegane hypothecaire 

lening, een bijdrage in de lasten van het huishouden vormt. Zij stelde eveneens dat de 

bijdrage niet noodzakelijk financieel maar ook in natura kan worden geleverd, bijvoorbeeld 

door huishoudelijke, opvoedende en bijstandstaken op zich te nemen.
71

  

 

52. Ondanks het invoeren van de wet, specifiek van toepassing op ongehuwd 

samenwonenden, zal inzake de problematiek van bouwen op andermans grond dus nog veel 

                                                             
67

 Y.-H., LELEU, “De vermogensrechtelijke gevolgen van de wettelijke samenwoning. Commentaar bij de 

virtuele wet van 23 november 1998”, Not. Fisc. M. 1999, 120, nr. 28. 
68

 A. GABRIELS, “Oprichting van een gebouw op grond van uw partner”  in X., Het onroerend goed in de 

praktijk , Mechelen, Kluwer, 2010,II.R.2-8. 
69

 Onder het begrip “bijdrageverplichting‟ verstaat men in de rechtsleer alle uitgaven en lasten betreffende het in 

stand houden en het organiseren van een harmonieus samenleven, alsmede alle kosten en lasten betreffende het 

opvoeden en het onderhouden van de kinderen die mee onder hetzelfde dak leven. Het gaat onder meer om 

kosten van voeding, huisvesting, kledij, medische kosten zowel van de samenwonende partners als van eventuele 

kinderen. Ook kosten van huishuur en onroerende voorheffing behoren daarbij. 
70

 Cass. 22 april 1976, Pas. 1976, I, 914; RW 1976-77, 993, noot H. CASMAN. 
71

 H. CASMAN, “Enkele aspecten van vermogensrechtelijke overeenkomsten tussen ongehuwd samenwoners 

sedert de Wet van 23 november 1998” in X., Overeenkomstenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2000, 223, nr. 286. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn77073&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn77073&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn77073&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn77073&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn77073&bron=doc


N a t r e k k i n g  e n  h e t  u i t e e n g a a n  v a n  s a m e n w o n e n d e n  |  1 7  

moeten teruggegrepen worden naar het gemene recht en naar de oplossingen die door de 

rechtspraak werden ontwikkeld. 

2. Samenlevingscontract 

53. Voor wettelijk samenwonenden betreft het aldus een zeer summiere wettelijke 

regeling, waardoor het dan ook logisch is dat sommige samenwonende partners zich 

vermogensrechtelijk willen beschermen. Een samenlevingscontract kan desgevallend een 

gewenste oplossing bieden. Een samenlevingscontract tussen wettelijk samenwonenden kan 

men zien als een kaderovereenkomst waarin samenwonenden de vermogensrechtelijke 

aspecten van hun samenwonen regelen.
72

  

 

54. Artikel 1478, 4
e
 lid BW bepaalt dat wettelijk samenwonenden hun samenwoning naar 

goeddunken kunnen regelen door middel van een overeenkomst. Zulke overeenkomst moet 

volgens wettelijke bepalingen verplicht bij authentieke akte worden opgemaakt (art. 1478, 5
e
 

lid BW) en dient bovendien vermeld te worden in het bevolkingsregister. De modaliteiten 

daarvan bepalen zij geheel vrij, maar de persoonlijke vrijheid van de partners mag niet 

beperkt worden. Men mag bijvoorbeeld ook geen sancties verbinden aan de beslissing van 

een van de partners om de samenwoning te beëindigen. Zo zal men niet kunnen opnemen dat 

diegene die de breuk ondergaat meer dan de helft in de onverdeeldheid krijgt, ten laste van 

diegene die het initiatief tot deze breuk heeft genomen.
73

 Men mag verder geen bedingen 

opnemen in het contract die strijdig zijn met de openbare orde en goede zeden of de regels 

betreffende het ouderlijk gezag, de voogdij en de wettelijke orde van erfopvolging. Ten slotte 

mag men ook niets bedingen dat in strijd is met artikel 1477 BW. Bijgevolg zal men niet 

kunnen afwijken van het principe dat de lasten van het huishouden evenredig verdeeld dienen 

te worden in verhouding tot de mogelijkheden.  

 

55. Het samenlevingscontract dient te gebeuren bij notariële akte en is beperkt tussen twee 

personen. Bijgevolg dient zij te worden onderscheiden van andere overeenkomsten die één of 

meer bijzondere regelingen tussen samenwonenden tot voorwerp hebben, zijnde bijvoorbeeld 

                                                             
72 Behoudens toepassing van dwingende wetsbepalingen, kan zij ook bedingen bevatten met betrekking tot de 

kinderen die door hen worden opgevoed. 
73

 CASMAN, H., “Enkele aspecten van vermogensrechtelijke overeenkomsten tussen ongehuwd samenwoners 

sedert de Wet van 23 november 1998” in X., Overeenkomstenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2000, 241, nr. 316. 
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een leningsovereenkomst of een beding van aanwas, die bij onderhands geschrift kunnen 

worden vastgelegd.
74

 

 

56. De conventionele bescherming betekent eveneens dat zij niet eenzijdig herroepbaar is. 

men zal er dus goed aan doen toch bepaalde termijnen en voorwaarden te koppelen aan de 

verleende rechten, dit ter beveiliging van de partner-eigenaar en zijn erfgenamen.
75

 

 

57. De vermelding van het samenlevingscontract in de bevolkingsregisters leidt niet tot 

tegenwerpelijkheid van deze overeenkomst aan derden. Dit wil zeggen dat het contract tussen 

samenwonenden een relatieve uitwerking heeft, zonder dat hieruit voor derden enige 

verplichting kan ontstaan.
76

 

II. Feitelijk samenwonenden  

58. Men spreekt van feitelijke samenwoning in het geval van een niet-

geïnstitutionaliseerde relatie tussen twee personen die ongehuwd en niet wettelijk 

samenwonend zijn.
77

  

 

1. Enkele toepasselijke bepalingen en principes 

1.1. Gemeen recht 

59. De feitelijke samenwoning kent nog steeds geen algemene wettelijke regeling. De 

vermogensrechtelijke verhoudingen tussen feitelijk samenwonenden blijven dan ook beheerst 

door het gemeen recht.
78

Het feitelijk samenwonen brengt geen specifieke 

vermogensrechtelijke gevolgen met zich mee. Bovendien ontstaat er door het feitelijk 

samenwonen noch een feitelijke huwgemeenschap, noch een bijzondere 
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J. VERSTRAETE,  “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd 
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75
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76
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sedert de Wet van 23 november 1998” in X., Overeenkomstenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2000, 243, nr. 318. 
77

 W. PINTENS, “Familiaal vermogensrecht in recente nationale en Europese rechtspraak” in W. PINTENS en J. 

DU MONGH, Familiaal vermogensbeheer, Antwerpen, Intersentia, 2004, 20 ev.; J. DU MONGH, I. SAMOY, V. 
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78

 K. VERSTRAETE,“Beëindiging buitenhuwelijkse samenwoning. Kroniek 2005-2007”, NJW 2008, afl. 186, 568; 

S. MOSSELMANS, “De vermogensrechtelijke verhouding tussen concubanten”, AJT 1998-99, 1064. 
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vermogensrechtelijke onverdeeldheid, noch een feitelijke vennootschap.
79

 Hoewel de wet 

voor de feitelijk samenwonenden niet naar analogie met de wettelijk samenwonenden in een 

vermoeden van onverdeeldheid voorziet, zal via artikel 2279 BW en het gezamenlijk bezit 

wel een vermoeden van onverdeelde eigendom aanwezig zijn. Voor onroerende goederen is 

dit bewijs in principe makkelijk te leveren. Eigenaar is diegene die in de authentieke 

eigendomstitel wordt aangeduid. Wanneer de eigendomstitel op naam van één van de feitelijk 

samenwonende partners staat, dan wordt deze partner in principe als exclusieve eigenaar 

beschouwd. 

 

60. Ook de bewijsvoering dient te gebeuren volgens het gemeenrechtelijke bewijsrecht, 

waarbij als principe geldt “actori incumbit probatio” (art. 870 Ger. W., art. 1315 BW). Bij 

feitelijke samenwoning is er geen wettelijke bepaling die een vermoeden van onverdeeldheid 

instelt. Aldus zal de partner die beweert de exclusieve eigenaar te zijn van een bepaald goed 

hiervan de bewijslast dragen.
80

Voor onroerende goederen rijst er geen probleem met 

betrekking tot het leveren van een eigendomsbewijs, aangezien de authentieke eigendomstitel 

de eigenaar ervan aangeeft. Wanneer een eigendomstitel op naam van één van de partners 

staat, dan is de vraag naar de herkomst van de gelden die gediend hebben voor de aankoop 

niet relevant voor het bepalen van  de eigendom van het goed (zie supra).
81

  

Verbintenisrechtelijk is het wel mogelijk om terugvordering te eisen van de gelden maar 

hierbij hangt alles af van de concrete omstandigheden en beweegredenen waarbij die gelden 

door de ene aan de andere ter beschikking werden gesteld (zie infra).  

 

61. Samenwonenden kunnen echter ook overeenkomsten maken betreffende hun 

vermogensrechtelijke situatie. Hoewel de wet niets bepaalt gaat men ervan uit dat feitelijk 

samenwonenden dit eveneens kunnen. 

 

 

 

 

                                                             
79

 S. VANOPPEN en V. GUFFENS, “Overzicht van rechtspraak (1990-1999) - Vermogensrechtelijke aspecten 

inzake concubinaat”, EJ 2000, 38, nr. 3. 
80  W. VANOPPEN en V. GUFFENS, “Overzicht van rechtspraak. Vermogensrechtelijke aspecten inzake 

concubinaat (1990-1999)”, EJ 2000, 40. 
81

 Rb. Oudenaarde 19 september 2005, RABG 2006, 778. 
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1.2. De natuurlijke verbintenis tot bijdrage in de lasten van het huishouden 

62. In tegenstelling tot wat geldt bij de wettelijk samenwoning, bestaat er voor de 

feitelijke samenwonenden geen wettelijke bijdrageplicht. Er bestaat evenwel een natuurlijke 

verbintenis om bij te dragen in de lasten van het samenleven, naar evenredigheid van de 

mogelijkheden. Er bestaat namelijk een werkelijk en fundamenteel recht van samenwonen, 

waar minstens de verplichting tot bijdrage in de gezinslasten geldt.
82

 Ook de rechtspraak 

erkent de solidariteit tussen samenwonenden.
83

  

 

63. Uit rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt duidelijk dat feitelijk 

samenwonenden geen aanspraak kunnen maken op dezelfde rechten als bij het huwelijk 

aangezien zij een samenlevingsvorm kiezen met minder plichten dan het huwelijk.
84

 Dit 

betekent echter niet dat de solidariteitsgedachte die deels aan de basis ligt van het primair 

huwelijksrecht niet aanwezig is in de persoonlijke verhouding tussen feitelijk samenwonende 

partners.  

 

64. De solidariteitsgedachte uit zich bij feitelijk samenwonenden in een natuurlijke 

verbintenis tot bijdrage in de lasten van het huishouden. Onder een natuurlijke verbintenis 

verstaat men een verbintenis die geldig bestaat maar niet in rechte kan worden afgedwongen 

en die, wanneer zij vrijwillig werd betaald, geen aanleiding kan geven tot terugvordering van 

prestaties.
85

 Aldus zal er van de partners verwacht worden dat zij op basis van het tussen hen 

geldend solidariteitsgevoel bijdragen in de lasten van het feitelijk gezin en dit naar best 

vermogen en in verhouding tot hun financiële middelen. De vrijwillige uitvoering zal latere 

vergoedingsaanspraken op dit gebied verhinderen.
86

 In het geval waarin de ene partner 

beweert meer te hebben bijgedragen dan de andere partner is het mogelijk om aan te tonen 

dat zijn uitgaven de normale lasten van het feitelijk samenwonen hebben overschreden. De 

uitgaven die het aandeel in de lasten van de samenwoning overschrijden, kunnen alsnog 

verhaald worden. 
87
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83
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65. Het gebeurt dat men de solidariteitsgedachte opwerpt als verweer tegen de 

vergoedingsaanspraken van de ene partner voor het doen van investeringen in een eigen 

onroerend goed van de andere partner. 

 

66. Rechtspraak aanvaardt echter niet altijd een verweer gesteund op de 

solidariteitsgedachte. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen dat investeringen 

gedaan door de ene partner in het eigen onroerend goed van de andere partner niet als kosten 

van het onderhoud van het feitelijk gezin aanzien kunnen worden aangezien zij enkel het 

patrimonium van de partner-eigenaar ten goede komen.
88

  

 

67. In een ander geval werpt de partner-eigenaar het volgende argument op: de oorzaak 

van de vermogensverschuiving ligt in de verplichting van de eiser om bij te dragen in de 

lasten van de huishouding. De partner-eigenaar merkt in dat verband op dat ook zijzelf geen 

vergoeding vraagt voor de huishoudelijke arbeid die zij heeft verricht. De rechtbank 

oordeelde in casu dat beide partners in gelijke mate hebben bijgedragen in de lasten van de 

huishouding maar dat verweerster alleen het voordeel heeft van het resultaat van deze in 

gelijke mate geleverde arbeid. Zij is immers eigenares van de gerenoveerde woning, in 

tegenstelling tot de eiser die aan de gezamenlijk geleverde inspanningen niets overhoudt. De 

natuurlijke verbintenis tot bijstand neemt hier dus niet weg dat de partner niet-eigenaar op 

basis van de vermogensverschuiving zonder oorzaak recht heeft op vergoeding.
89

 

 

68. Algemeen wordt in rechtsleer en rechtspraak aangenomen dat de grote onderhouds-, 

herstellings- en verbeteringswerken buiten de lasten van de feitelijke samenwoning vallen en 

een vordering tot vergoeding voor deze werken zal aldus meer kans maken op slagen. De 

investeringen gedaan in een onroerend goed dat niet tot gezinswoning dient en geen inkomen 

genereert bij de partner-eigenaar, zullen eveneens niet gedekt zijn door de natuurlijke 

verbintenis.
90

 

 

                                                                                                                                                                                              
TBBR 2005, 330; Rb. Veurne 27 mei 2004, TGR 2004, 192 en 193; Rb. Oudenaarde 19 september 2005, RAGB 
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89
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69. Verder blijkt uit de rechtspraak duidelijk dat de partners vrij kunnen kiezen op welke 

manier zij de solidariteit binnen het feitelijk gezin organiseren.
91

 Dit hoeft zich niet 

noodzakelijk te veruitwendigen via financiële bijdragen, maar de solidariteitsverplichting kan 

ook bestaan uit het vervullen van huishoudelijke taken.
92

 Het is aangewezen een schriftelijk 

bewijs op te maken met betrekking tot financiële afspraken die de grens van de tussen hen 

bestaande solidariteit overstijgen.
93

   

2. Samenlevingscontract  

70. Bij feitelijk samenwonenden dient men eveneens aandacht te hebben voor de 

bescherming van de partner en is het bijgevolg aangeraden toevlucht te nemen tot een 

conventionele bescherming wegens gebrek aan wettelijk bescherming.  

 

71. De authentieke vorm is enkel voorgeschreven voor samenlevingscontracten tussen 

wettelijk samenwonenden. Voor feitelijk samenwonenden kan de samenlevingsovereenkomst 

notarieel worden opgesteld maar dit is niet vereist. En in tegenstelling tot wat geldt bij 

wettelijk samenwoning dienen de samenlevingscontracten tussen feitelijk samenwonenden 

niet beperkt te worden tot twee partijen.
94

  

 

72. Voor het opstellen van een samenlevingscontract heeft men hier ook de grootst 

mogelijke contractuele vrijheid, maar mag men geen bedingen opnemen die strijdig zijn met 

de openbare orde en goede zeden of de regels betreffende het ouderlijke gezag en de voogdij, 

of de regels betreffende de wettelijke orde van erfopvolging.  

 

73. Inhoudelijk zullen de samenlevingscontracten tussen feitelijk samenwonenden 

grotendeels gelijk zijn aan de samenlevingscontracten tussen wettelijk samenwonenden
95

. 

  

74. Zoals eerder gezien rust er op de feitelijk samenwonenden een natuurlijke verbintenis 

tot bijdrage in de lasten van het huishouden maar er is geen wettelijke regel die stelt dat de 

samenwonenden proportioneel moeten bijdragen in de lasten van het huishouden. Zij kunnen 
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in hun samenlevingscontract de wettelijke of andere conventionele verdeelsleutel opnemen 

betreffende hun onderlinge bijdrage in de kosten van het huishouden.
96

 

 

III. Mogelijke bedingen op te nemen in het samenlevingscontract 

75. Met betrekking tot de mogelijk op te nemen bedingen in een samenlevingscontract 

omtrent de vermogensrechtelijke belangen tussen samenwonenden, is er geen verschil tussen 

de feitelijk en de wettelijk samenwonenden.
97

 Zowel de feitelijk als de wettelijk 

samenwonenden zouden regelingen met betrekking tot de onverdeeldheden, of een intern 

gemeenschappelijk vermogen, kunnen toevoegen indien zij dit wensen. Hierna worden de 

mogelijke bedingen in het samenlevingscontract besproken. Met betrekking tot een eventueel 

toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen verwijs ik naar hoofdstuk 3 betreffende de 

remedies a priori. 

  

76. Men kan in het samenlevingscontract voorzien dat de partner, die gelden ter 

beschikking heeft gesteld om het voor de andere mogelijk te maken een onroerend goed 

alleen te verwerven, recht heeft op een vergoeding die aan de waarde(vermeerdering) van het 

goed zal worden aangepast en minimaal met het geïnvesteerde bedrag zal overeenkomen.
98

  

 

77. Het is vervolgens ook mogelijk om verdelingsbedingen op te nemen in het 

samenlevingscontract die uitwerking krijgen bij het verbreken van de relatie. 

Zo zal men naar analogie met artikel 1457 uit het huwelijksvermogensstelsel een recht op 

voorafname vóór iedere verdeling kunnen opnemen, evenals een recht van toewijzing bij 

voorrang vergelijkbaar met de artikelen 1446-1447 BW.
99

  

78. Men kan bovendien ook bedingen dat de verdeling bij ongelijke breukdelen dient te 

gebeuren. Hierbij kan het toe te passen breukdeel worden bepaald in functie van de 

elementen waarvan de wettelijk samenwonende partners vinden dat zij aan de orde zijn, 
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bijvoorbeeld de verschillende vermogensinbreng; de verschillen in omvang van inkomsten, 

verschillen in hun bestedingspatroon.
100

 

 

79. Ten slotte is het ook denkbaar dat men een verblijvingsbeding ex artikel 1461 BW 

opneemt in het samenlevingscontract waarin er reeds een toegevoegd intern 

gemeenschappelijk vermogen is opgenomen.
101

 In het huwelijksvermogensrecht kan een 

verblijvingsbeding enkel onder de voorwaarde van overleving worden bedongen, ten 

voordele van de langstlevende echtgenoot. Men zou dit ook kunnen doen zonder 

overlevingsvoorwaarde
102

 maar dan wordt dit beding civielrechtelijk volledig gekwalificeerd 

als een schenking en bijgevolg toerekenbaar op het beschikbaar deel.
103

 Bij samenwonenden 

geldt deze overlevingsvoorwaarde niet. Men zou dus in theorie kunnen bedingen dat het 

volledige intern gemeenschappelijk vermogen aan de partner toekomt ingeval van 

beëindiging van de samenwoning bij leven
104

. H. CASMAN heeft evenwel ernstige twijfels 

rond de geldigheid van dit beding en raadt het gebruik van zulk beding dan ook ten zeerste af 

omwille van het manifeste onevenwicht dat hierdoor tussen partners wordt gecreëerd en de 

strijdigheid met de eisen van gelijkheid tussen partners.
105

  

 

80. Dwingende bepalingen uit het huwelijksvermogensrecht, zoals de bestuursregelen en 

de regels die het verhaal van de schuldeisers regelen zijn niet naar analogie van toepassing op 

samenwonenden. Zij zijn derhalve vrij in het vastleggen van dit aspect, doch de regeling 

inzake het passief kan de gemeenrechtelijke verhaalmogelijkheden van de schuldeisers niet 

beperken. Schuldeisers zijn niet gebonden door de regeling tussen de partners. Bedingen die 

aldus betrekking hebben op schulden (bijvoorbeeld betreffende de lening aangegaan voor het 

bouwen van de woning op grond van één van de partners) kunnen ingevolge de relatieve 

uitwerking van de samenlevingscontracten niet tegenwerpelijk zijn aan derden. Zo zal ook 

het beding dat bepaalt dat huishoudelijke schulden uitsluitend door een van hen betaald 
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moeten worden de schuldeisers niet tegengeworpen kunnen worden.
106

. Deze vallen immers 

wettelijk ten laste van hen beiden (art. 1477, § 4 BW). 
107

 Ook inzake het bestuur zijn zij vrij, 

doch de intrinsieke gelijkheid tussen samenwonenden dient geëerbiedigd te worden.
108

  

Hoofdstuk 3. Remedies a priori – het belang van anticiperen 

81. Bij gebreke aan een overeenkomst dient noodzakelijkerwijze te worden teruggevallen 

op het gemeen recht. Dit houdt toepassing in van artikel 553 BW. Het daarin geformuleerde 

dubbel wettelijk vermoeden brengt een zware bewijslast, en niet te onderschatten bewijsrisico 

met zich mee voor de samenwonende die geen eigenaar is van de grond.  

 

82. Samenwonenden moeten dan ook voldoende gewezen worden op het belang van de 

opmaak van een duidelijke, ondubbelzinnige vermogensrechtelijke overeenkomst. Partijen 

die samenwonen in een eigen goed van een van hen kunnen in de samenlevingsovereenkomst 

de rechten van de andere partner regelen voor het geval het tot een einde van de relatie komt 

en bijvoorbeeld bedingen opnemen betreffende gebeurlijke verrekeningen voor medewerking 

in de afbetaling van de lening, en/of voor verfraaiingen. 

 

83. Slaagt deze partner er niet in zijn (mede-)eigendomsrecht te bewijzen dan dient deze 

laatste minstens aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. De grondslag van deze 

vergoedingsaanspraken blijkt voorwerp te zijn van menige betwistingen, met uiteenlopende 

rechtspraak tot gevolg (zie infra).  

I. Zakenrechtelijke remedies 

1. Afstand recht van natrekking – toekennen recht van opstal 

 

84. Door afstand te doen van het recht van natrekking, verzaakt de eigenaar van de grond 

aan de mogelijkheid om zich op de natrekking te beroepen ten opzichte van de gebouwen die 

door de ander op zijn grond zullen worden opgericht.  
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85. Zoals reeds eerder beschreven zal de wil om een opstalrecht te vestigen soms zelfs 

afgeleid kunnen worden uit de omstandigheden onder welke de beslissing om te bouwen 

genomen werd. Met andere woorden, een impliciete vestiging van het recht van opstal is 

mogelijk. Zo zal de ondertekening van de contracten met architect en aannemers, de aanvraag 

van een bouwvergunning, de facturatie van de uitgevoerde werken, en de financiering 

mogelijke aanwijzingen zijn van het impliciet verlenen van een recht van opstal. Het gaat om 

feitelijke gegevens die de partijen moeten aanbrengen.
109

 

86. Sinds het cassatiearrest van 1988  zal men de rechten van de partner die geen eigenaar 

van de grond is dienen te zien in het licht van het opstalrecht. Elke verzaking houdt immers 

een recht van opstal in.  

Opstal is een tijdelijk zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen op andermans 

onroerend goed te hebben.
110

 Opstal is derhalve een correctie op het principe van de 

natrekking.  

Het recht van opstal doet geen onverdeeldheid ontstaan tussen de eigenaar van de grond en 

de eigenaar van de gebouwen zoals bedoeld door artikel 577-2 § 9 BW zodat, wanneer door 

de opstalhouder gebouwen worden opgetrokken, de opstalgever ook de eigenaar blijft van de 

grond waarop die gebouwen worden opgetrokken.
111

  

 

87. De overeenkomst waarbij een recht van opstal wordt gevestigd is een consensueel 

contract. Het recht van opstal kan zowel kosteloos als onder bezwarende titel worden 

bedongen. Wordt het kosteloos bedongen, dan heeft men te maken met een eenzijdige 

overeenkomst en is de ondertekening door de opstalhouder geen geldigheidsvereiste temeer 

indien de aanvaarding door de opstalhouder blijkt uit de uitvoering van de eenzijdige 

overeenkomst.
112

 Het recht van opstal is een zakelijk recht; de vestigingsakte dient bijgevolg 

in authentieke vorm te worden verleden en overgeschreven te worden op het 

hypotheekkantoor met het oog op de tegenwerpelijkheid aan derden te goeder trouw. Tussen 

partijen volstaat een onderhands geschrift, en zullen ook zonder overschrijving op het 

hypotheekkantoor, de door de opstalhouder opgerichte gebouwen hem toebehoren.  
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1.1. Dwingende maximumtermijn 

88. De gelijkstelling van de verzaking  aan het recht van natrekking met het verlenen van 

een opstalrecht heeft tot gevolg dat het ontstane recht slechts een levensduur van 50 jaar heeft 

(art. 4 Opstalwet). Van de regel betreffende de duur kan niet worden afgeweken want het 

gaat om een regel van openbare orde. Een eeuwigdurende eigendomssplitsing tussen grond 

en gebouwen ten voordele van de partner kan men dus niet bewerkstelligen via een afstand 

van het recht van natrekking. Men zou het recht van opstal kunnen toekennen als een 

accessorium van een andere overeenkomst. Hierdoor is de wet op het opstalrecht niet van 

toepassing
113

 en zal het opstalrecht zo lang duren als de hoofdovereenkomst. Wanneer men 

een opstalrecht vestigt als accessorium van een erfpacht, zal deze een duur van maximum 99 

jaar kunnen betrekken. Nog een stap verder is het opstalrecht als accessorium van een 

erfdienstbaarheid, deze kan in principe eeuwigdurend zijn.  

 

A. Een aantal probleemsituaties 

89. Een eerste probleem doet zich voor wanneer de relatie beëindigd wordt tijdens de duur 

van het recht van opstal. Na de beëindiging van de relatie zal de woning in onverdeelde 

eigendom blijven tussen de ex-partners en dit zal in principe zo blijven tot op het einde van 

het recht van opstal. Er kan best een regeling worden gesloten tussen beide partijen in het 

kader van  de vereffening-verdeling van het “samenleving”-vermogen. Hierbij dient men 

voor ogen te houden dat de woning bij het einde van het opstalrecht in principe in eigendom 

dient toe te komen aan de grondeigenaar. De meest voor de hand liggende oplossing zou dus 

de toewijzing zijn van het volledige onroerend goed aan de grondeigenaar, dit tegen een 

overeen te komen vergoeding voor de andere ex-partner. Besluit men het onroerend goed te 

verkopen dan heeft de ex-partner die geen eigenaar is van de grond, in principe recht op de 

helft van het verschil van het bedrag van de verkoopprijs van het volledige onroerend goed, 

verminderd met de waarde van de bouwgrond op het ogenblik van verkoop.
114

 Het staat 

partijen evenwel vrij daaromtrent andere afspraken te maken.
115

  

 

90. Een tweede probleem doet zich in de omgekeerde situatie voor. De relatie duurt langer 

dan de duur van het opstalrecht. Na 50 jaar komt de opstalovereenkomst tot een einde en de 
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eigendomssplitsing houdt op te bestaan met alle gevolgen van dien. De grondeigenaar wordt 

weer eigenaar van het gehele onroerend goed, terwijl hij aan zijn partner een vergoeding 

verschuldigd is overeenkomstig artikel 6 van de Opstalwet. Hernieuwing van het opstalrecht 

kan soelaas brengen. Deze hernieuwing zal ook een maximumduur van 50 jaar  hebben. De 

mogelijkheid tot hernieuwing wordt algemeen aanvaard in rechtsleer.
116

 Bepaalde auteurs 

verdedigen in dit verband de stelling dat een dergelijke hernieuwing slechts mogelijk is na 

het verstrijken van de termijn. Andere menen dat de hernieuwing dient te gebeuren voor het 

verstrijken van de termijn zoniet worden de gebouwen ingevolge natrekking eigendom van 

de grondeigenaar en zal de opstalhouder deze moeten aankopen, wil hij er opnieuw eigenaar 

van worden in de volstrekte zin. Uitgaande van deze stelling kan de hernieuwing op eender 

welk ogenblik gebeuren.
117

  

Rechtsleer en rechtspraak stellen zich ter zake trouwens soepel op door te aanvaarden dat de 

hernieuwing van een opstalrecht tevens stilzwijgend kan geschieden en kan bewezen worden 

door allerhande elementen die de waarachtigheid van de intenties van de grondeigenaar 

aantonen.
118

 

B. Conventionele afspraken betreffende de vernieuwing van het opstalrecht 

91. In de Opstalwet is er sprake van een dwingende maar vernieuwbare termijn. Diverse 

opties staan open met betrekking tot afspraken betreffende vernieuwing van het opstalrecht. 

 

92. Men kan zich afvragen of het mogelijk is in het voordeel van de opstalhouder een 

optie tot verlening van het recht van opstal op te nemen in de vestigingstitel, of een belofte 

tot verlenging? Volgens de gangbare stelling moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

een opstal, initieel gevestigd voor een termijn van vijftig jaar, en een opstalrecht, initieel 

gevestigd voor een kortere termijn.  

 

93. Wanneer het opstalrecht werd gevestigd voor een termijn van vijftig jaar neemt men 

aan dat zowel de automatische, als de eenzijdige vernieuwingsclausules, waardoor de totale 
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duurtijd van vijftig jaar overschreden is, ongeldig zijn.
119

 De reden hiervoor vindt men in het 

essentieel tijdelijk karakter van het opstalrecht. Alle mechanismen die gesloten worden om 

de maximumtermijn opgelegd door artikel 4 van de Opstalwet te omzeilen zijn verboden en 

zullen gesanctioneerd worden met de absolute nietigheid.
120

  

         In het geval het opstalrecht gevestigd werd voor een termijn van minder dan vijftig jaar 

wordt er geen bezwaar gemaakt tegen een automatische en eenzijdige vernieuwingsclausule, 

voor zover de samengevoegde termijnen de eindduur van vijftig jaar niet overschrijden. Hier 

wordt het tijdelijk karakter van het opstalrecht immers gevrijwaard.
121

 

   Ook geldig is een wederkerig vernieuwingsbeding in de initiële opstalakte waarbij de 

partijen zich over en weer verbinden om op het moment van de afloop van het initiële 

opstalrecht een nieuw onderhandelde opstalovereenkomst te sluiten.
 122

 

1.2. Vergoedingsregeling artikel 6 Opstalwet 

94. Aan het einde van het opstalrecht komen de bouwwerken volledig toe aan de 

grondeigenaar. De opstalhouder die een recht van opstal op de grond van zijn partner had, zal 

behoudens andersluidende overeenkomst
123

, op grond van artikel 6 van de opstalwet recht op 

vergoeding hebben ten belopen van de waarde van de gebouwen op het ogenblik van het 

einde van het recht van opstal.
124

 Door het gelijkstellen van de afstand van recht van 

natrekking met het verlenen van een recht van opstal dient immers de vergoedingsregeling uit 

de Opstalwet te worden toegepast. De vergoedingsregeling van artikel 555 BW is niet van 

toepassing.
125

  

 

95. Wanneer men het eerste vermoeden uit artikel 553 heeft weten te weerleggen voorziet 

artikel 555 BW in een vergoedingsregeling voor de kosten van de materialen en arbeidsloon. 

Wanneer men het tweede (eigendoms)vermoeden uit artikel 553 weet te weerleggen houdt dit 
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in dat je zakenrechtelijke aanspraken kan laten gelden en bij een verzaking aan het recht van 

natrekking betekent dit het verlenen van een recht van opstal en zal artikel 6 van de 

Opstalwet aldus de vergoeding regelen. 

 

96. Men zal bijzondere aandacht moeten schenken aan de termijnen en de redenen van 

beëindiging van het opstalrecht en de vergoeding die alsdan door de grondeigenaar aan de 

mede-opstalhouder zal moeten worden uitgekeerd. Artikel 6 Opstalwet is van suppletief recht 

dus partijen kunnen in de vestigingstitel afwijken van de door de wet voorgestelde 

oplossingen. 

2. Onroerend goed inbrengen in een vennootschap 

97. Er bestaat geen enkel fundamenteel beletsel voor samenwonenden om met elkaar een 

vennootschapsovereenkomst te sluiten.  Het kan een burgerlijke vennootschap of een 

maatschap betreffen waarin de grond en de woning worden ingebracht. Partijen kunnen in het 

vennootschapscontract overeenkomen op welke wijze de goederen vereffend en verdeeld 

zullen worden bij het uiteengaan. Indien zij nagelaten hebben een specifieke regeling uit te 

werken zullen bij het beëindigen van de relatie de algemene principes betreffende de 

vereffening en verdeling van een maatschap toegepast dienen te worden (art. 46 t.e.m. 55 W. 

Venn).
126

 

 

3. Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen 

98. Men kan zich de vraag stellen of het voor samenwonenden mogelijk is af te wijken 

van het stelsel van scheiding van goederen? Kunnen samenwonenden een 

gemeenschapsstelsel tot stand brengen, men name een gemeenschappelijk vermogen dat 

onderworpen is aan de regels van het wettelijk stelsel? En zou het voor samenwonenden 

mogelijk zijn bijzondere onverdeeldheden te creëren die aan het stelsel van scheiding van 

goederen kunnen worden toegevoegd?
127

  

 

                                                             
126

 F. BAUDONCQ, V. GUFFENS, “Bouwen op andermans grond in het specifieke geval van concubinaat”, T. Not. 

2003, afl. 6, 322, nr. 10; S. BOULY, “Zakenrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten van bouwen op de 

grond van een partner”, TBBR 2011, afl. 1, 49, nr. 14. 
127

 H. CASMAN, “Enkele aspecten van vermogensrechtelijke overeenkomsten tussen ongehuwd samenwoners 

sedert de Wet van 23 november 1998” in X., Overeenkomstenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2000, 236, nr. 306. 



N a t r e k k i n g  e n  h e t  u i t e e n g a a n  v a n  s a m e n w o n e n d e n  |  3 1  

99. De gemeenschap zoals geregeld door de artikelen 1398 BW en volgende is een 

specifieke instelling die enkel binnen het huwelijk werkzaam is en meer specifiek voor 

gehuwden die onder het wettelijk stelsel vallen. Het wettelijk stelsel met zijn drie vermogens 

geldt als gemeen recht inzake huwelijksvermogensstelsels. De bestuursregeling voor 

gehuwden onder het wettelijk stelsel is bovendien van dwingend recht.
128

 Belangrijk op te 

merken is dat de wettelijke regeling ter zake niet uit te breiden is naar andere 

samenlevingsvormen. Het gemeenschappelijk vermogen is voorbehouden aan het wettelijk 

huwelijksstelsel. Inhoudelijk is het uitgesloten dat samenwonenden een gemeenschap zouden 

bedingen, zoals dit tussen gehuwden onder het wettelijk stelsel kan bestaan.
129

  

3.1. Civielrechtelijk: de geldigheid en de gevolgen van een TIGV 

100. Zoals diegene die getrouwd zijn onder zuivere scheiding van goederen wel eens een 

gemeenschap m.b.t. een welbepaald goed of een massa van goederen toevoegen aan hun 

huwelijksstelsel, kunnen de wettelijk samenwonenden in hun samenlevingsovereenkomst een 

toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen inbouwen.
130

 Op dat ogenblik wordt een 

bepaald vermogensbestanddeel (roerend en/of onroerend) goed door één of beide 

samenwonende partners ingebracht. Voor samenwonenden blijft het toegevoegd intern 

gemeenschappelijk vermogen beheerst door het gemeen recht.
131

  

 

101. Het toegevoegd intern vermogen is een creatie van de rechtsleer, met name van 

professor A. VERBEKE, Over de geldigheid en gevolgen van het TIGV is geen 

eensgezindheid.
132

 Volgens VERBEKE houdt het interne gemeenschappelijke vermogen geen 

gemeenschapsvermogen in zoals in de strikte betekenis die de term heeft in het 

huwelijksvermogensrecht. Het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen is te 

onderscheiden van het eigenlijke gemeenschappelijk vermogen, zoals dit bestaat in een 

stelsel van gemeenschap van goederen (hij noemt dit het gemeenschapsvermogen).
133

 Het 

                                                             
128

 Artikel 1451 BW. 
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 S. PLINGERS en S. PEEL, “Samenlevingscontracten”, in Huwelijk en Samenwoning, Handboek Estate 

Planning, Gent, Larcier, 2004, 101, nr. 197; H. CASMAN, “Enkele aspecten van vermogensrechtelijke 
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De evolutie in de huwelijkscontracten, KFBN (ed.), Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 126, nr. 57. 
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TIGV betreft immers een bijzondere onverdeeldheid door de echtgenoten gecreëerd tussen 

hen beide met het oog op de bevordering van hun huwelijksrelatie.
134

 Het wordt een 

toegevoegd vermogen genoemd omdat de basis van het stelsel van scheiding van goederen 

blijft, en geen gemeenschap is waarin de (beroeps)inkomsten van beide partner van 

rechtswege worden opgenomen. Men neemt aan dat wanneer de beroepsinkomsten niet van 

rechtswege in de gemeenschap vallen, men zich in een stelsel van scheiding van goederen 

bevindt, hoe ruim de toegevoegde gemeenschap ook  moge zijn.
135

 

 

102. Naar derden toe is het intern gemeenschappelijk vermogen een gewone, 

gemeenrechtelijke onverdeeldheid. Naar derden toe heeft de samenlevingsovereenkomst 

dezelfde uitwerking als ieder ander contract van gemeen recht. De 

samenlevingsovereenkomst heeft naar derden toe bijgevolg een louter relatieve werking 

waardoor de uitwerking t.a.v. derden beperkt blijft tot het bestaan van het contract, maar 

zonder dat hieruit voor derden enige verplichting kan ontstaan.
136

  

 

103. In de interne verhouding tussen de echtgenoten wordt het intern gemeenschappelijk 

vermogen daarentegen gekwalificeerd als een gemeenschappelijk vermogen.
137

 VERBEKE 

erkent evenwel dat het stelsel van de scheiding van goederen niet verenigbaar is met de 

dwingende bestuursregeling en de verhaalrechten van de schuldeisers verbonden aan het 

gemeenschapsstelsel.
138

  

 

104. Als door de samenlevingsovereenkomst een onroerend goed dat door een van hen 

alleen werd verkregen, wordt ingebracht in een vermogen, zal dit consequenties meebrengen 

voor de verhaalmogelijkheden van de schuldeiser van de inbrengende partner-schuldenaar.  

Door naar derden toe te spreken van een onverdeeldheid beoogt men onder meer de 

verhaalsrechten van bepaalde schuldeisers van de echtgenoten te reduceren tot de helft van de 

boedel, terwijl zij volgens het klassieke huwelijksvermogensrecht verhaal kunnen uitoefenen 

op de gehele gemeenschap, zoals bijvoorbeeld voor de beroepsschulden der echtgenoten. 
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Men kan zich de vraag stellen of de schuldeiser rekening moet houden dat het goed voortaan 

niet meer uitsluitend toebehoort aan zijn schuldenaar? Blijft zijn aanspraak ingevolge de 

samenlevingsovereenkomst beperkt tot het aandeel van zijn schuldenaar in deze 

gemeenschap/onverdeeldheid, zoals dit aandeel bepaald is in de overeenkomst?  Het 

antwoord op deze vraag vindt men in het principe erkend door het Hof van Cassatie in 1909:  

derden moeten rekening houden met het contract, dat in hoofde van derden geen rechten of 

verplichtingen doet ontstaan (art. 1165 BW), zelf al ontstaat er door dit contract een 

vermogensverschuiving
139

.
140

 

 

3.2. Fiscaalrechtelijk  

105. Indien men een onroerend goed inbrengt in een toegevoegde gemeenschap kan men 

zich de vraag stellen welk registratierecht hierop van toepassing zal zijn. We weten dat voor 

de inbreng van een roerend of onroerend goed door één van de of beide echtgenoten in een 

door hen opgerichte gemeenschap slechts een algemeen vast recht van 25 euro verschuldigd 

is.
 

De heffing van het vast recht op deze overdragende handelingen steunt op een 

teruglopende traditie, die wegens de bijzondere aard van de contracten en de hierin besloten 

overdracht geen voorwerp zag voor belastingheffing met evenredig recht. Zoals bij inbreng in 

vennootschap is de overdracht van onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen 

eerder een middel dan het werkelijk einddoel van het contract.
141

 

 

106. Wat betreft de vraag hoeveel registratierechten men zal moeten betalen in geval 

samenwonenden door middel van een samenlevingsovereenkomst een onroerend goed 

inbrengen in een toegevoegde interne gemeenschap, is de oplossing te vinden in de 

administratieve beslissing
142

 van de fiscale administratie van 17 april 2009.
143
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107. In de beslissing stelt men dat de samenlevingsovereenkomsten bij gebrek aan 

specifieke tarifering onderworpen dienen te worden aan het algemeen vast recht. Dit recht 

dekt alle overeenkomsten die er deel van uitmaken. De inbreng van een onroerend goed in 

een in het samenlevingscontract ingebouwd toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, 

zal derhalve gedekt zijn door de heffing van het algemeen vast recht op de 

samenlevingsovereenkomst. In de rechtsleer wijst men er evenwel op dat men in de praktijk 

met deze beslissing met de nodige voorzichtigheid dient om te springen. De wijze waarop de 

partners de zogenaamde inbreng formuleren kan belangrijk zijn. Blijkt het in werkelijkheid 

eigenlijk te gaan om een inbreng van een onroerend goed in een gemeenrechtelijke 

onverdeeldheid dan kan eventueel wel een evenredig registratierecht verschuldigd zijn, 

bijvoorbeeld het verkoop- of schenkingsrecht. Zo zal de inbreng in een maatschap van een in 

België gelegen onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of 

bestemd is, het kooprecht opeisbaar maken (art. 44 Vl. W. Reg. en art. 115 W. Reg.). De 

benaming die partijen zelf aan hun overeenkomst geven is immers niet bindend voor de 

Administratie. Deze laatste zal de werkelijke toedracht van de inbreng/overeenkomst 

analyseren en dienovereenkomstig taxeren.
144

 

 

 

4. Onverdeelde helft schenken of verkopen aan de andere partner  

 

108. De partner-eigenaar kan de onverdeelde helft van het bouwperceel aan zijn partner 

verkopen. Deze laatste wordt dan onverdeelde mede-eigenaar van de grond en de gebouwen. 

Men zal rekening moeten houden met de kosten die de verkoop of schenking van de 

onverdeelde helft met zich meebrengen.  

 

109. Kan een partij zich dan tot de rechter wenden om de uitonverdeeldheidtreding, op 

grond van artikel 815 BW, te vorderen? Artikel 815 BW bepaalt immers dat niemand 

genoodzaakt kan worden in onverdeeldheid te blijven, en dat de verdeling ten alle tijden kan 

gevorderd worden.   

 

110. Een deel van de rechtsleer en rechtspraak
145

 stelt dat artikel 815 BW niet toepasselijk 

is op conventionele onverdeeldheden. Wordt in de overeenkomst die de mede-eigendom tot 
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stand heeft gebracht geen bijzondere termijn voorzien, dan kan de verdeling enkel en alleen 

gevorderd worden indien de onverdeeldheid haar doel bereikt heeft of de afgesproken 

bestemming van het gemeenschappelijke goed duidelijk geen reden van bestaan meer heeft. 

Dit is het geval indien de samenwonenden een einde stellen aan hun samenleving: de 

conventionele onverdeeldheid, die zij met het oog op hun samenleven tot stand gebracht 

hadden, heeft geen bestaansreden meer en de verdeling ervan kan gevorderd worden.
146

 De 

aankoop van de bedoelde bouwgrond had immers enkel en alleen zijn betekenis in het kader 

van het mogelijk maken en bestendigen van de relatie.   

 

111. Andere rechtsleer stelt echter dat aan artikel 815 BW een algemene draagwijdte moet 

worden toegekend.
147

 Zo is er eveneens rechtspraak die dezelfde mening is toegedaan en stelt 

dat iedere deelgenoot steeds het recht heeft de uitonverdeeldheidtreding te vorderen. Het 

gewild zijn door partijen van de onverdeeldheid zou hieraan geen afbreuk doen.
148

 Artikel 

815, § 2 BW kan hier een oplossing bieden en men kan de uitonverdeeldheidtreding 

contractueel voor vijf jaar uitsluiten.  

 

112. Belet een beding van aanwas dan eveneens de toepassing van artikel 815? Door het 

opnemen van een beding van aanwas, sluiten partijen een andersluidende overeenkomst 

waardoor de gemeenrechtelijke bepalingen inzake mede-eigendom niet langer van toepassing 

zijn. Men heeft immers reeds beschikt over zijn rechten in elkaars voordeel.
149

  

  

113. Een oplossing hiervoor is het beëindigen van het beding van aanwas. De 

overeenkomst van aanwas kan echter niet eenzijdig door een van de partijen ongedaan 

gemaakt worden.
150

 Het aanwasbeding dient in onderlinge toestemming  tussen 

samenwonenden te worden beëindigd. Er is evenwel rechtspraak
151

 die stelt dat een door 

partijen aangenomen aanwas- of tontinebeding vervalt wanneer de idee van ‘bekommernis 

om elkaar’ wegvalt door het einde van de relatie, waardoor de uitonverdeeldheidtreding ex 
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artikel 815 BW wel door één der mede-eigenaars gevorderd kan worden.
152

 De oorzaak van 

het overeenkomen van een aanwasbeding is met name de onderliggende verzorgingsgedachte 

van de ene ten aanzien van de andere, en wanneer deze wegvalt met het beëindigen van de 

samenleving, heeft dit het verval van het aanwasbeding tot gevolg. 

 

114. Er dient hier te worden opgemerkt dat schenkingen gedaan aan de samenwonende 

partner voor de volle eigendom aan te rekenen zijn op het beschikbaar deel. Het begrip 

huwelijksvoordelen is immers niet toepasbaar op ongehuwd samenwonenden.
153

 Het 

schenken van de onverdeelde helft zal aldus een precaire oplossing inhouden ingeval de 

schenker reservataire erfgenamen heeft.  

 

115. Wanneer partners samen een goed aankopen kan een vergoedingsregeling, gebaseerd 

op artikel 1435 BW de rechtszekerheid en het rechtvaardigheidsgevoel dienstig zijn. Bij de 

verdeling van het onroerend goed zal er voor de vergoeding rekening worden gehouden met 

de waardevermeerdering van het goed op het ogenblik van de verdeling en minstens gelijk 

zijn aan het geïnvesteerde bedrag.
154

 

 

116. Zij kunnen ook in de overeenkomst bepalingen hebben opgenomen betreffende de 

bestemming van het onroerend goed bij beëindiging van de samenleving.  Zo kunnen zij 

beslist hebben om in onverdeeldheid te blijven, zij zullen dan de termijn van 

onverdeeldheid
155

 en de manier van uitonverdeeldheidtreding moeten vastleggen in de 

overeenkomst. Er dient dan bovendien te worden vastgelegd wie het onderhoud en de 

eventuele schulden verbonden aan de woning (bijvoorbeeld de hypothecaire lening, 

onroerende voorheffing, …) zal betalen. Dit zal verschillen naargelang één van de ex-

partners het goed nog blijft betrekken, dan wel of zij het verhuren aan een derde.
156

 

 

 

 

 

                                                             
152

 Rb. Brussel 14 juni 2004, CABG 2006, 47, noot D. MICHIELS. 
153

 H. CASMAN, “Wettelijke samenwoning. Hoe gaat dat nu verder?”, NJW 2004, afl. 60, 185, nr. 14. 
154

 J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd 

samenwonenden” in X., Familie op maat, Mechelen, Kluwer, 2005,  54, nr. 32. 
155

 Art. 815 BW: men kan maximum 5 jaar in onverdeeldheid blijven. 
156

 K. SABBE, en G. COPS, “Niet getrouwd, wel gescheiden. Juridische aspecten van de beëindiging van de 

samenwoning”, Not.Fisc.M. 2002, afl. 1, 11. 



N a t r e k k i n g  e n  h e t  u i t e e n g a a n  v a n  s a m e n w o n e n d e n  |  3 7  

II. Verbintenisrechtelijke remedie 

 

1. De andere partner is bereid de bouwwerken mee te financieren: schriftelijk 

bewijs van lening of vergoedingsregeling in de samenlevingsovereenkomst 

117. Het kan ook zijn dat de partner-eigenaar uitsluitend eigenaar wil blijven van de op te 

richten gebouwen. De partner-eigenaar zou er bovendien op kunnen rekenen dat de andere 

partner zijn/haar gelden ter beschikking stelt voor het financieren van de bouwwerken. Of 

wanneer de partner geen gelden ter beschikking heeft, dat deze de lening aangegaan bij de 

financiële instelling mede onderschrijft. Wanneer de andere partner bereid is de werken mee 

te financieren, dient men deze financiering schriftelijk vast te leggen in de vorm van het 

toestaan van een lening.   

 

118. Men bedingt dat de sommen ter beschikking gesteld zullen worden naarmate de 

werken vorderen en verder zal de partner-eigenaar zich verbinden tot terugbetaling aan zijn 

partner van de ter beschikking gestelde gelden.  Het tijdstip van terugbetaling wordt 

zorgvuldig bepaald. Zoals reeds eerder gezien zou men in de samenlevingsovereenkomst naar 

analogie met artikel 1435 BW de vergoedingsregeling zo kunnen uitwerken dat bij 

waardevermeerdering  het terug te betalen bedrag geherwaardeerd wordt.
157

 

 

119. De partner- investeerder zal met het oog op het veiligstellen van de terugbetaling voor 

het geval er een einde komt aan de relatie, een schriftelijk bewijs van de lening opmaken. De 

morele onmogelijkheid om een schriftelijk bewijs op te stellen van een leningsovereenkomst 

wordt door de rechter soeverein beoordeeld, rekening houdend met de feitelijke 

omstandigheden.
158

 Gewoonlijk oordeelt men dat er tussen samenwonenden geen moreel 

beletsel bestaat om een geschreven bewijs op te maken (zie infra).
159
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Hoofdstuk 4. Remedies a posteriori – juridische grondslag van de 

vergoedingsvordering: de concubanten hebben onvoldoende geanticipeerd 

120. Er zijn heel wat samenwonenden die hun vermogensrechtelijke toestand helemaal niet 

regelen. Men houdt geen rekening met de gedachte dat er wel eens een einde aan de relatie 

zou kunnen komen. Als de samenwonende partners hun toestand niet voorafgaandelijk 

hebben geregeld en zij aanspraak wensen te maken op een vergoeding, dan zijn zij 

aangewezen op het gemeen recht. 

 

121. Wanneer de partner niet-eigenaar er niet in slaagt een zakelijk recht te doen gelden, zal 

hij via de verbintenisrechtelijke weg trachten nog een vergoeding te bekomen. Het is maar 

logisch dat wanneer de partner er niet in slaagt zijn (mede-) eigendomsrecht te bewijzen, 

deze laatste minstens aanspraak moet kunnen maken op een vergoeding. De grondslagen van 

deze vergoedingsaanspraken blijken evenwel voorwerp te zijn van menig betwistingen, met 

uiteenlopende rechtspraak tot gevolg. Rechtsleer pleit er dan ook voor  dat een cassatiearrest 

in deze materie welkom zou zijn met het oog op rechtszekerheid. In afwachting daarvan is 

het aangeraden dat de partner die zijn financiële investeringen in de eigendom van de andere 

partner vergoed wenst te zien, zich best op zoveel mogelijk grondslagen tegelijk baseert. 
160

 

I. Natrekkingsleer 

122. Om over het lot van de bouwwerken opgericht op grond van één van de partners, en de 

eventuele vergoeding te beslissen dient in principe artikel 555 BW toegepast te worden.
161

 

Recente rechtspraak lijkt artikel 555 BW betreffende de natrekking vaak opzij te schuiven. 

Hetzij omdat het meestal om loutere bewerkingen of herstellingen, hetzij omdat de werken 

niet meer individualiseerbaar zijn en niet meer weggenomen kunnen worden.  

 

123. Natrekking veronderstelt een conflict tussen twee eigenaars. De partner die geen 

eigenaar is van de woning, moet bijgevolg kunnen aantonen dat hij eigenaar was van de 

goederen of materialen die opgegaan zijn in de woning en dat de werken op zijn kosten zijn 

verwezenlijkt. Zo is er rechtspraak die de vordering, gesteund op artikel 555 BW, afwees 

omdat de eiser niet in staat was te bewijzen dat hij eigenaar was van de aangekochte 
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materialen. De rechter besloot dat er geen eigendomsconflict was tussen twee eigenaars, 

hetwelk vereist is voor de toepassing van de leer van de natrekking.
162

 

Ook de vereiste dat het om een derde moet gaan, zijnde iemand die bouwt voor eigen 

rekening en op eigen kosten, geeft aanleiding tot afwijzing van een vergoedingsvordering ex 

artikel 555 BW (zie supra). 
163

 

124. Rechtspraak volgt de vergoedingsregeling van artikel 555 BW niet altijd even 

consequent. Het Hof van Cassatie zag de grondslag van de vergoedingsplicht van artikel 555 

BW in het algemeen rechtsbeginsel van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak.
164

 Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat rechtspraak zich weleens beroept op de toepassing van de 

theorie van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak.  

II. Kostenleer 

125. De theorie van de kostenleer is in deze materie van groot belang. Ze fungeert immers 

als vangnet voor werken die niet onder het materiële toepassingsgebied van artikel 555 BW 

vallen. Via deze theorie kunnen toch nog vergoedingen worden toegekend voor niet weg te 

ruimen, en/of niet te individualiseren, en/of niet geïncorporeerde werken.
165

 Voor natrekking 

moeten de zaken immers nog uit elkaar gehaald kunnen geworden, weliswaar met zwaar 

economisch verlies. De derde die verbeteringen heeft aangebracht aan de zaak van iemand 

anders kan niet terugvallen op de regels van de natrekking. Het gaat hier immers om gewone 

verbeteringen en herstellingen die zich definitief in het gebouw incorporeren. Er is geen 

sprake van horizontale eigendomssplitsing.
166

 Hij wordt dan ook niet vergoed 

overeenkomstig wat bepaald is in artikel 555 BW.
167

 Soms luidt het ook dat er slechts sprake 

is van een bijdrage in natura in de gezinslasten, met name in kosten van huisvesting 

waardoor er geen vergoeding zal worden toegekend voor de gedane werken.
168
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126. De kostenleer onderscheidt drie soorten kosten: de noodzakelijke kosten, de nuttige 

kosten en de luxekosten. De noodzakelijke kosten zijn de uitgaven die nodig zijn voor de 

bewaring van het goed en geven recht op een volledige terugbetaling.   

De nuttige kosten zijn de uitgaven die men eigenlijk niet had moeten doen maar die in feite 

de waarde van het gebouw verhoogd hebben. Hoewel degene die de werken deed zich 

verarmd heeft ten belope van de waarde van de gebruikte materialen en de prijs van de 

werken, zal de eigenaar niet meer hoeven te betalen dan de meerwaarde die het goed 

verkreeg. Hij kan zich immers alleen verrijkt hebben ten belope van de meerwaarde die het 

goed verkreeg. Ten slotte zijn er ook luxekosten. Deze rechtvaardigen geen terugbetaling 

omdat het uitgaven betreft die eigenlijk geen meerwaarde aan het goed hebben gebracht. Zij 

hebben het nut van het goed niet objectief verhoogd maar waren louter dienstig voor degene 

die ze gemaakt heeft.
169

 

 

127. De vraag of men te maken heeft met een werk in de zin van artikel 555 BW of met een 

verbetering in de zin van de theorie van de uitgaven is een feitenkwestie die aan het soeverein 

oordeel van de feitenrechter gelaten wordt.
170

 

 

128. In een arrest van het hof van beroep te Antwerpen werd op basis van de kostenleer een 

vergoeding toegekend voor de nuttige uitgaven die aan het onroerend goed van de andere 

partner een meerwaarde gaven, omdat door de verbreking van de relatie het persoonlijk 

voordeel dat de partner door deze uitgaven beoogde niet gerealiseerd werd.
171

 

 

129. Andere rechtspraak wijst de kostenleer daarentegen af. Zo oordeelde de rechtbank van 

eerste aanleg te Gent dat de kostenleer moeilijk kan worden toegepast met betrekking tot 

concubanten omdat de werken steeds in gezamenlijk overleg worden uitgevoerd. Zij stelt 

bovendien vast dat de kostenleer veeleer lijkt bedoeld te zijn voor situaties waar de eigenaar 

niet in het bezit is gebleven van het goed.
172
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III. Vermogensvermeerdering zonder oorzaak 

130. Eveneens een frequent ingeroepen grondslag om gelden, tijdens de samenwoning 

uitgegeven, te recupereren is de leer van de verrijking zonder oorzaak. Deze rechtsfiguur 

heeft echter een subsidiair karakter waardoor men zich er in principe enkel op kan beroepen 

wanneer er geen andere gronden bestaan om de vergoedingsvordering op te steunen.
173

  

 

131. Op basis van deze leer kan men aanspraak maken op het kleinste bedrag van de 

verrijking (in hoofde van verweerster) of van de verarming (in hoofde van de eiser).
174

  

 

132. De toepassing van de figuur is aan vijf voorwaarden onderworpen, die eerder zelden 

vervuld worden geacht in het kader van de ongehuwd samenwonenden.
175

 Er moet sprake 

zijn van een verrijking van het ene vermogen, een verarming van het andere vermogen, een 

correlatie tussen deze twee, het bestaan van geen andere rechtsgrond voor de verarmde om 

zich op te beroepen en het gebrek aan geldige oorzaak voor de vermogensverschuiving.
176

 

 

133. Vooral de vereiste van afwezigheid van een geldige juridische oorzaak zorgt er veelal 

voor dat een vordering gesteund op deze rechtsgrond wordt afgewezen. Een economische of 

morele oorzaak kan reeds een geldige oorzaak betekenen voor een vermogensverschuiving. 

De oorzaak voor de vermogensverschuiving tussen samenwonenden wordt gezien in het 

loutere feit van samenwoning.
177

 Zo werd de terugvordering van renovatiekosten, gedaan 

door de ene partner ten voordele van de woning van de andere partner, afgewezen aangezien 

de rechtbank oordeelde dat de partner die de werken had bekostigd de 

vermogensverschuiving vrijwillig tot stand had gebracht en bovendien zijn eigen belangen 
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had behartigd.
178

 Er kan eveneens geen beroep gedaan worden op de vermogensverschuiving 

zonder oorzaak voor de terugvordering van de uitgaven die gediend hebben voor 

verbeteringswerken aan het gezamenlijk bewoonde huis van de partner. Hij handelde immers 

niet belangeloos, aangezien hij woonde in het huis waaraan de verbeteringswerken werden 

aangebracht.
179

  

 

134. Tegen de meerderheidstelling in oordeelde het Hof van Beroep te Gent, dat het feit dat 

de geïntimeerde zelf een tijdlang het genot had van de investeringen geen juridische oorzaak 

uitmaakt die een beroep op de leer van de verrijking zonder oorzaak uitsluit.
180

 Eveneens 

wordt de vordering op basis van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak gegrond geacht 

wanneer de partner-eigenaar verrijkt wordt en de eiser van de vergoeding  door de verbreking 

van de relatie niet heeft kunnen genieten van die vermogensverschuiving.
181

 

 

In dezelfde zin oordeelde de Rechtbank van Luik dat het feit van het bestaan van een 

concubinaatsrelatie op zich geen hinderpaal vormt voor de toepassing van de theorie van de 

vermogensvermeerdering zonder oorzaak.  In casu had de man op zijn kosten belangrijke 

werken aan de woning van zijn partner laten uitvoeren. De rechtbank oordeelde dat deze man 

niet in eigenbelang of op eigen risico had gehandeld door vast te stellen dat de grootte van de 

uitgevoerde werken de normale bijdrage in de gemeenschappelijk huishouding flagrant 

overschreed. Aldus besloot de rechtbank dat de verarming grotendeels wel zonder oorzaak 

was.
182

 Tot hetzelfde besluit kwam het Hof van Beroep te Bergen, dat van oordeel was dat de 

concubant, wiens woning mede met gelden van de partner werd verbouwd, zich 

ongerechtvaardigd verrijkt had aangezien er in hoofde van de partner niet-eigenaar geen 

schenkingsintentie kon aangetoond worden.
183

 

 

Ten slotte aanvaardt ook het Hof van Beroep te Gent de vermogensvermeerdering zonder 

oorzaak als rechtsgrond voor de vergoedingsvordering voor goederen geïncorporeerd in de 

eigendom van de andere partner. Zij oordeelt dat de betalingen gedaan zijn geweest in het 

kader van feitelijke samenwoning zonder dat enige vrijgevigheid of bijzondere bedoeling 
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bewezen is en zonder dat de partner (niet-eigenaar) aandacht heeft geschonken aan de 

mogelijke consequenties daarvan. Het Hof oordeelt dat de feitelijke samenwoning geen 

oorzaak is geweest van de betalingen doch enkel de aanleiding daartoe. Aldus bestaat er wel 

degelijk een vermogensverschuiving zonder oorzaak in hoofde van de partner-eigenaar.
184

  

 

135. In de rechtsleer heeft men reeds aangeraden beter zijn regresvordering betreffende 

(verbeterings)werken die aan het onroerend goed van de partner een grotere waarde hebben  

gegeven, te steunen op de theorie van de natrekking (artikel 555 BW) en op de nuttige 

verbeteringen dan op de leer van de vermogensverschuiving zonder oorzaak. Rechtspraak is 

immers te verdeeld over regresvorderingen steunend op deze laatste rechtsfiguur.
185

 Het beste 

zal zijn om de vordering tot vergoeding op zoveel mogelijk rechtsgronden te doen steunen. 

IV. Zaakwaarneming 

136. Zaakwaarneming veronderstelt een vrijwillig, doch niet uit vrijgevigheid en evenmin 

uit eigen belang
186

 optreden ten bate van de meester van de zaak, zonder wettelijke of 

contractuele verplichting, buiten weten van die andere (zeker bij de aanvang van de 

zaakwaarneming), en waarvan men redelijkerwijze mag aannemen dat zij door die andere 

ook zou zijn verricht.
187

 De vereiste dat de zaakwaarneming een optreden veronderstelt 

buiten weten van de meester van de zaak  is een voorwaarde waaraan zelden wordt voldaan 

in het geval van samenwonenden.
188

 

 

137. De vraag of de zaakwaarnemer ook zijn eigen belang mag dienen wordt niet duidelijk 

beantwoord maar de vaststelling dat men het duurzaam bewonen van de woning van de 

partner voor ogen had, heeft in vele situaties een struikelblok uitgemaakt voor toepassing van 

deze rechtsfiguur.
189

 De meerderheid van de rechtsleer is echter van mening dat de 
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zaakwaarneming kan worden toegepast indien één van de doorslaggevende beweegredenen 

door onbaatzuchtigheid werd ingegeven.
190

  

 

138. Zaakwaarneming veronderstelt bovendien dat men gehandeld heeft om redenen die 

een tussenkomst noodzakelijk en nuttig maken.
191

 Deze vereiste wordt wel eens uit het oog 

verloren, namelijk in een arrest waarbij het hof vergoeding toekent op grond van de figuur 

van de zaakwaarneming maar hierbij voorbij gaat aan de vraag of de vrouw de oprichting van 

de woning al dan niet zelf kon financieren, waardoor er niet noodzakelijk sprake was van een 

noodtoestand of een nuttig optreden door de man.  

 

139. Verder mag de zaakwaarnemer geen schenkingsoogmerk hebben gehad. Indien de 

kosten van de oprichting van de woning zijn gedragen met het oogmerk te schenken, dan zal 

de partner de gemaakte kosten niet kunnen terugvorderen op grond van deze rechtsfiguur.
192

 

V. Schenking – verval van de oorzaak brengt geen verval van de 

schenking mee 

140. Vaak werpen partners-grondeigenaars op dat de gelden geschonken zijn geweest. Deze 

laatste zal moeten bewijzen dat er wel degelijk een schenking heeft plaatsgevonden. Ze 

werpen op dat de onherroepelijkheid van schenkingen de terugvordering van de gelden 

onmogelijk maakt. Bij samenwonenden is de herroeping overeenkomstig artikel 953 BW 

enkel mogelijk indien de last waaronder de schenking is gedaan niet werd uitgevoerd of bij 

ondankbaarheid. De partner die de schenking heeft gedaan zal zich tot de rechtbank moeten 

wenden om herroeping te vragen.
193

 

 

141. Sinds het cassatiearrest van 1989 en vóór het cassatiearrest van 2008 kon men zich 

beroepen op het verval van de oorzaak van de schenking wanneer de doorslaggevende 

motieven die hem ertoe hebben bewogen te schenken, zijn weggevallen door het beëindigen 

van het samenleven. Het Hof van Cassatie stelde dat een feitenrechter een schenking 
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vervallen kon verklaren, indien de doorslaggevende beweegreden buiten de wil van de 

schenker verdwenen was én indien zij onlosmakelijk verbonden was met de omstandigheden 

die aan de schenking ten grondslag lagen en haar enige reden van bestaan uitmaakte.
194

 Deze 

rechtspraak kwam de rechtszekerheid alvast niet ten goede.  

 

142. De kritische beschouwingen die op de cassatierechtspraak volgde heeft waarschijnlijk 

bijgedragen tot de begrenzing van de theorie van het verval door het Hof van Cassatie. Uit 

het arrest van 21 januari 2000 wordt het duidelijk dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat 

volgens hetwelk een rechtshandeling vervalt indien de oorzaak verdwijnt. De theorie van het 

verval van de schenking kon dus niet worden uitgebreid naar andere rechtshandelingen dan 

giften. Zo kon de theorie van het verval wegens het verdwijnen van de oorzaak niet worden 

toegepast op rechtshandelingen ten bezwarende titel.
195

 Door dit arrest rees er echter 

discussie over de invloed van het arrest op de theorie van het verval van de schenking onder 

levenden. Men kon ruim gezien drie verschillende strekkingen onderscheiden.
196

 Aldus werd 

er na het cassatiearrest van 21 januari 2000 betwist of de theorie van het verval wegens het 

verdwijnen van de oorzaak nog toepasselijk was op schenkingen gedaan onder levenden. Dit 

zorgde alweer voor rechtsonzekerheid in de praktijk. 

 

143. In 2008 besliste het Hof van Cassatie dat van een onverkorte toepassing van de theorie 

van het verval op de schenking onder levenden geen sprake meer kan zijn.
197

 Het Hof stelt 

immers dat bij schenkingen onder levenden de algemene regel geldt dat het bestaan van de 

oorzaak beoordeeld moet worden bij de totstandkoming van de rechtshandeling, en dat de 

latere verdwijning van de oorzaak in principe geen gevolgen heeft voor de geldigheid 

ervan.
198
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VI. Lening  

144. De partner die terugbetaling vordert van de uitgaven die hij heeft gedaan ter 

financiering van de bouwwerken aan een goed of op de grond van de partner, kan eveneens 

inroepen dat dit gebeurde in het kader van een lening.  

 

145. In dit geval zal de partner niet-eigenaar het bewijs moeten leveren van het bestaan van 

een leningovereenkomst
199

 overeenkomstig de gemeenrechtelijke bewijsregels.
200

 Hij zal 

bovendien moeten bewijzen dat er een materiële overhandiging van de geldsom heeft 

plaatsgevonden, een rechtsfeit welke met alle middelen van het recht kan worden aangetoond. 

De andere partner zou dan weer op zijn beurt kunnen aanbrengen dat het integendeel als een 

schenking was bedoeld.
201

 

 

146. De samenwonenden beroepen zich vaak op artikel 1348 BW dat stelt dat de regels 

betreffende het bewijs niet dienen nageleefd te worden indien het de schuldeiser niet 

mogelijk is geweest zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens 

hem is aangegaan. Het is de rechter die, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden, 

soeverein oordeelt of er sprake is van een morele onmogelijkheid om de 

leningsovereenkomst schriftelijk op te stellen.
202

   

 

147. Deze leer zal met de nodige voorzichtigheid moeten worden toegepast. Men aanvaardt 

immers dat de morele onmogelijkheid niet automatisch voortvloeit uit de loutere vaststelling 

van het bestaan van een duurzame relatie tussen de partners. De feitenrechter dient in elk 

geval de concrete omstandigheden af te toetsen om na te gaan of het in casu effectief 

onmogelijk was een geschrift te verkrijgen.
203

  

Er is echter rechtspraak die aanvaardt dat de feitelijke samenwoning wel degelijk de morele 

onmogelijkheid met zich meebrengt om zich een geschrift te verschaffen.
204
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Hoofdstuk 5. Recht van bezetting ter bede voor de partner niet -eigenaar 

148. Bij wettelijke samenwoning wordt de gezinswoning voor de duur van de wettelijke 

samenwoning beschermd (art. 1477 § 1 BW).
205

 Van zodra echter de overeenkomst van 

wettelijke samenwoning beëindigd wordt neemt ook de bescherming van de gezinswoning 

een einde. De bescherming voorzien door de wet is dus nogal fragiel.
206

   

 

149. Voor feitelijk samenwonenden is er niets wettelijk voorzien met betrekking tot het 

onroerend goed dat de feitelijk samenwonenden tot voornaamste woning dient.  

 

150. De partner-eigenaar kan aldus bij de beëindiging van de samenwoning zijn 

eigendomsrecht onmiddellijk opeisen en de partner niet-eigenaar de toegang tot de woning 

ontzeggen.
207

  

 

151. Er bestaat echter zoiets als een recht van bezetting ter bede op grond waarvan de 

eigenaar aan de partner met wie hij een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert, 

een verblijfs- of genotsrecht van onbepaalde duur toekent, gebaseerd op de duurzame 

samenwoning.
208

 Dit recht is echter zeer fragiel.  

 

152. De inroeping van dit recht van bezetting ter bede heeft tot gevolg dat de (gewezen) 

feitelijk samenwonende partner niet van de ene op de andere dag buiten kan worden gezet, 

maar enkel mits naleving van een redelijke (opzeggings)termijn waarbij rekening zal worden 

gehouden met de duur van de samenleving en de concrete omstandigheden. De milde 

beoordeling die men in de rechtspraak terugvindt wordt hoogstwaarschijnlijk mee ingegeven 

door het feit dat de partijen reeds geruime tijd onder hetzelfde dak hebben gewoond.
209

 

 

 

                                                             
205

 Artikel 1477 § 1 BW verklaart het artikel 215 BW immers van overeenkomstige toepassing op de wettelijke 

samenwoning. 
206
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207
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208
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209
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 Conclusie 

153. Op dit ogenblik heerst er grote onzekerheid betreffende de rechtsgrond van 

terugvordering voor gelden geïnvesteerd in het onroerend goed van de ex-partner. Men kan 

niet uitmaken op welke rechtsgrond de rechter zich zal steunen om vergoeding toe te kennen 

aan de partner niet-eigenaar.  Bovendien weet men niet hoe de rechter de vergoeding zal 

begroten. Het is daarom des te belangrijker dat samenwonenden overwegen om zelf een 

conventionele regeling uit te werken. Ze zijn het aan mekaar verschuldigd om zich daar 

minstens vragen over te stellen en op die manier te ontsnappen aan de grote onzekerheid die 

op dit ogenblik nog heerst.  

 

154. Het zou wenselijk zijn dat er een werkelijk statuut komt, een werkelijk bescherming. 

De wetgever zou hiervoor opnieuw moeten optreden.  

Met betrekking tot de samenwonenden kan men zich dan afvragen of de wetgever 

vermogensrechtelijke aanspraken dient toe te kennen op grond van duurzaam samenwonen, 

wanneer het gaat om twee mensen die ervoor gekozen hebben om voor hun 

vermogensrechtelijke verhoudingen geen afspraken vast te leggen. Er is nog geen 

rechtszekerheid omtrent dit debat. Wat vaststaat is derhalve dat men samenwonenden zo 

goed als mogelijk moet proberen te sensibiliseren omtrent de problematiek en hen te wijzen 

op het belang van een conventionele regeling, zo niet zullen zij bij het uiteengaan terugvallen 

op het gemeen recht en ten prooi vallen van de onzekerheid die hiermee gepaard gaat.  
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