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 HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1. “Erfdienstbaarheden zijn eeuwenoud, maar tegelijkertijd springlevend.”1 Geen mooier citaat dat de 

actualiteit van erfdienstbaarheden verwoordt. 

 

2. Een erfdienstbaarheid is een in de praktijk vaak voorkomende rechtsfiguur waarbij een last wordt 

gelegd op een bepaald erf ten voordele van een aangrenzend erf dat toebehoort aan een andere 

eigenaar.  

 

Erfdienstbaarheden zijn immers noodzakelijk in de samenleving.2 Voor de juridische organisatie van 

onroerende eigendom is een erfdienstbaarheid namelijk een onmisbaar element. Zij vergemakkelijkt 

het gebruik van gebouwen en de exploitatie van een erf.3 Een erfdienstbaarheid leidt er ook toe 

onenigheden tussen buren te vermijden, omdat zij een aanpassing aan de specifieke plaatselijke 

situatie mogelijk maken, economische noden kunnen oplossen en het evenwicht tussen onroerende 

goederen kunnen optimaliseren.4 Kortom, erfdienstbaarheden zijn van belang voor de landbouw, de 

industrie en het privaat gebruik van gronden.5 

 

3. De bedoeling van deze bijdrage bestaat er in dieper in te gaan op de erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader, meer bepaald de vestiging, het ontstaan en het einde ervan. 

 

Eerst en vooral wordt de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader gesitueerd in het 

grote kader van de erfdienstbaarheden en gedefinieerd.  

 

Daarna wordt het eerste grote luik behandeld, namelijk de vestiging en het ontstaan. De artikelen 

692 tot 694 BW komen hier uitvoerig aan bod. Hierop volgt een vergelijking tussen het vestigen en 

                                                           
1
 F. BAUDONCQ en T. VIAENE, “Procedurele knelpunten inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden”, Not.Fisc.M. 

2008, afl. 7, 205. 
2
 F. BAUDONCQ en K. VANHOVE, “Combinatie van beperkt zakelijke rechten over de interne grenzen van 

vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, Not.Fisc.M. 2004, afl. 6, 151; G. BLOCKX, F. LENS en L. 
WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 110. 
3
 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, 

Story-Scientia, 1984, 645-646; M. MUYLLE, De duur van zakelijke rechten, onuitg. doctoraatsthesis Rechten 
K.U.Leuven, 2012, 440; R. TIMMERMANS en F. BAUDONCQ, “Het gebruik van erfdienstbaarheden als juridische 
vormgeving voor rechtsverhoudingen tussen naburige flatgebouwen”, T.App. 2003, afl. 4, 1. 
4
 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 111; M. 

BURTON, “Les Servitudes” in X, Répertoire Notarial, II, Les Biens, Brussel, Larcier, 1990, 23; M. MUYLLE en K. 
SWINNEN, “De contouren van erfdienstbaarheden – Actuele vraagstukken rond hun ontstaan, uitoefening en 
duur” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis 62 – Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, 23. 
5
 M. MUYLLE, “De duur van erfdienstbaarheden”, TBO 2012, afl. 3, 87; M. MUYLLE, De duur van zakelijke rechten, 

onuitg. doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2012, 440. 
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het herleven van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader, een situering in het 

bewijsrecht, de bespreking van de rol van de notaris, het nut van de bestemming door de huisvader 

bij appartementsgebouwen en als afsluiting van het eerste deel wordt de bestemming door de 

huisvader bekeken vanuit een rechtsvergelijkend oogpunt. 

 

Het tweede luik handelt over het einde van een erfdienstbaarheid door bestemming van de 

huisvader. Als eerste worden de bijzondere en algemene gronden van tenietgaan uiteengezet. 

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de invloed van een administratieve vergunning op een 

erfdienstbaarheid. Tenslotte worden de vorderingsmogelijkheden uiteengezet waarover de 

titularissen van het heersend en lijdend erf beschikken. 

 

Eindigen doen we met een besluit. 
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 HOOFDSTUK 2: SITUERING en DEFINIËRING 

I. WETTELIJK KADER 

4. Boek II van het Burgerlijk Wetboek, “Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom” 

behandelt in Titel IV “Erfdienstbaarheden of grondlasten”.  

 

Artikel 637 BW omschrijft een erfdienstbaarheid als “Een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut 

van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort”.6  

 

De wet maakt een onderscheid tussen verschillende soorten erfdienstbaarheden. Enerzijds zijn er de 

natuurlijke erfdienstbaarheden die ontstaan uit de ligging van de plaats, daarnaast de wettelijke 

erfdienstbaarheden die ontstaan door de verplichtingen door de wet opgelegd  en  tenslotte de 

erfdienstbaarheden gevestigd door menselijk toedoen. 7  In deze laatste categorie worden de 

erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader uitdrukkelijk vermeld: 

 

Artikel 692 BW: “Bestemming door de huisvader geldt als titel ten aanzien van voortdurende 

zichtbare erfdienstbaarheden.” 

 

Artikel 693 BW: “Bestemming door de huisvader is slechts aanwezig wanneer bewezen is dat twee 

thans van elkaar gescheiden erven aan dezelfde eigenaar hebben toebehoord en dat deze de zaken 

gesteld heeft in de toestand waaruit de erfdienstbaarheid voortvloeit.” 

 

Artikel 694 BW: “Wanneer de eigenaar van twee erven waartussen een zichtbaar teken van 

erfdienstbaarheid bestaat, over een van deze erven beschikt zonder dat het contract enig beding 

omtrent de erfdienstbaarheid bevat, blijft deze heersend of lijdend voortbestaan ten voordele van het 

vervreemde erf of op het vervreemde erf.” 

 

                                                           
6
 Art. 637 BW. 

7
 Deze laatste worden ook wel conventionele erfdienstbaarheden genoemd en kunnen worden gevestigd door 

titel, verjaring of bestemming van de huisvader; art. 639 BW; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en 
erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 165 en 181; A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht, V, 
Zakenrecht, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1953, 369; F. MOEYKENS, “Zakelijke rechten (5). 
Erfdienstbaarheden”, Vastgoed info 2003, afl. 6, 2; E. RIQUIER, “Vente immobilière. Les servitudes prédiales 
créées par le fait de l'homme et la vente du fonds servant”, Immobilier 2005, afl. 15, 1. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1804032131&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.691
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1804032131&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.693
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1804032131&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.694
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1804032131&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.693
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1804032131&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.695
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5. Wordt een erfdienstbaarheid gevestigd door menselijk toedoen, dan huldigt artikel 686 BW het 

principe dat partijen zodanige erfdienstbaarheden mogen vestigen als zij goedvinden. Er is met 

andere woorden een vrijheid van vestiging. De enige geldende restricties zijn dat er geen strijdigheid 

mag zijn met de openbare orde en dat de erfdienstbaarheid aan een erf en ten behoeve van een erf 

moet worden opgelegd.8  

 

Deze vrijheid heeft tot gevolg dat er a priori geen beperking bestaat op de verscheidenheid aan 

voordelen die ten gunste van een erf tot stand kunnen komen.9  Dit principe geldt volgens 

cassatierechtspraak ook voor erfdienstbaarheden gevestigd door bestemming van de huisvader.10 

 

6. Er dient te worden vastgesteld dat het Burgerlijk Wetboek weinig artikelen bevat die specifiek de 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader betreffen. Slechts drie artikelen zijn er te 

vinden, dit in tegenstelling tot de brede waaier aan wetsartikelen in verband met erfdienstbaarheden 

in het algemeen. Uit wat hierna volgt, zal niettemin blijken dat deze specifieke erfdienstbaarheid 

enorm interessant is en er veel te bespreken valt. 

II. BETEKENIS 

i. Artikel 693 BW  

7. De bestemming door de huisvader wordt algemeen omschreven als de handeling waardoor 

iemand tussen twee aan hem toebehorende erven of tussen twee delen van zijn erf een feitelijke 

toestand schept die een erfdienstbaarheid zou uitmaken indien die twee erven of delen van een erf 

toebehoorden aan een verschillende eigenaar.11 

 

8. Zolang de betrokken erven aan dezelfde eigenaar toebehoren, is de erfdienstbaarheid nog niet 

zichtbaar, niet waarneembaar. Op dat moment maakt de erfdienstbaarheid door bestemming van de 

                                                           
8
 Art. 686 BW; Cass. 21 september 2001, Arr.Cass. 2001, III, 1508; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. 

JANSEN, “Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, afl. 3, 1580; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 
1958, nr. 431; M. MUYLLE, De duur van zakelijke rechten, onuitg. doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2012, 
442. 
9
 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 182. 

10
 Cass. 29 oktober 1959, Arr.Verbr. 1960, 167. 

11
 Vred. Brasschaat 26 december 2001, RW 2003-04, afl. 29, 1156; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, 

opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 251; M. BURTON, “Les Servitudes” in X, Répertoire 
Notarial, II, Les Biens, Brussel, Larcier, 1990, 59; J. HANSENNE, Les servitudes en droit privé, Brussel, die Keure, 
1994, 37; J. KOKELENBERG, “De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden”, TPR 1983, I, 125-126; V. SAGAERT, “Actuele 
ontwikkelingen inzake erfdienstbaarheden” in H. VANDENBERGHE (ed.), Themis 34 - Zakenrecht, Brugge, die 
Keure, 2006, 60. 
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huisvader met andere woorden een erfdienstbaarheid in latente toestand uit.12 Niemand kan immers 

zijn eigen erf dienen, nemini res sua servit.13 Al wat vereist is voor de uitoefening van de 

erfdienstbaarheid is aanwezig, doch de juridische hinderpaal dat beide erven aan dezelfde eigenaar 

toebehoren verzet zich tegen het bestaan van de erfdienstbaarheid.14  

 

Op het moment dat de erven aan verschillende personen gaan toebehoren, doordat één van de 

betrokken erven bijvoorbeeld verkocht wordt, kan een erfdienstbaarheid ontstaan. Immers, de 

juridische hinderpaal verdwijnt, doch om zich te kunnen beroepen op de artikelen 692 en 693 BW 

moet er tevens worden voldaan aan een aantal specifieke bestaansvoorwaarden (infra nr. 39 et 

seq.).15 

 

9. Door het akkoord van de partijen met de situatie, vermoedt de wet dat er een stilzwijgende 

overeenkomst is tot stand gekomen.16 Men neemt meestal aan dat deze overeenkomst de titel is die 

artikel 693 BW bedoelt.17 

 

10. Een voorbeeld van hoe een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader ontstaat, is het 

geval waarin een eigenaar van waterzieke gronden een gracht graaft naar een publieke waterloop 

om het overtollige water te draineren. Later verkoopt hij een deel van zijn eigendom, namelijk het 

lager gelegen erf naar de waterloop toe. Indien deze toestand ongewijzigd behouden blijft, vermoedt 

de wetgever dat de nieuwe eigenaar van het lager gelegen erf akkoord gaat met de inrichting voor de 

drainering door de huisvader. Er ontstaat bijgevolg een erfdienstbaarheid van drooglegging ten 

gunste van het hoger gelegen erf.18 

ii. Artikel 694 BW 

11. Een bijzonder geval van herleven van een erfdienstbaarheid wordt voorzien in artikel 694 BW. 

Een erfdienstbaarheid die vroeger bestond, maar later verdween door het verenigen van het 

                                                           
12

 De uitoefening van de latente erfdienstbaarheid geschiedt niet als erfdienstbaarheid doch als een 
eigendomsrecht; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 564. 
13

 Het heersende en het lijdende erf kunnen in beginsel niet aan dezelfde persoon toebehoren; nemini res sua 
servit of riulli enim res sua servit; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Zakenrecht – Zekerheden 
– Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 286; F. LAURENT, Principes de droit civil, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 
217-218. 
14

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 564. 
15

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 251. 
16

 F. BLONTROCK, noot onder Vred. Zottegem 29 juli 2010, T.Not. 2011, afl. 1, 61; F. LAURENT, Principes de droit 
civil, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 204. 
17

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 251. 
18

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 252; H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 519. 
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voorheen dienstbaar en heersend erf in één hand kan onder bepaalde voorwaarden opnieuw 

herleven bij het terug uit elkaar gaan van beide erven.19  

 

12. Een al dan niet voortdurende doch zichtbare erfdienstbaarheid kan door bestemming van de 

huisvader herleven, hiervoor moet er evenwel aan een aantal specifieke voorwaarden worden 

voldaan. Deze voorwaarden worden hieronder uitvoerig besproken (infra nr. 137 et seq.). 

 

13. Ter illustratie kan het volgende voorbeeld worden aangehaald: Tussen twee erven die aan 

verschillende eigenaren toebehoorden, bestond er oorspronkelijk een conventionele 

erfdienstbaarheid om vervuild water te laten afvloeien. De twee erven kwamen in handen van één 

en dezelfde eigenaar, waardoor de erfdienstbaarheid door vermenging tot zijn einde kwam. Indien 

de gemeenschappelijke eigenaar de toestand van waterafvoer behouden heeft, zal de 

erfdienstbaarheid bij het verkopen van één van de twee erven herleven, tenzij in de akte anders 

wordt bepaald.20 

III. OORSPRONG 

14. De erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader was in het Romeins recht onbekend. 

Een erfdienstbaarheid kon bij de splitsing van een erf of bij de verkrijging van één van de betrokken 

erven door een derde slechts ontstaan door een titel. De reden hiervoor was het vermijden van 

conflicten tussen buren.21 

 

15. Ook het oude Franse recht maakt nergens melding van de bestemming door de huisvader zoals ze 

op vandaag in de Code Napoléon wordt geregeld. Evenwel bevatten de costuymen sporadisch 

elementen van de bestemming door de huisvader. Dit was het geval in de costuymen van Parijs, 

Orléans, Calais, Metz, Lodunois, Normandië en van Touraine. Pas in de Code Napoléon werd de 

                                                           
19

 Cass. 18 december 1975, Arr.Cass. 1976, I, 485; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en 
erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 251; J. HANSENNE, “Examen de jurisprudence (1970-1975). Les 
biens”, RCJB 1977, 174. 
20

 Een erfdienstbaarheid van waterafvoer is immers een niet-voortdurende erfdienstbaarheid, zoals bevestigd 
door Cass. 21 maart 2013, AR C.12.0118.F. 
21

 Brussel 3 juli 1826, Pas. 1826-27, 220; Rb. Brussel 16 april 1873, Pas. 1873, III, 187; R. DERINE, F. VAN NESTE en 

H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 702; D. 
HEIRBAUT, Romeins recht, vroeger en nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 139; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis 
van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 298; L. C. HOFMANN, Het Nederlandsch Zakenrecht, 
Groningen, Batavia, 1935, 253; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 565. 
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vestigingswijze door bestemming van de huisvader ingevoerd, meer bepaald in de artikelen 692 tot 

694 Code Civil.22 

 

16. Bij ons was het Romeinse recht toepasselijk in zoverre de costuymen er niet van afweken. Zoals 

reeds gezegd was de bestemming door de huisvader onbekend in het Romeins recht. Dit heeft tot 

gevolg dat in ons oud recht er slechts sprake kon zijn van bestemming door de huisvader indien de 

costuymen het uitdrukkelijk hadden geregeld. De costuymen van Brussel en Nijvel hadden geen 

regeling getroffen, waardoor de streken waar deze costuymen toepasselijk waren geen gebruik 

konden maken van bestemming door de huisvader. Daarentegen werd wel een regeling getroffen in 

de costuymen van Gent voor de vestiging van alle huisdienstbaarheden, ongeacht of deze al dan niet 

zichtbaar of voortdurend waren.23 Ook de costuymen van Luik stelden dat een recht van overgang 

door bestemming van de huisvader gevestigd kon worden.24 

 

17. De bestemming van de huisvader vindt dus haar oorsprong in het gewoonterecht.25 Wat we 

vandaag kennen, is evenwel gesteund op het oorspronkelijke werk van de opstellers van de Code 

Napoléon.26 

IV. ERFDIENSTBAARHEID 

18. Opdat er een compleet beeld zou worden gegeven van de erfdienstbaarheid door bestemming 

van de huisvader, worden eerst en vooral kort de bestaansvoorwaarden en de belangrijkste 

kenmerken van een erfdienstbaarheid aangehaald. 

i. Bestaansvoorwaarden  

Uit artikel 637 BW kunnen vier bestaansvoorwaarden worden afgeleid, namelijk: 

 

                                                           
22

 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, 
Story-Scientia, 1984, 702-703; L. C. HOFMANN, Het Nederlandsch Zakenrecht, Groningen, Batavia, 1935, 253; F. 
LAURENT, Principes de droit civil, VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 202; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, 
Brussel, Larcier, 1958, nr. 565. 
23

 Huisdienstbaarheden zijn diegene die worden gevestigd tot het gebruik van een gebouw onverschillig of dit 
op het platteland of in de stad gelegen is. Velddienstbaarheden zijn diegene die strekken tot het gebruik van 
gronderven. Op vandaag worden deze erfdienstbaarheden stedelijke respectievelijk landelijke 
erfdienstbaarheden genoemd, zie artikel 687 BW. 
24

 Luik 9 januari 1821, Pas. 1818-21, 282; Brussel 13 oktober 1821, Pas. 1818-21, 467; Gent 5 april 1850, Pas. 
1850, II, 196; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 565. 
25

 Er bestond echter een opvallend gebrek aan uniformiteit. 
26

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 567. 
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1. Twee erven 

19. Het begrip “erven” moet worden opgevat als onroerende goederen uit hun aard, met name grond 

en gebouwen.27 

 

Een erfdienstbaarheid veronderstelt derhalve de betrokkenheid van twee onroerende zaken. Het 

onroerend goed waarop het recht wordt uitgeoefend, heet het heersend erf. Het onroerend goed 

waarop de last moet worden geduld, is het lijdend erf.28 

2. Die toebehoren aan verschillende eigenaars 

20. De definitie uit artikel 637 BW impliceert dat er slechts sprake kan zijn van een erfdienstbaarheid 

indien het beweerde heersende en lijdende erf eigendom zijn van een verschillende persoon.29 Deze 

vereiste is een ontstaansvoorwaarde voor erfdienstbaarheden, doch ook een bestaansvoorwaarde.30 

 

21. Een eigenaar kan evenwel een feitelijke toestand van dienstbaarheid in het leven roepen over 

twee aan hem toebehorende terreinen. Deze toestand kan later tot een erfdienstbaarheid 

verworden indien de twee terreinen worden gescheiden en aan een verschillende eigenaars gaan 

                                                           
27

 Zijn o.a. geen erven in de zin van artikel 637 BW: nijverheidsinrichtingen (bijvoorbeeld een hijskraan), 
roerende zaken (bijvoorbeeld de handelszaak), onroerende goederen door bestemming, onroerende goederen 
door het voorwerp waarop ze slaan (bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een erfdienstbaarheid), wortelvaste 
vruchten, beplantingen en bomen; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 129; H. DE DECKER en C. DE WULF, “Erfdienstbaarheden” in C. DE WULF (ed.), Het 
opstellen van notariële akten, IIA, Mechelen, Kluwer, 2007, 118; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, 
Brussel, Larcier, 1958, nr. 74; V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van 
de 21ste eeuw, Brussel, Larcier, 2012, 17. 
28

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 110; F. 
MOEYKENS, “Zakelijke rechten (5). Erfdienstbaarheden”, Vastgoed info 2003, afl. 6, 1; R. TIMMERMANS en F. 
BAUDONCQ, “Het gebruik van erfdienstbaarheden als juridische vormgeving voor rechtsverhoudingen tussen 
naburige flatgebouwen”, T.App. 2003, afl. 4, 1. 
29

 Dit beginsel is ontleend aan het Romeins recht: nemini res sua servit; Cass. 13 oktober 2006, Pas. 2006, III, 
2065; Brussel 25 februari 1988, JT 1988, I, 302; Vred. Gent 2 maart 2009, NJW 2010, afl. 217, 162; G. BLOCKX, F. 
LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 132; H. DE DECKER en C. DE 

WULF, “Erfdienstbaarheden” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, IIA, Mechelen, Kluwer, 2007, 
118; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT, R. JANSEN, “Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, afl. 3, 1561; L. LINDEMANS, 
“Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 117; V. SAGAERT, “Notariële valkuilen, knelpunten en 
breekijzers in verband met erfdienstbaarheden” in F. BLONTROCK, F. BOUCKAERT, J. BYTTEBIER, C. DE WULF, K. 
VANBEYLEN, W. VAN DE PUTTE, B. VAN OPSTAL, J. VERSTRAETE en L. WEYTS (eds.), Notariële Actualiteit 2011, Brugge, die 
Keure, 2012, 155; V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste 
eeuw, Brussel, Larcier, 2012, 21; A. VERBEKE, “Actualia vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden” in 
H. VANDENBERGHE (ed.), Themis 16 - Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2003, 98.  
30

 V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Brussel, 
Larcier, 2012, 22. 
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toebehoren. Deze wijze van vestiging van een erfdienstbaarheid noemt men de vestiging door 

bestemming van de huisvader.31 

3. Een last op een erf 

22. De last veronderstelt een beperking van het eigendomsrecht van de eigenaar van het lijdend 

erf.32  

 

23. Er moet sprake zijn van een last op een erf. Dit impliceert dat er van de eigenaar van het lijdend 

erf geen positieve handelingen kunnen worden gevergd. Deze moet enkel iets gedogen of zich van 

iets onthouden.33 

4. Een voordeel voor het ander erf 

24. De erfdienstbaarheid plaatst het ene erf ten opzichte van het andere niet in een hogere rang.34 

De wetgever wil in artikel 638 BW beklemtonen dat de erfdienstbaarheid geen voorrang verschaft 

aan het ene erf boven het andere.35  

 

Wel is het zo dat het heersend erf een meerwaarde verkrijgt door de erfdienstbaarheid, terwijl deze 

voor het lijdend erf een minwaarde betekent.36 Die meerwaarde leidt er toe dat het heersend erf 

                                                           
31

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 133; F. 
MOURLON, Répétitions écrites sur le premier examen du Code Napoléon: contenant l'exposé des principes 
généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques, Parijs, A. MARESQ en E. DUJARDIN, 1853, 810; B. 
TILLEMAN, V. SAGAERT en A. VERBEKE, “Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vermogensrecht in 
kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 315. 
32

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 134; H. DE 

DECKER en C. DE WULF, “Erfdienstbaarheden” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, IIA, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 117; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 131. 
33

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 135; N. 
CARETTE en K. SWINNEN, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2011-2012” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), 
Tendensen Vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 94; H. DE DECKER en C. DE WULF, 
“Erfdienstbaarheden” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, IIA, Mechelen, Kluwer, 2007, 117; 
L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 139; V. SAGAERT, “Actuele ontwikkelingen 
inzake erfdienstbaarheden” in H. VANDENBERGHE (ed.), Themis 34 - Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, 57; V. 
SAGAERT, “Notariële valkuilen, knelpunten en breekijzers in verband met erfdienstbaarheden” in F. BLONTROCK, F. 
BOUCKAERT, J. BYTTEBIER, C. DE WULF, K. VANBEYLEN, W. VAN DE PUTTE, B. VAN OPSTAL, J. VERSTRAETE en L. WEYTS (eds.), 
Notariële Actualiteit 2011, Brugge, die Keure, 2012, 151; B. TILLEMAN, V. SAGAERT en A. VERBEKE, 
“Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 313. 
34

 Art. 638 BW. 
35

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 109; K. 
SWINNEN, “Het nutsvereiste bij erfdienstbaarheden” (noot onder Cass. 30 november 2007), RW 2008-09, afl. 25, 
1048. 
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beter aan zijn bestemming kan beantwoorden.37 Ze dient niet van materiële aard te zijn, ze kan ook 

louter een esthetisch voordeel opleveren.38 

 

25. Indien er een voordeel tot stand komt voor een persoon, en niet voor een erf, dan kan er geen 

sprake van een erfdienstbaarheid.39 De term erfdienstbaarheid wil zich onderscheiden van de 

persoonlijke dienstbaarheid, zoals vruchtgebruik, recht van gebruik of bewoning. Deze persoonlijke 

dienstbaarheden worden ingesteld tot voordeel van een persoon.40 

ii. Kenmerken 

1. Specifiek gebruiksrecht 

26. Aan de titularis van een erfdienstbaarheid wordt een specifiek gebruiksrecht toegekend en geen 

algemeen gebruiksrecht zoals bij de andere zakelijke genotsrechten het geval is. Hierdoor 

onderscheidt een erfdienstbaarheid zich van de andere zakelijke genotsrechten.41 

2. Eeuwigdurend 

27. Een erfdienstbaarheid is in beginsel eeuwigdurend. Zij blijft immers bestaan zolang het recht 

waaraan zij is verbonden, doorgaans het eigendomsrecht, blijft bestaan ingevolge haar accessoir 

karakter.42 Evenwel is dit eeuwigdurend karakter niet absoluut.43  

                                                                                                                                                                                     
36

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 161; A. WYLLEMAN, Cursus Zakenrecht en 
zakelijke zekerheidsrechten, UGent academiejaar 2013-2014, 139. 
37

 H. DE DECKER en C. DE WULF, “Erfdienstbaarheden” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, IIA, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 118. 
38

 Een recht van uitzicht of vergezicht houdt bijvoorbeeld een esthetisch voordeel in; Cass. 28 januari 2000, 
Arr.Cass. 2000, I, 243; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, 
Kluwer, 2006, 136; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 161. 
39

 Rb. Dendermonde 19 juni 2003, TGR 2003, afl. 2, 91; M. MUYLLE en K. SWINNEN, “De contouren van 
erfdienstbaarheden – Actuele vraagstukken rond hun ontstaan, uitoefening en duur” in V. SAGAERT en A.-L. 
VERBEKE (eds.), Themis 62 – Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, 23; V. SAGAERT en K. SWINNEN, 
Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Brussel, Larcier, 2012, 3; B. TILLEMAN, V. 
SAGAERT en A. VERBEKE, “Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vermogensrecht in kort bestek, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 314. 
40

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 109; L. 
LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 169 en 171. 
41

 V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Brussel, 
Larcier, 2012, 51; A. WYLLEMAN, Cursus Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten, UGent academiejaar 2013-
2014, 139. 
42

 R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 548; B. DE GROOTE en R. DE CORTE, 
Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2012, 611; A. LIMPENS, Handboek der erfdienstbaarheden, 
Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1955, 28; M. MUYLLE en K. SWINNEN, “De contouren van erfdienstbaarheden 
– Actuele vraagstukken rond hun ontstaan, uitoefening en duur” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis 62 
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Bij overeenkomst kunnen de betrokken erfeigenaars er immers van afwijken.44 Derhalve kan een 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader na het vestigen in zijn duurtijd worden 

beperkt.45  

 

Het tijdelijk karakter kan eveneens voortvloeien uit het gebrek aan bevoegdheid om het erf te 

bezwaren met een eeuwigdurende erfdienstbaarheid. Zoals hieronder verder zal blijken, kunnen 

erfpachters en opstalhouders volgens de wetten van 10 januari 1824 erfdienstbaarheden door 

bestemming van de huisvader vestigen op het erf waarop zij hun recht uitoefenen, evenwel beperkt 

tot de duur van de erfpacht.46 Ook wat het vruchtgebruik betreft, stelt de meerderheid van de 

Belgische rechtsleer dat de vruchtgebruiker een erfdienstbaarheid door bestemming van de 

huisvader kan vestigen op de in vruchtgebruik gegeven zaak, evenwel slechts voor de duur van zijn 

recht (infra nrs. 93 en 94).47 

 

28. Er moet echter wel op worden gewezen dat het eeuwigdurend karakter niet belet dat 

erfdienstbaarheden teniet kunnen gaan (infra nrs. 197 en 198).48 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
– Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, 34; V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden 
door het oog van de 21ste eeuw, Brussel, Larcier, 2012, 100. 
43

 M. BURTON, “Les Servitudes” in X, Répertoire Notarial, II, Les Biens, Brussel, Larcier, 1990, 28; N. CARETTE en K. 
SWINNEN, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2011-2012” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 59; H. DE DECKER en C. DE WULF, “Erfdienstbaarheden” in C. 
DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, IIA, Mechelen, Kluwer, 2007, 117; L. LINDEMANS, 
“Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 45-46; F. MOEYKENS, “Zakelijke rechten (5). 
Erfdienstbaarheden”, Vastgoed info 2003, afl. 6, 1; M. MUYLLE, “De duur van erfdienstbaarheden”, TBO 2012, 
afl. 3, 87 en 91; M. MUYLLE, De duur van zakelijke rechten, onuitg. doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2012, 
445. 
44

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 121. 
45

 Enkel erfdienstbaarheden gevestigd bij titel kunnen vooraf een tijdelijk karakter verkrijgen, nl. bij de vestiging 
van het recht. 
46

 Art. 6 Wet 10 januari 1824 op de erfpacht; art. 2 Wet 10 januari 1824 op het opstalrecht; M. MUYLLE, “De 
duur van erfdienstbaarheden”, TBO 2012, afl. 3, 87 en 94; M. MUYLLE en K. SWINNEN, “De contouren van 
erfdienstbaarheden – Actuele vraagstukken rond hun ontstaan, uitoefening en duur” in V. SAGAERT en A.-L. 
VERBEKE (eds.), Themis 62 – Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, 35. 
47

 Dit is op vandaag de meerderheidsstrekking, zie M. MUYLLE, “De duur van erfdienstbaarheden”, TBO 2012, 
afl. 3, 87 en 95; M. MUYLLE en K. SWINNEN, “De contouren van erfdienstbaarheden – Actuele vraagstukken rond 
hun ontstaan, uitoefening en duur” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis 62 – Goederenrecht, Brugge, die 
Keure, 2011, 36. 
48

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 116; L. 
LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 46; B. TILLEMAN, V. SAGAERT en A. VERBEKE, 
“Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 315; A. VERBEKE, “Actualia vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden” in H. 
VANDENBERGHE (ed.), Themis 16 – Zakenrecht,  Brugge, die Keure, 2003, 98. 
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3. Geen exclusief gebruiksrecht 

29. Een erfdienstbaarheid verleent geen exclusief gebruiksrecht aan zijn titularis. De eigenaar van het 

lijdend erf kan nog steeds het deel van zijn erf dat met de erfdienstbaarheid is bezwaard, uit hoofde 

van zijn eigendomsrecht, blijven gebruiken.49 

4. Zakelijk recht 

30. Een erfdienstbaarheid is rechtstreeks op de zaak, het lijdend erf, gevestigd. Daarom wordt het 

een zakelijk recht genoemd.50 Dit heeft tot gevolg dat de erfdienstbaarheid het heersend en lijdend 

erf volgt, in welke handen ze ook overgaan.51 Al wie eigenaar wordt van het lijdend erf, moet de 

erfdienstbaarheid respecteren. Al wie eigenaar wordt van het heersend erf, kan van de 

erfdienstbaarheid genieten.52 

5. Accessoir recht 

31. Het accessoir karakter slaat op het feit dat een erfdienstbaarheid een onafscheidelijke 

aanhorigheid is van het erf waaraan ze verbonden is.53 Zonder een erf, of met andere woorden een 

eigendomsrecht, kan een erfdienstbaarheid niet bestaan.54 

 

                                                           
49

 De overige zakelijke genotsrechten vereisen wel een exclusief gebruiksrecht; A. WYLLEMAN, Cursus Zakenrecht 
en zakelijke zekerheidsrechten, UGent academiejaar 2013-2014, 139. 
50

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 115; R. DE 

CORTE eN B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 547; B. DE GROOTE en R. DE CORTE, 
Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2012, 610; A. LIMPENS, Handboek der erfdienstbaarheden, 
Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1955, 23; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, 
nr. 24. 
51

 Erfdienstbaarheden verlenen derhalve een volgrecht; Brussel 28 juni 2002, RJI 2003, afl. 4, 335 en 340; H. DE 

DECKER en C. DE WULF, “Erfdienstbaarheden” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, IIA, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 117; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT, R. JANSEN, “Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, 
afl. 3, 1561. 
52

 Rb. Doornik 24 oktober 2006, JT 2007, I, 97. 
53

 Rb. Brussel 20 december 2002, JT 2003, II, 548; F. BAUDONCQ en K. VANHOVE, “Combinatie van beperkt zakelijke 
rechten over de interne grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, Not.Fisc.M. 2004, 
afl. 6, 152; R. DE CORTE eN B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 548; B. DE GROOTE en R. DE 

CORTE, Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2012, 611; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT, R. 
JANSEN, “Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, afl. 3, 1561. 
54

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 118; H. DE 

DECKER en C. DE WULF, “Erfdienstbaarheden” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, IIA, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 117; A. LIMPENS, Handboek der erfdienstbaarheden, Antwerpen, Standaard 
Boekhandel, 1955, 26-27; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 38 en 40; F. 
MOEYKENS, “Zakelijke rechten (5). Erfdienstbaarheden”, Vastgoed info 2003, afl. 6, 1; V. SAGAERT en K. SWINNEN, 
Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Brussel, Larcier, 2012, 3. 



  

13 
 

6. Ondeelbaar 

32. Artikel 700 BW formuleert het principe van de ondeelbaarheid van de erfdienstbaarheid. Dit 

houdt in dat iedere eigenaar van het heersend erf gebruik kan maken van de erfdienstbaarheid en 

iedere eigenaar van het lijdend erf de erfdienstbaarheid moet respecteren.55 

 

 HOOFDSTUK 3: VESTIGING en ONTSTAAN 

I. VESTIGING: ARTIKELEN 692 en 963 BW 

i. Unieke ontstaanswijze 

33. De bestemming door de huisvader is een bijzondere ontstaanswijze eigen aan 

erfdienstbaarheden. Geen enkel ander zakelijk recht dan de erfdienstbaarheden kan op die wijze zijn 

oorsprong vinden. Daarentegen kunnen alle zakelijke rechten steunen op de verkrijgende verjaring 

en de titel als vestigingsgrond.56 

ii. Aparte rechtsfiguur 

34. De bestemming door de huisvader is een aparte rechtsfiguur. Dit blijkt uit de tekst van artikel 692 

BW: “de bestemming door de huisvader geldt als titel”. 

 

De bestemming door de huisvader geldt als titel omdat de erfdienstbaarheid door bestemming van 

de huisvader gegrond is op het vermoeden van overeenkomst van de partijen (infra nr. 35).57 De 

bestemming door de huisvader maakt evenwel geen titel uit, omdat de erfdienstbaarheid ontstaat 

door de loutere bedoeling van de eigenaar en niet door die van de verkrijger van één van de erven.58 

 

                                                           
55

 Art. 700 BW; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 
2006, 122; A. LIMPENS, Handboek der erfdienstbaarheden, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1955, 29; L. 
LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 57; F. MOEYKENS, “Zakelijke rechten (5). 
Erfdienstbaarheden”, Vastgoed info 2003, afl. 6, 1. 
56

 F. BLONTROCK, noot onder Vred. Zottegem 29 juli 2010, T.Not. 2011, afl. 1, 60; M. BURTON, “Les Servitudes” in 
X, Répertoire Notarial, II, Les Biens, Brussel, Larcier, 1990, 59; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 704; J. KOKELENBERG, T. VAN 

SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, afl. 3, 1578; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in 
APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 568; B. TILLEMAN, V. SAGAERT en A. VERBEKE, “Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en 

A. VERBEKE (eds.), Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 320;  
57

 A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht, V, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1953, 369. 
58

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 570. 
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iii. Stilzwijgende overeenkomst 

35. De wilsovereenstemming van de eigenaar van het heersend erf en die van de eigenaar van het 

lijdend erf wordt vereist opdat een erfdienstbaarheid kan worden gevestigd.59 

 

Bij een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader vermoedt de wet dat er een 

stilzwijgende overeenkomst tot stand komt door het akkoord van de partijen omtrent het 

voortbestaan van de toestand van dienstbaarheid.60  

 

Artikel 1349 BW stelt dat een vermoeden een gevolgtrekking is uit een bekend feit om te besluiten 

tot een onbekend feit.61 De vraag die zich hier stelt, is welke feiten bewezen moeten worden opdat 

er besloten kan worden tot het aanwezig zijn van het akkoord om een erfdienstbaarheid te vestigen 

en met andere woorden tot een stilzwijgende overeenkomst.62 

 

36. Eerst en vooral dient een erfdienstbaarheid gevestigd door de huisvader voortdurend en 

zichtbaar te zijn.63 Daarnaast bestaan er nog enkele voorwaarden die hierna uitvoerig worden 

besproken (infra nr. 39 et seq.):64 

1. Heersend en lijdend erf moeten vroeger aan dezelfde eigenaar hebben toebehoord; 

2. Tussen de eigendommen moet een feitelijke toestand van dienstbaarheid bestaan hebben; 

3. Deze toestand moet in het leven geroepen zijn door de gemeenschappelijke eigenaar; 

4. Deze toestand moet nog bestaan op het ogenblik van de scheiding van de eigendommen; 

5. De erven moeten thans gescheiden zijn; 

                                                           
59

 Deze wilsovereenstemming zal uitdrukkelijk blijken uit een overeenkomst (in geval van vestiging door titel) of 
vermoed worden door de wetgever (in geval van vestiging door verjaring of door bestemming van de 
huisvader); G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 
181. 
60

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 252; F. 
BLONTROCK, noot onder Vred. Zottegem 29 juli 2010, T.Not. 2011, afl. 1, 61; M. BURTON, “Les Servitudes” in X, 
Répertoire Notarial, II, Les Biens, Brussel, Larcier, 1990, 60; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 
civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 520; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 705; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. 
JANSEN, “Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, afl. 3, 1578-1579. 
61

 Art. 1349 BW. 
62

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 252; R. 
DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, Story-
Scientia, 1984, 706. 
63

 Art. 692 BW; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/IIB, 
Zakenrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 714; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, 
“Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, afl. 3, 1578. 
64

 Deze werden deels opgelegd door artikel 693 BW. 
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6. De gemeenschappelijke eigenaar moet de bedoeling hebben om een erfdienstbaarheid in het 

leven te roepen; 

7. De gemeenschappelijke eigenaar moet daartoe de nodige hoedanigheid en bekwaamheid 

bezitten; 

8.  De akte die de scheiding van de eigendommen tot stand bracht mag geen strijdig beding 

bevatten dat het behoud van de toestand afwijst.65 

37. Het vermoeden kan worden weerlegd door aan te tonen dat er een beding is vervat in de 

splitsingsakte dat de idee van erfdienstbaarheid uitsluit.66 

iv. Aparte overeenkomst? 

38. In werkelijkheid ligt de bestemming door de huisvader niet vervat in een aparte overeenkomst. Zij 

is een rechtshandeling die deel uitmaakt van de vervreemding van één van de erven. Immers, de 

gemeenschappelijke eigenaar doet geen erfdienstbaarheid ontstaan naast de vervreemding van één 

van zijn erven: hij vervreemdt een erf waarop een erfdienstbaarheid rust of dat er een geniet. De 

verkrijger verkrijgt derhalve een erf dat met een erfdienstbaarheid is belast of er een geniet. Men 

moet zich niet de vraag stellen of de verkrijger wel zijn toestemming heeft gegeven om de 

erfdienstbaarheid te vestigen of te verkrijgen. Er moet enkel worden onderzocht of hij het erf heeft 

willen verkrijgen. Zoja, dan kon hij niet anders verkrijgen dan een erf belast of verrijkt met de 

erfdienstbaarheid, omdat de vervreemder zich in die voorwaarden van het erf heeft ontdaan. 

 

Evenwel kan de bestemming door de huisvader ook in een aparte overeenkomst worden vervat. Is 

dit het geval, dan dient men rekening te houden met een bijzondere hoedanigheid en bekwaamheid 

                                                           
65

 Vred. Menen 28 november 1990, T.Vred. 1993, 330, noot H. VUYE; G. BAERT, Privaatrechtelijk bouwrecht, 
Deurne, Kluwer, 1994, 229-230; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 252-253; M. BURTON, “Les Servitudes” in X, Répertoire Notarial, II, Les Biens, Brussel, 
Larcier, 1990, 59; H. DE DECKER en C. DE WULF, “Erfdienstbaarheden” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van 
notariële akten, IIA, Mechelen, Kluwer, 2007, 145; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, 
Zakenrecht – Zekerheden – Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 275; J. HANSENNE, Les servitudes en droit 
privé, Brussel, die Keure, 1994, 38; A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht, V, Zakenrecht, Antwerpen, 
Standaard Boekhandel, 1953, 370; F. MOEYKENS, “Zakelijke rechten (5). Erfdienstbaarheden”, Vastgoed info 
2003, afl. 6, 2; E. RIQUIER, “Vente immobilière. Les servitudes prédiales créées par le fait de l'homme et la vente 
du fonds servant”, Immobilier 2005, afl. 15, 2; V. SAGAERT, “Notariële valkuilen, knelpunten en breekijzers in 
verband met erfdienstbaarheden” in F. BLONTROCK, F. BOUCKAERT, J. BYTTEBIER, C. DE WULF, K. VANBEYLEN, W. VAN DE 

PUTTE, B. VAN OPSTAL, J. VERSTRAETE en L. WEYTS (eds.), Notariële Actualiteit 2011, Brugge, die Keure, 2012, 162; B. 
TILLEMAN, V. SAGAERT en A. VERBEKE, “Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vermogensrecht in 
kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 320. 
66

 J. KOKELENBERG, “De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden”, TPR 1983, I, 130; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. 
SAGAERT en R. JANSEN, “Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, afl. 3, 1579. 
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die vereist wordt in hoofde van de verkrijger en de vervreemder van het erf voor het vestigen of 

verkrijgen van de erfdienstbaarheid.67 

v. Voorwaarden 

1. Voortdurend en zichtbaar 

39. Art. 692 BW stelt dat de bestemming door de huisvader slechts geldt als titel ten aanzien van 

voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden.68 Er wordt derhalve vereist dat de erfdienstbaarheid 

tegelijkertijd voortdurend en zichtbaar is.69  

 

Hieraan wordt voldaan door het gootrecht dat natuurlijk water betreft, maar niet door het rioolrecht 

dat een tussenkomst van de mens vereist aangezien het vervuild water betreft en dus niet voldoet 

aan de vereiste van voortdurendheid.70   

 

40. De bestaansreden van deze dubbele voorwaarde is het feit dat alleen voortdurende én zichtbare 

erfdienstbaarheden op een openlijke en bestendige wijze worden uitgeoefend. Deze 

uitoefeningswijze is immers noodzakelijk om het vermoeden van een stilzwijgende overeenkomst te 

wettigen.  Niet-voortdurende of niet-zichtbare erfdienstbaarheden hebben daarentegen eerder een 

dubbelzinnig karakter.71  

 Voortdurend   

41. Een voortdurende erfdienstbaarheid veronderstelt dat er geen herhaald optreden van de mens is 

vereist om er van te kunnen genieten. Deze erfdienstbaarheden worden met andere woorden 

gekenmerkt door een toestand die voordelig is voor het heersend erf, zonder dat de eigenaar ervan 

                                                           
67

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 570-571. 
68

 Art. 692 BW. 
69

 Cass. 25 maart 1897, Pas. 1897, I, 129; Vred. Messancy 5 januari 1977, JL 1977-78, 280; Vred. Grâce-Hollogne 
21 januari 2003, JLMB 2003, afl. 28, 1234; Vred. Brussel 28 juni 2004, T.Vred. 2006, 133; V. DEFRAITEUR, “Les 
servitudes” in X, Guide de droit immobilier, Waterloo, Kluwer, 2014, I.17.5.-9; J. HANSENNE, “Examen de 
jurisprudence (1970-1975). Les biens”, RCJB 1977, 174; F. LAURENT, Principes de droit civil, VIII, Brussel, Bruylant, 
1878, 205; G. MARTYN en R. DEVLOO, Een kennismaking  met recht en rechtspraktijk, Brugge, die Keure, 2012, 
364;

 
F. MOURLON, Répétitions écrites sur le premier examen du Code Napoléon: contenant l'exposé des principes 

généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques, Parijs, A. MARESQ en E. DUJARDIN, 1853, 810; V. 
SAGAERT, “Actuele ontwikkelingen vastgoedrecht” in V. SAGAERT en A. VERBEKE (eds.), Themis 52 – Goederenrecht, 
Brugge, die Keure, 2008, 32; H. VUYE, “Destination du père de famille: établissement et rétablissement d’une 
servitude” (noot onder Vred. Menen 28 november 1990), T.Vred. 1993, 332. 
70

 Luik 8 juni 1993, JT 1995, II, 428; Vred. Zelzate 27 april 2006, TBBR 2007, afl. 9, 532; J. KOKELENBERG, T. VAN 

SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, afl. 3, 1570 en 1578; L. LINDEMANS, 
“Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 353. 
71

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 573. 
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telkens opnieuw moet optreden.72 De last van een voortdurende erfdienstbaarheid bestaat met 

andere woorden in het dulden van een toestand.73  

 

42. Dit alles staat er echter niet aan in de weg dat voor de initiële inrichting van de erfdienstbaarheid 

een daad van de mens noodzakelijk kan geweest zijn. Nadat deze initiële inrichting werd tot stand 

gebracht, wordt de erfdienstbaarheid als het ware op automatische wijze uitgeoefend. 

 

Als bijvoorbeeld een raam in een muur wordt geplaatst, dan zal het bestendig uitzicht en licht geven 

ten gunste van het heersend erf. Of, eens de waterleiding werd geïnstalleerd, dan vloeit het water 

spontaan naar het heersend erf.74 

 

43. Soms kan er zelfs een actief optreden van de eigenaar van het heersend erf worden vastgesteld, 

evenwel blijft het voortdurend karakter van de erfdienstbaarheid behouden. Bijgevolg volstaat het 

dat het gebruik voortdurend kan zijn, het gebruik hoeft niet noodzakelijk op permanente wijze te 

geschieden. 

 

Er wordt bijvoorbeeld niks veranderd aan het voortdurende recht van uitzicht en licht, wanneer 

luiken van vensters op bepaalde tijdstippen worden gesloten en terug geopend. Een ander voorbeeld 

betreft het openen van een kraan van een waterleiding, dit is een tussenkomst van de mens, maar 

deze is enkel nodig om de hindernis voor de automatische uitoefening te verwijderen. De kraan dient 

als instrument om het gebruik van de erfdienstbaarheid te onderbreken.75 

 

44. De vereiste van voortdurendheid wordt traditioneel gerechtvaardigd door de idee dat het risico 

dat men daden van louter gedogen zou kwalificeren als erfdienstbaarheden, hierdoor uitgesloten 

wordt. De gegrondheid van deze vereiste wordt evenwel in twijfel getrokken.76 
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 Art. 688 BW; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 
2006, 166-167; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 298; B. TILLEMAN, V. 
SAGAERT en A. VERBEKE, “Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vermogensrecht in kort bestek, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 317. 
73

 Daar waar de last van een niet-voortdurende erfdienstbaarheid het toelaten van een menselijke handeling 
inhoudt; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 298; M. MUYLLE, “De duur van 
erfdienstbaarheden”, TBO 2012, afl. 3, 90. 
74

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 167; L. 
LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 299. 
75

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 167; L. 
LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 300. 
76

 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 525. 
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45. Als voorbeelden kunnen worden aangehaald: het recht van uitzicht 77 , licht, dakdrop 78 , 

waterleiding79, waterloop80, gas- en elektriciteitsleiding, steun, schoorsteen81, het bouwverbod82 en 

het plantverbod.83 

 Zichtbaar  

46. Zichtbare erfdienstbaarheden zijn erfdienstbaarheden die zich veruitwendigen aan de hand van 

met het blote oog waarneembare werken of tekens, zoals een hek, een pad, een venster, een 

waterleiding, een deur.84 

 

47. De vereiste van een zichtbaar werk of teken houdt in dat de toestand van dienstbaarheid van het 

ene erf ten opzichte van het andere erf merkbaar moet zijn. Deze waarborg zorgt ervoor dat de 

verkrijger van een erf niet onverwacht en onwetend geconfronteerd wordt met het ontstaan van een 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader.85 
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 Vred. Zottegem 29 juli 2010, T.Not. 2011, afl. 1, 51-62, noot F. BLONTROCK. 
78

 Het recht van dakdrop is het recht om het regenwater van het eigen dak op andermans grond of gebouw te 
laten aflopen; Vred. Anderlecht 21 mei 1981, T.Vred. 1981, 237; Vred. Grâce-Hollogne 21 november 2006, 
JLMB 2007, afl. 35, 1484; Vred. Geldenaken 5 november 2008, JLMB 2009, afl. 27, 1276; Vred. Fontaine-
l’Evêque 12 maart 2009, T.Vred. 2011, 267. 
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 Het recht van waterleiding bestaat er in om het water over het dienstbaar erf naar het heersend erf toe te 
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van een erfdienstbaarheid van waterleiding twijfelachtig, zie Vred. Visé 3 november 1999, T.Vred. 2000, 306; V. 
DEFRAITEUR, “Les servitudes” in X, Guide de droit immobilier, Waterloo, Kluwer, 2014, I.17.5.-10. 
80

 Bij het recht van waterloop mag het heersend erf zo worden ingericht dat het natuurlijk water door buizen of 
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T.Vred. 1989, 277; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 305. 
81

 J. KOKELENBERG, “De gemene muur: een (bak)steen op de maag?”, TBBR 2003, afl. 8, 560. 
82

 Dit is evenwel een onzichtbare erfdienstbaarheid, samen met het plantverbod. De anderen zijn voortdurend 
en kunnen zichtbaar zijn; Rb. Dendermonde 19 juni 2003, TGR 2003, afl. 2, 90-91; L. LINDEMANS, 
“Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 370. 
83

 Art. 688 BW; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 
2006, 328; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 305; M. MUYLLE, “De duur van 
erfdienstbaarheden”, TBO 2012, afl. 3, 90. 
84

 Art. 689 BW; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 
2006, 173; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 363; G. MARTYN en R. DEVLOO, 
Een kennismaking  met recht en rechtspraktijk, Brugge, die Keure, 2012, 363; V. SAGAERT, “Actuele 
ontwikkelingen inzake erfdienstbaarheden” in H. VANDENBERGHE (ed.), Themis 34 - Zakenrecht, Brugge, die 
Keure, 2006, 67; B. TILLEMAN, V. SAGAERT en A. VERBEKE, “Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 317. 
85

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 564. 



  

19 
 

48. Het zwaartepunt ligt op de vereiste van zichtbaarheid, niet op die van voortdurendheid. De aard, 

modaliteiten en draagwijdte van de erfdienstbaarheid worden immers bepaald door de aard van de 

uitwendige werken of tekens.86 

 

49. Er bestaat eensgezindheid over het feit dat de wetgever de begrippen werken en tekens in artikel 

689 BW als synoniemen gebruikt. Evenwel is het begrip teken toch ruimer dan het begrip werk. 

Opdat er van een zichtbare erfdienstbaarheid sprake is, zijn uitwendige tekens voldoende. Een door 

gebruik ontstane kleine weg of beplanting kunnen op het bestaan van een erfdienstbaarheid 

wijzen.87 

 

50. Niet elk uitwendig teken wijst op het bestaan van een zichtbare erfdienstbaarheid. Deze kunnen 

bijvoorbeeld ook louter het gevolg zijn van de uitoefening van het eigendomsrecht, zoals een venster 

of een waterleiding. Eerst moet dan ook de vraag worden gesteld of er wel een erfdienstbaarheid 

aanwezig kan zijn, om daarna eventueel haar karakter te bepalen.88 

 

51. Het uitwendig teken moet fysisch aanwezig zijn. Het dient met andere woorden een materieel 

karakter te hebben. Een zichtbaar karakter wordt bijgevolg niet verleend aan de erfdienstbaarheid 

indien er louter sprake is van vermeldingen van de erfdienstbaarheid in akten die overgeschreven 

werden in de registers van de hypotheekbewaarder, van aanzeggingen door de eigenaar van het 

heersend erf aan de eigenaar van het lijdend erf betreffende de draagwijdte van het teken of van 

erkenningen door de eigenaar van het lijdend erf. Het teken moet door zijn materiële aanwezigheid 

op zich volstaan om de erfdienstbaarheid aan te wijzen. Akten mogen niet betrokken worden bij de 

interpretatie ervan.89 

 

52. Het teken kan op het lijdend erf als op het heersend erf ingericht worden. Indien het teken op het 

heersend erf ingericht wordt, dient het evenwel zichtbaar te zijn vanuit het lijdend erf.90  

 

De feitenrechter vult deze voorwaarde in, in die zin dat het teken in het oog moet springen bij een 

redelijk zorgvuldig onderzoek in functie van de concrete omstandigheden.91 Het Hof van Cassatie 
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hanteert echter een strengere opvatting. Volgens deze interpretatie is een erfdienstbaarheid slechts 

zichtbaar wanneer ze met het blote oog waarneembaar is vanop het lijdend erf.92 

 

53. Het teken hoeft niet altijd en overal zichtbaar te zijn. Leidingen die gedeeltelijk ondergronds 

zitten, zullen als zichtbaar worden aanzien op voorwaarde dat de aanwezigheid ervan op een 

bepaalde plaats waarneembaar is.93  

 

54. Het uitwendig teken moet bestaan op het moment van de scheiding en moet de 

erfdienstbaarheid voldoende identificeren. Het zichtbaar karakter wordt immers beoordeeld op het 

ogenblik van de splitsing van de erven.94 Een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader 

kan bijgevolg niet bestaan ten voordele van een gebouw  dat op het ogenblik van de scheiding der 

erven nog niet was opgericht.95 

 

55. De vereiste van zichtbaarheid van de erfdienstbaarheid ligt voor de hand. Immers, het 

bovenvermeld vermoeden van een stilzwijgende overeenkomst aangaande het laten voortbestaan 

van de toestand van dienstbaarheid veronderstelt een kennis van zaken in hoofde van de 

verkrijgende partij.96 

 

De vereiste van zichtbaarheid wordt daarenboven ook verantwoord door het feit dat artikel 693 BW 

een toestand van dienstbaarheid vereist. Dit veronderstelt immers dat de erfdienstbaarheid 

zichtbaar is.97 

 

56. Enkele voorbeelden van werken en tekens zijn: daken, vensters en lichten, steunmuren, 

openingen in gemene muren, deuren 98 , hekken, poorten, slagbomen, aangelegde wegen, 

waterleidingen99, grachten, dijken, sluizen, goten, schoorstenen, beplanting100, enzovoort.101 
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2. Voorheen dezelfde eigenaar 

57. Artikel 693 BW stelt hieromtrent dat “Bestemming door de huisvader slechts aanwezig is wanneer 

bewezen is dat twee thans van elkaar gescheiden erven aan dezelfde eigenaar hebben toebehoord 

(…)”.102  

 

Het heersend en lijdend erf dienen met andere woorden op het ogenblik van het vormen van de 

toestand van dienstbaarheid eigendom te zijn van dezelfde persoon, de zogenaamde huisvader of 

gemeenschappelijke eigenaar.103 Deze tweede voorwaarde vereist derhalve het bestaan van een 

juridische hinderpaal voor het ontstaan van de erfdienstbaarheid. 

 

58. Wanneer evenwel het heersend en lijdend erf aan verschillende eigenaars toebehoorden, dan is 

er slechts sprake van een toestand die leidt tot de vestiging van de erfdienstbaarheid door verjaring 

na verloop van dertig jaar en niet van een toestand die leidt tot de vestiging van de erfdienstbaarheid 

door bestemming van de huisvader.104 

 

59. Of beide erven die thans van elkaar gescheiden zijn voorheen ooit een gemeenschappelijke 

eigenaar hadden, is een feitenkwestie. Deze feitenkwestie mag worden bewezen door alle middelen 

van recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens.105 

 

60. Het volstaat dat de twee erven vroeger ooit toebehoorden aan een en dezelfde eigenaar en dat 

het door hem geschapen zichtbaar teken van de erfdienstbaarheid sinds die eerste verdeling werd in 

stand gehouden bij de opeenvolgende verdelingen, vervreemdingen of verervingen van de betrokken 
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erven. Het is dus niet vereist dat zij een gemeenschappelijke eigenaar hadden vóór de laatste 

verdeling.106 

 

De vestiging van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader vereist met andere 

woorden niet dat twee erven eerst gescheiden, nadien verenigd en dan opnieuw gescheiden zijn.107  

 

61. Wanneer beide erven hebben toebehoord aan dezelfde persoon in volle en uitsluitende 

eigendom wordt evident voldaan aan de voorwaarde. Het is evenwel meer ingewikkeld wanneer 

dezelfde persoon op beide erven een recht heeft van verschillende aard of met een verschillende 

omvang.108 Deze problematiek wordt hieronder besproken (infra nr. 91 et seq.). 

 

62. De voorwaarde dat de erven voorheen een gemeenschappelijke eigenaar hadden wordt niet 

meer vervuld indien het eigendomsrecht van de gemeenschappelijke eigenaar retroactief wordt 

ontbonden. Er kan bijgevolg geen sprake meer zijn van een erfdienstbaarheid door bestemming van 

de huisvader. 

3. Feitelijke toestand van dienstbaarheid  

63. De derde bestaansvoorwaarde wordt in artikel 693 BW uitdrukkelijk aangehaald: “toestand 

waaruit de erfdienstbaarheid voortvloeit”. 109  Die toestand moet een feitelijke toestand van 

dienstbaarheid uitmaken tussen beide erven.110 

 

Uit die feitelijke toestand moet vanzelf de uitoefening van de erfdienstbaarheid voortvloeien. 

Hieraan wordt voldaan aangezien er bij bestemming door de huisvader een voortdurende 

erfdienstbaarheid wordt vereist. Daarnaast moet die toestand ook onbetwistbaar en duidelijk zijn. 

Dit wordt dan weer verwezenlijkt door de vereiste van een zichtbare erfdienstbaarheid. Dat blijkt 

bijvoorbeeld uit het bestaan van een venster, een waterleiding of een dijk.111 
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64. De twee erven hoeven niet aan elkaar te grenzen.112 De aanpaling is met andere woorden geen 

bestaansvoorwaarde voor een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader. Het is evenwel 

zo dat de zichtbare werken, waaruit de bestemming van de huisvader blijkt, gemakkelijkst worden 

verwezenlijkt indien de betrokken erven aan elkaar palen. 

 

Zo kan bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van waterleiding door bestemming van de huisvader 

worden gevestigd ten laste van verschillende erven die niet allen palen aan het heersend erf. Deze 

situatie kan zich gemakkelijk voordoen naar aanleiding van een verkaveling van een eigendom in een 

groot aantal percelen.113 

 

65. Zoals hierboven reeds werd vermeld, vermoedt de wet dat er een stilzwijgende overeenkomst tot 

stand komt bij een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader door het akkoord van de 

partijen.114 Wegens dit stilzwijgend karakter wordt er vereist dat er zichtbare tekens of werken 

aanwezig zijn die de toestand van dienstbaarheid veruitwendigen. Minstens wordt er verlangd dat er 

een zichtbare erfdienstbaarheid zou bestaan indien de erven van elkaar gescheiden zouden geweest 

zijn.115  

 

Een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader kan derhalve niet ontstaan wanneer de 

toestand van dienstbaarheid voortvloeit uit een natuurlijke gesteldheid van de erven. Bovendien 

stelt artikel 693 BW uitdrukkelijk dat “deze de zaken ‘gesteld heeft’ in de toestand waaruit de 

erfdienstbaarheid voortvloeit”, hieruit kan worden afgeleid dat er wel degelijk een uitvoering van een 

werk van inrichting van de erfdienstbaarheid vereist is 116 

 

66. Ook is er geen vestiging mogelijk indien er een teken bestaat van het tegendeel op het ogenblik 

van de splitsing van de erven, aangebracht door de gemeenschappelijke eigenaar. Derhalve zijn 

werken uitgevoerd door de verkrijger van het erf om de toestand van dienstbaarheid uit te schakelen 

geen teken van het tegendeel.117 
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Zo wordt het ontstaan van een rioolrecht langs een bestaande waterloop in elk geval tegengesproken 

door het feit dat de betrokken erven op zulke wijze werden verdeeld dat zij palen aan de openbare 

weg.118  

 

67. Zichtbare, uitwendige tekens zijn onder andere een venster, een dijk of een waterleiding. Bomen 

of andere soorten beplanting kunnen soms voldoende zijn.119 

 

68. Het is een feitenkwestie of er voldoende zichtbare tekens of werken aanwezig zijn. De rechter 

dient hier soeverein over te oordelen. De uitvoering die partijen gegeven hebben aan de akte die de 

scheiding van de eigendommen verwezenlijkte, mag mee in rekening worden genomen door de 

rechter.120 

 

69. Een voor de erven permanente en nuttige inrichting, bestemd om de scheiding der erven te 

overleven, wordt beoogd. De dienstbaarheid moet dus van blijvende aard zijn. Het woord 

‘bestemming’ wijst hier immers op. Dit heeft tot gevolg dat een inrichting voor louter voordeel of 

gemak van de vroegere gemeenschappelijke eigenaar van beide erven geen erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader kan doen ontstaan.121 

 

Een voorbeeld van een inrichting voor een louter persoonlijk gemak is het geval waarin de 

voormalige eigenaar van twee huizen een deur voor communicatie tussen beide huizen had 

ingericht.122 

4. Toestand van dienstbaarheid door de gemeenschappelijke eigenaar 

70. Artikel 693 BW vereist: “(…) dezelfde eigenaar (…) dat deze zaken gesteld heeft in de toestand 

waaruit de erfdienstbaarheid voortvloeit”. Met andere woorden, de toestand van dienstbaarheid 

moet in het leven geroepen zijn door de gemeenschappelijke eigenaar.123 
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71. De toestand van dienstbaarheid veronderstelt, zoals hierboven reeds uiteengezet, de inrichting 

van werken of tekens. Dit zou ingevolge een letterlijke interpretatie van artikel 693 BW tot gevolg 

hebben dat de gemeenschappelijke eigenaar die werken persoonlijk zou moeten uitgevoerd hebben. 

Dit is echter niet het geval. De gemeenschappelijke eigenaar kan ambachtslieden de opdracht geven 

bepaalde werken uit te voeren, dan nog is het de gemeenschappelijke eigenaar die de toestand van 

dienstbaarheid heeft geschapen.124 

 

72. Ook indien de toestand van dienstbaarheid wordt overgenomen van een rechtsvoorganger 

(bijvoorbeeld een erflater of verkoper) en de gemeenschappelijke eigenaar dus niet zelf de toestand 

heeft ingericht, wordt er voldaan aan de vereiste dat de toestand in het leven moet geroepen zijn 

door de gemeenschappelijke eigenaar.125 

 

Het is enkel van belang dat de wil een erfdienstbaarheid te vestigen bestaat in hoofde van de laatste 

gemeenschappelijke eigenaar van beide erven. Enkel van deze laatste gaat immers de bestemming 

door de huisvader uit.126 

 

73. Wanneer de toestand wordt gecreëerd door de gemeenschappelijke eigenaar, dit is de persoon 

die beide erven in volle en uitsluitende eigendom heeft, wordt vanzelfsprekend voldaan aan deze 

voorwaarde. Het is evenwel meer ingewikkeld wanneer de toestand van dienstbaarheid geschapen 

wordt door een persoon die op beide erven een recht heeft van verschillende aard of met een  

verschillende omvang. Deze problematiek wordt hieronder besproken (infra nr. 91 et seq.). 

 

74. Er was geen sprake van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader in het geval 

waar er een rioolrecht was gevestigd op een onbebouwd perceel ten voordele van bebouwde erven, 

wanneer het perceel en de erven een gemeenschappelijke eigenaar hadden en deze laatste had 

verzaakt aan het recht van natrekking met betrekking tot de riolering, ten gunste van de aannemer. 

De toestand van dienstbaarheid is immers niet in het leven geroepen door de gemeenschappelijke 
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eigenaar, maar wel door de aannemer die de riolering had geplaatst ten gunste van wie de 

grondeigenaar verzaakt had aan het recht van natrekking.127 

5. Toestand moet bestaan op ogenblik scheiding eigendommen 

75. De voorwaarde dat de toestand nog moet bestaan op het ogenblik van de scheiding van de 

eigendommen wordt niet uitdrukkelijk gestipuleerd door artikel 693 BW, nochtans is dit een logische 

vereiste. Dit is immers vereist opdat er een stilzwijgende wilsovereenstemming omtrent de 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader vermoed kan worden.128 

 

76. Indien, na de scheiding van de eigendommen, zich wijzigingen voordoen in de toestand van de 

eigendommen, kunnen deze wijzigingen geen erfdienstbaarheden door bestemming van de 

huisvader in het leven roepen.129  

 

77. Indien wijzigingen in de toestand van de erven na het ontstaan van de erfdienstbaarheid130 met 

zich meebrengen dat de erfdienstbaarheid toch nog kan worden uitgeoefend ondanks de gewijzigde 

stand van zaken, wordt er principieel aangenomen dat deze wijzigingen de rechtsgevolgen van de 

bestemming van de huisvader niet ontkrachten.131  

 

Zo blijft een erfdienstbaarheid van waterloop bestaan, ondanks dat de uitoefening van de 

erfdienstbaarheid licht gewijzigd wordt wegens natuurlijke gebeurtenissen of menselijke 

tussenkomst.132 

 

Betreft het evenwel wijzigingen na het ontstaan van de erfdienstbaarheid die met zich meebrengen 

dat de erfdienstbaarheid niet meer kan worden uitgeoefend, dan moet er een onderscheid worden 

gemaakt naargelang de persoon die de wijziging heeft aangebracht: 
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Indien de eigenaar van het heersend erf wijzigingen heeft aangebracht na het ontstaan van de 

erfdienstbaarheid kan er sprake zijn van een afstand van de ontstane erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld 

wanneer hij de waterleiding afgebroken heeft of wanneer bij een erfdiensbaarheid van aanleuning 

de gebouwen van plaats veranderd werden na de splitsing.133 Worden er wijzigingen aangebracht 

aan de toestand van dienstbaarheid onmiddellijk of kort na de splitsing door de eigenaar van het 

heersend erf die voorheen de gemeenschappelijke eigenaar was, dan zou men zelfs kunnen stellen 

dat er nooit een erfdienstbaarheid is ontstaan door het gebrek aan bedoeling om een 

erfdienstbaarheid in het leven te roepen.134 

 

Daarentegen zijn wijzigingen aan de toestand van dienstbaarheid aangebracht door de eigenaar van 

het lijdend erf niet van die aard dat ze de bestemming door de huisvader kunnen uitschakelen. 

Evenwel kunnen zij geïnterpreteerd worden tegen de eigenaar van het heersend erf, indien deze niet 

binnen redelijke termijn optreedt om de wijzigingen ongedaan te maken.135 

 

In het geval waar de natuur of een derde aanleiding heeft gegeven tot de gewijzigde toestand kan de 

afstand van de ontstane erfdienstbaarheid worden ingeroepen, indien de wijziging onmiddellijk na 

de splitsing plaatsvond. Zo niet, kan de erfdienstbaarheid slechts na dertig jaar teniet gaan.136 

 

78. Het ontstaan van de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader wordt verhinderd, 

indien de uitgevoerde werken niet functioneren op het ogenblik van de scheiding van de 

eigendommen.137 

6. Thans gescheiden erven 

79. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de erven op heden gescheiden moeten zijn.  

 

80. De wijze van de scheiding heeft geen enkel belang. Zij kan het gevolg zijn van een verdeling, 

erfopvolging, schenking, legaat, verkoop en ruil.138  
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81. Ook hecht de wet geen belang aan de juridische oorsprong van de splitsing. Zo kan de splitsing 

het gevolg zijn van een beslag gevolgd door gedwongen onteigening139 of zelfs door verkrijgende 

verjaring140.  

 

De vraag of er sprake kan zijn van een bestemming door de huisvader wanneer de erven worden 

gesplitst door een onteigening ten algemenen nutte moet genuanceerd worden beantwoord. Indien 

de onteigening ten algemenen nutte in der minne geschiedt, dan is bestemming door de huisvader 

mogelijk, aangezien dit gelijk staat met een vrijwillige vervreemding. Dient de onteigening evenwel 

gerechtelijk te geschieden dan moet er een onderscheid worden gemaakt naargelang het heersend 

dan wel het lijdend erf wordt onteigend. Wanneer het lijdend erf onteigend wordt, is de bestemming 

door de huisvader onmogelijk aangezien de onteigening van een erf dit laatste bevrijdt van alle 

erfdienstbaarheden die er op rusten. Betreft de onteigening daarentegen het heersend erf dan kan 

een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader gevestigd worden. Evenwel kan in dit 

laatste geval de onteigende die eigenaar blijft van het lijdend erf de vestiging voorkomen door een 

tegenstrijdig beding.141 

 

82. Men zou kunnen denken dat de erven reeds twee afzonderlijke erven moesten uitmaken vóór de 

vervreemding. Deze zienswijze is verkeerd. Om te bepalen of er voldaan wordt aan deze voorwaarde 

stelt de wet zich op het ogenblik dat de splitsing is doorgevoerd door de vervreemding. Derhalve 

wordt niet vereist dat de scheiding reeds aanwezig was ten tijde van de gemeenschappelijke 

eigenaar.142  

 

Er wordt dan ook algemeen aangenomen dat de vestiging van een erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader kan plaatsvinden tussen twee delen van hetzelfde erf, wanneer het 

gesplitst wordt. 

 

Zo kan een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader worden gevestigd, wanneer een 

eigenaar van een gebouw de strook grond verkoopt die zijn eigendom scheidde van de buurman en 
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hierdoor zijn uitzicht op een niet-reglementaire afstand van het erf van de buurman brengt. Het is 

dus niet vereist dat de thans gesplitste erven een afzonderlijk bestaan zouden gekend hebben 

vooraleer zij aan de gemeenschappelijke eigenaar toebehoren. Alleen in de hypothese van artikel 

694 BW wordt de vereiste van de nieuwe splitsing van de erven gesteld.143 

 

83. Zelfs na elkaar opvolgende verdelingen blijft de erfdienstbaarheid bestaan, op voorwaarde dat 

geen enkel erf het recht ongedaan maakt.144 

 

84. Door de scheiding van de erven wordt voldaan aan de voorwaarde gesteld in artikel 637 BW.145 

Deze scheiding betreft immers geen feitelijke, maar wel een juridische scheiding van de erven 

waardoor de erven een verschillende eigenaar krijgen en de juridische hinderpaal verdwijnt 

waardoor men kan spreken van een erfdienstbaarheid.146  

 

De erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader ontstaat derhalve uit de scheiding van de 

erven en door het enkele feit van deze scheiding.147 

7. Bedoeling erfdienstbaarheid in hoofde van de gemeenschappelijke eigenaar 

85. De gemeenschappelijke eigenaar moet niet op het oog hebben een erfdienstbaarheid te doen 

ontstaan bij de splitsing van de erven. Het volstaat dat hij de bedoeling heeft het ene erf ten dienste 

te stellen van het andere erf vóór de vervreemding.148  

 

86. Het is vereist dat de gemeenschappelijke eigenaar de bedoeling moet gehad hebben zijn erven 

bestendig in te richten tot de blijvende dienstbaarheid van het ene erf ten opzichte van het andere. 

Dit kan afgeleid worden uit het permanente karakter van werken of tekens.149 Deze wil tot 

bestendige dienstbaarheid is afwezig, wanneer het gedrag van de gemeenschappelijke eigenaar 

                                                           
143

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 582. 
144

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 257; R. 
DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, Story-
Scientia, 1984, 706; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden”, in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 635. 
145

 Cass. 13 oktober 2006, Pas. 2006, III, 2065. 
146

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 251. 
147

 E. RIQUIER, “Vente immobilière. Les servitudes prédiales créées par le fait de l'homme et la vente du fonds 
servant”, Immobilier 2005, afl. 15, 2. 
148

 Rb. Leuven 23 oktober 1991, RW 1991-92, afl. 23, 783. 
149

 Vred. Lochristi 5 november 1938, T.Vred. 1939, 287; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en 
erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 257. 



  

30 
 

onmiddellijk na de scheiding dit uitwijst.150 De bedoeling een tijdelijk voordeel te bewerkstelligen 

volstaat derhalve niet. 

 

87. Ook de bedoeling een louter persoonlijk voordeel te creëren volstaat niet. De 

gemeenschappelijke eigenaar moet de werken hebben ingericht tot voordeel van zijn erf en niet om 

een persoonlijk nut te verkrijgen of voor zijn persoonlijk gemak. 

 

Zo ontstaat er geen erfdienstbaarheid van toegang bij de scheiding van de erven, wanneer de 

gemeenschappelijke eigenaar van twee erven een deur geplaatst had tussen de erven om zich 

gemakkelijk van het ene naar het andere te kunnen begeven.151 De bedoeling het ene erf ten dienste 

te stellen van het andere erf bestaat ook niet, wanneer de geschapen toestand alleen uit te leggen is 

door het beroep of de bijzondere bezigheden van de voormalige gemeenschappelijke eigenaar. Aldus 

ontstaat er geen erfdienstbaarheid van overgang door bestemming van de huisvader met toepassing 

van artikel 694 BW, wanneer een voormalige pastorij verkocht wordt aan een derde, ook al was er 

een doorgang van de pastorij naar het kerkhof ingericht.152 

 

88. De bedoeling moet enkel bestaan in hoofde van de laatste gemeenschappelijke eigenaar van 

beide erven. Enkel van deze laatste gaat de bestemming door de huisvader uit.153 Het is de rechter 

die de opdracht heeft deze bedoeling na te gaan.154  

 

89. Je kan stellen dat het overbodig is deze voorwaarde als aparte bestaansvoorwaarde van een 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader te beschouwen. De bedoeling in hoofde van de 

gemeenschappelijke eigenaar een erfdienstbaarheid te vestigen zit immers impliciet vervat in de 

voorwaarde van zichtbaarheid en de voorwaarde van een feitelijke toestand van dienstbaarheid. 

 

Het kan evenwel nuttig zijn dit wel te doen. Immers, de aanwezigheid van werken of tekens is een 

objectieve toestand, terwijl de bedoeling van de gemeenschappelijke eigenaar een subjectieve 

gesteldheid uitmaakt die de rechtsgevolgen van de objectieve toestand ongedaan kan maken. Indien 

bijvoorbeeld een objectieve toestand van dienstbaarheid aanwezig is, maar de gemeenschappelijke 
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eigenaar heeft niet de bedoeling een erfdienstbaarheid tot stand te brengen, dan blijft deze 

objectieve toestand zonder gevolg.155 

 

90. Het recht om bomen te hebben op kortere afstand dan de wettelijke156, is een zichtbare en 

voortdurende erfdienstbaarheid die kan verkregen worden door bestemming van de huisvader.157  

Dit recht doet echter de vraag rijzen op welk moment men zich in zo’n geval moet plaatsen om de 

bedoeling van de gemeenschappelijke eigenaar te beoordelen.    

       

De vrederechter van Westerlo stelt dat er reeds van een erfdienstbaarheid door bestemming van de 

huisvader kan worden gesproken, indien er slechts wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de 

eigenaar van het perceel waarop een boom staat op kortere afstand dan de wettelijk toegelaten 

afstand, dus op minder dan twee meter van de perceelsgrens,  was oorspronkelijk ook eigenaar van 

het aanpalend perceel én de boom stond er al voordat deze eigenaar het aanpalend perceel verkocht 

aan de actuele buur die de schending van artikel 35 Veldwetboek inroept.158                       

   

KOKELENBERG, VAN SINAY, SAGAERT en JANSEN nemen echter aan dat de vrederechter iets over het hoofd 

ziet, namelijk dat er slechts sprake is van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader 

indien er op het moment dat de vroegere gemeenschappelijke eigenaar de boom plantte bovendien 

ook al een duidelijke grenslijn werd bepaald ten opzichte waarvan de boom zich op minder dan de 

toegelaten afstand bevond.159  
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Daardoor botst de visie van de vrederechter met de andersluidende opinie van de rechtbank van 

Leuven. Deze laatste benadrukt dat de gemeenschappelijke eigenaar op het moment van het planten 

van de boom niet weet waar hij later de perceelsgrens zal leggen.160     

 

De vraag die zich bijgevolg aandringt is op welk moment men zich moet plaatsen om de bedoeling 

van de eigenaar te beoordelen: het moment van de aanplanting, het moment van de splitsing of het 

moment dat de verkavelaar zijn plannen opstelt.161 De vraag blijft dan wel of de verkavelaar op dat 

moment bewust een last op het ene en een voordeel op het andere heeft willen vestigen, dan wel of 

hij een puur technisch-economische beslissing genomen heeft om qua vorm en oppervlakte zo 

rendabel mogelijke kavels tot stand te brengen.162                                   

 

KOKELENBERG, VAN SINAY, SAGAERT en JANSEN zijn geneigd het moment van de aanplanting te kiezen. Het 

is namelijk op het moment van aanplanting dat een toestand moet geschapen worden die alle 

kenmerken van de erfdienstbaarheid verenigt, behalve dan de voorwaarde dat de erven een 

verschillende eigenaar moeten hebben.163 

8. Hoedanigheid en bekwaamheid in hoofde van de gemeenschappelijk eigenaar 

91. De regels van hoedanigheid en bekwaamheid die gelden voor de verkrijging of vestiging van een 

erfdienstbaarheid door titel zijn van toepassing.164 

 

Zoals hierboven reeds werd gesteld (supra nr. 38), dient de bestemming door de huisvader te 

worden beschouwd als een rechtshandeling die geïncorporeerd is in de vervreemding van één of 

beide erven. In werkelijkheid ligt de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader dus niet 

vervat in een aparte overeenkomst. Bovendien betreft deze voorwaarde de uitwerking van de 

hoedanigheid en bekwaamheid van de gemeenschappelijke eigenaar die de erfdienstbaarheid 

vestigt. Daarnaast slaat deze bespreking op het vestigen van een erfdienstbaarheid door bestemming 

van de huisvader. We beperken ons derhalve tot de hoedanigheid en bekwaamheid voor de vestiging 

van een erfdienstbaarheid. 
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 Hoedanigheid  

92. Voor de vestiging van een erfdienstbaarheid op een erf wordt in principe de hoedanigheid van 

eigenaar van dat erf vereist. Dit omwille van het feit dat een erfdienstbaarheid van nature een 

eeuwigdurend recht is, het meer een nadeel voor het lijdend erf is dan een last voor een bepaald 

persoon en omdat alleen de eigenaar het volledig beschikkingsrecht over zijn erf heeft.165  

 

Wanneer beide erven hebben toebehoord aan dezelfde persoon in volle en uitsluitende eigendom 

wordt derhalve evident voldaan aan vereiste hoedanigheid. Het is evenwel meer ingewikkeld 

wanneer dezelfde persoon op beide erven een recht heeft van verschillende aard of met een  

verschillende omvang.166  

 

93. Houders van een beperkt zakelijk recht, waaronder de vruchtgebruiker, worden meestal niet 

geacht een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader te kunnen vestigen.167 Evenwel kan 

de toestand van dienstbaarheid die gecreëerd wordt door de vruchtgebruiker in aanmerking komen 

voor een latere vestiging van erfdienstbaarheid door de huisvader. Dit is het geval indien de 

gemeenschappelijke eigenaar die toestand overneemt voor zijn rekening.168  

 

Er bestaan evenwel voorstanders van de opvatting dat de vruchtgebruiker wel een erfdienstbaarheid 

door bestemming van de huisvader kan vestigen op de in vruchtgebruik gegeven zaak, voor de duur 

van zijn recht.169 De rechten van de blote eigenaar mogen evenwel niet in het gedrang worden 

gebracht. De grondslag voor deze bevoegheid is artikel 595 BW. Volgens deze bepaling heeft de 

vruchtgebruiker in principe de mogelijkheid zijn recht van vruchtgebruik te vervreemden. A fortiori 

dient hieruit te worden afgeleid dat de vruchtgebruiker zijn recht ook moet kunnen bezwaren met 
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166

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 578. 
167

 De opvatting dat een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader niet kan worden gevestigd door 
een vruchtgebruiker steunt meestal op de overwegingen dat een vruchtgebruiker het erf niet kan verbinden, 
dat hij alleen bevoegd is om persoonlijke rechten te verkrijgen voor zichzelf, dat erfdienstbaarheden in principe 
eeuwigdurend zijn terwijl het vruchtgebruik een tijdelijk recht is of nog dat de vruchtgebruiker zijn goed in zijn 
oorspronkelijke staat moet teruggeven, terwijl een erfdienstbaarheid die staat kan aantasten; G. BLOCKX, F. LENS 

en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 254; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 
Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 505 en 524; F. LAURENT, Principes de droit civil, 
VIII, Brussel, Bruylant, 1878, 205; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 600. 
168

G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 256; L. 
LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 590. 
169

 Dit is op vandaag de meerderheidsstrekking, zie M. MUYLLE, “De duur van erfdienstbaarheden”, TBO 2012, 
afl. 3, 87 en 95; M. MUYLLE en K. SWINNEN, “De contouren van erfdienstbaarheden – Actuele vraagstukken rond 
hun ontstaan, uitoefening en duur” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis 62 – Goederenrecht, Brugge, die 
Keure, 2011, 36. 



  

34 
 

erfdienstbaarheden. 170  Volgens LINDEMANS dient men hiertoe verschillende hypotheses te 

onderscheiden: 

 

In de eerst hypothese slaat het vruchtgebruik, vóór de splitsing van de erven, slechts op één van de 

erven. De vruchtgebruiker kan door het vervreemden van zijn recht geen erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader in het leven roepen, aangezien er niet wordt voldaan aan de 

bestaansvoorwaarde van een gemeenschappelijke eigenaar. 

De tweede hypothese veronderstelt dat het vruchtgebruik, vóór de splitsing van de erven, zich 

uitstrekt tot beide erven en dat de toestand van dienstbaarheid door de vruchtgebruiker werd 

geschapen. Door de vervreemding van zijn vruchtgebruik op één van de erven, kan de 

vruchtgebruiker een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader vestigen ten voordele of 

ten laste van het erf dat hij in vruchtgebruik behoudt. Evenwel wordt deze erfdienstbaarheid beperkt 

tot de duur van het vruchtgebruik. 

Een derde hypothese omvat het geval waar het vruchtgebruik, vóór de splitsing van de erven, zich 

uitstrekt tot beide erven en waar de toestand van dienstbaarheid reeds bestond bij het begin van het 

vruchtgebruik. Deze toestand van dienstbaarheid vloeit derhalve voort uit de wil van de voormalige 

volle eigenaar en wordt door de vruchtgebruiker in stand gehouden omdat deze het genot heeft van 

beide erven zoals die voormalige eigenaar. Door de vervreemding van één erf is het ontstaan van een 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader mogelijk. Behoren de betrokken erven toe aan 

verschillende blote eigenaars, dan ontstaat de erfdienstbaarheid dadelijk en onvoorwaardelijk. 

Tussen de erven in blote eigendom kon er tot dan toe immers geen erfdienstbaarheid bestaan, 

vermits een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader zicht niet leent tot het vestigen 

onder opschortende voorwaarde (infra nr. 107). Behoren de betrokken erven daarentegen toe aan 

dezelfde blote eigenaar, dan ontstaat de erfdienstbaarheid doch onder ontbindende voorwaarde. 

Deze voorwaarde zal zich verwezenlijken wanneer het vruchtgebruik een einde neemt vooraleer de 

blote eigendom van de twee erven gesplitst is.171 

 

94. De erfpachter en opstalhouder beschikken over dezelfde bevoegdheid als een vruchtgebruiker om 

erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader te vestigen (supra nr. 93).172 
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95. Het volstaat dat de gemeenschappelijke eigenaar de erven slechts in blote eigendom had, dus 

bezwaard met vruchtgebruik, erfpacht of opstal.173 De blote eigenaar beschikt derhalve over de 

vereiste hoedanigheid om een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader te vestigen op 

het goed waarvan een vruchtgebruiker het genot heeft. De enige voorwaarde die eraan vastkleeft, is 

dat hij hierbij de rechten van de vruchtgebruiker niet vermindert.174  

 

Volgens LINDEMANS houdt deze visie evenwel geen rekening met de complexiteit van de gevallen en 

dienen er ook hier weer verschillende hypotheses te worden gemaakt: 

 

Volgens de eerste hypothese bestond de toestand van dienstbaarheid reeds vóór de aanvang van het 

vruchtgebruik. Deze toestand van dienstbaarheid vloeit derhalve voort uit de wil van de voormalige 

volle eigenaar van beide erven. Door de vervreemding van de blote eigendom van één erf is het 

ontstaan van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader mogelijk. Behoren de 

betrokken erven toe aan verschillende vruchtgebruikers, dan ontstaat de erfdienstbaarheid dadelijk 

en onvoorwaardelijk. Behoren de betrokken erven daarentegen toe aan dezelfde vruchtgebruiker, 

dan ontstaat de erfdienstbaarheid eveneens onvoorwaardelijk, ondanks de vereniging van het 

vruchtgebruik in één hand. De vruchtgebruiker oefent dan een erfdienstbaarheid uit die niet alleen 

slaat op het vruchtgebruik van beide erven, doch rechtstreeks op de erven zelf. 

In de tweede hypothese werd de toestand van dienstbaarheid geschapen door de vruchtgebruiker. 

De vervreemding van de blote eigendom van één erf doet geen erfdienstbaarheid ontstaan. Een 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader kan in dit geval slechts ontstaan, wanneer de 

gemeenschappelijke vruchtgebruiker van beide erven zijn recht op één van de erven vervreemdt.  

Tenslotte betreft de derde hypothese het geval waar de toestand van dienstbaarheid door de blote 

eigenaar en de vruchtgebruiker samen werd geschapen. De vervreemding van de blote eigendom 

van één van de erven kan geen erfdienstbaarheid doen ontstaan, vermits de bestemming door de 

huisvader geen rechtshandeling onder opschortende voorwaarde kan uitmaken (infra nr. 107). 

Daarentegen kan door de vervreemding van het vruchtgebruik van één van de erven een 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader ontstaan onder ontbindende voorwaarde. 

Deze voorwaarde zal zich verwezenlijken bij het einde van het vruchtgebruik. Echter, alleen door de 
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gezamenlijke vervreemding van de blote eigendom en van het vruchtgebruik van één der erven 

ontstaat de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader dadelijk en onvoorwaardelijk.175 

 

96. Indien beide erven voorheen in onverdeeldheid behoorden aan dezelfde mede-eigenaars kan 

toepassing gemaakt worden van artikel 693 BW en dit onverschillig of hun aandelen op beide erven 

al dan niet van dezelfde omvang zijn. Dit is niet het geval wanneer een persoon de exclusieve 

eigenaar was van één terrein, maar slechts mede-eigenaar was van het andere terrein.176  

 

Er wordt wel vereist dat alle mede-eigenaars toestemming hebben gegeven. Eén mede-eigenaar kan 

bijgevolg geen erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader vestigen op het onverdeelde 

goed zonder de medewerking van de anderen.177 Die éne mede-eigenaar is immers slechts bevoegd 

om zijn aandeel te vervreemden. Indien een erfdienstbaarheid wordt verleend door één mede-

eigenaar heeft dit derhalve geen gevolg voor de andere mede-eigenaars. Niettemin kan deze 

erfdienstbaarheid gevestigd door één mede-eigenaar later wel volle gelding krijgen met 

terugwerkende kracht, indien door verdeling het goed waarop het recht werd toegestaan geheel of 

gedeeltelijk in de kavel van de vestiger valt.178 

 

97. Indien beide eigendommen voorheen in handen waren van een bezitter kan deze door het 

uitvoeren van werken de toestand van dienstbaarheid creëren die later bij scheiding als een virtuele 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader kan worden beschouwd.179 Immers, bezitters 

treden op als eigenaar, ongeacht of deze te goeder of te kwader trouw zijn. Deze erfdienstbaarheid 

verdwijnt echter opnieuw indien de rechtmatige eigenaar zijn revindicatierecht uitoefent binnen de 

verjaringstermijn.180 

 

98. Organen die beschikkingsmacht hebben moeten optreden indien het goed waarop een 

erfdienstbaarheid wordt gevestigd, toebehoort aan een rechtspersoon.181 
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99. Lasthebbers met een uitdrukkelijke volmacht hebben ook de vereiste hoedanigheid om een 

erfdienstbaarheid te vestigen. Deze hoedanigheid komt evenwel niet toe aan zaakwaarnemers.182 

 

100. Voogden en curatoren kunnen op goederen die aan hun beheer zijn toevertrouwd geen 

erfdienstbaarheden vestigen, tenzij mits naleving van enkele formaliteiten voorzien voor daden van 

beschikking.183 

 

101. Een man kan enkel met de instemming van zijn echtgenote een erfdienstbaarheid toestaan op 

een gemeenschappelijk goed, zo niet overschrijdt hij de grenzen van normaal beheer. Beide 

echtgenoten moeten derhalve hun toestemming geven. Is dit niet het geval dan kan één van hen de 

nietigheid van de erfdienstbaarheid vorderen.184 

 

102. Huurders en pachters missen de hoedanigheid om een erfdienstbaarheid te kunnen vestigen op 

het goed dat zij huren. Het zijn immers eenvoudige detentors. 

 

De eigenaar kan daarentegen wel erfdienstbaarheden vestigen op het verhuurde of verpachte goed. 

Hij stelt zich evenwel bloot aan persoonlijke vorderingen tot schadevergoeding en/of ontbinding van 

het huurcontract, zo hij zich er toe verbonden heeft het rustig genot van het goed te waarborgen.185 

 Bekwaamheid  

103. Het vestigen van een erfdienstbaarheid is een daad van beschikking. Dit heeft tot gevolg dat de 

gemeenschappelijke eigenaar over de nodige bekwaamheid moet beschikken. 

 

Om een erfdienstbaarheid te vestigen, wordt de bekwaamheid tot vervreemden vereist. Immers, het 

vestigen van een erfdienstbaarheid wordt beschouwd als een gedeeltelijke vervreemding van een 

onroerend goed.186 Meer specifiek wordt de bekwaamheid vereist die wordt opgelegd voor de 

rechtshandeling waarin de vestiging van het recht gebeurt.187 
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 Specifieke gevallen  

104. Een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader kan worden gevestigd wanneer één 

van de betrokken erven met een hypotheek is belast. De hypothecaire schuldeiser zou evenwel 

kunnen eisen dat het gehypothekeerd erf vrij en onbelast verkocht zou worden. 

 

105. Wanneer een erf wordt vervreemd onder ontbindende voorwaarde kan eveneens een 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader ontstaan. Deze erfdienstbaarheid verdwijnt 

terug wanneer de voorwaarde wordt verwezenlijkt, aangezien de vervreemding ab initio wordt 

ongedaan gemaakt.188  

 

106. Hetzelfde geldt wanneer de vervreemding of verkrijging nietig verklaard of herroepen wordt. De 

erfdienstbaarheid kan niet als gevestigd worden aanzien, aangezien de vervreemding of verkrijging 

geacht wordt niet te hebben bestaan. 

 

107. Wordt een erf vervreemd onder opschortende voorwaarde, dan kan er geen erfdienstbaarheid 

ontstaan door bestemming van de huisvader. Deze erfdienstbaarheid kan pas ontstaan wanneer de 

splitsing van de erven voltrokken is, na het verdwijnen van de opschortende voorwaarde. De 

gemeenschappelijke eigenaar kan bijgevolg de toestand van dienstbaarheid tussen zijn erven in het 

leven roepen, wijzigen of afschaffen tussen het moment van het vervreemden en het moment van 

het verdwijnen van de opschortende voorwaarde. 

 

108. Hetzelfde geldt wanneer een erf wordt verkocht na koopbelofte van de verkrijger. Daarentegen 

moest bij de verkoop van een erf na verkoopbelofte de toestand van dienstbaarheid reeds bestaan 

ten tijde van de belofte. 

 

109. Een erfdienstbaarheid kan niet ontstaan door bestemming van de huisvader, wanneer deze in 

strijd zou zijn met een andere erfdienstbaarheid die reeds vroeger bestond op één van beide 

erven.189  
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9. Geen strijdig beding 

110. Door het akkoord van de partijen met de situatie, vermoedt de wet dat er een stilzwijgende 

overeenkomst tot stand komt met betrekking tot de erfdienstbaarheid door bestemming van de 

huisvader.190 Een geschrift is bijgevolg niet vereist ter vestiging van deze erfdienstbaarheid (supra nr. 

38). Daarom is het dan ook van het uiterste belang dat de akte die de scheiding van de erven 

bewerkstelligt geen met de vermoede wil strijdige clausules bevat. Dit zou immers tot gevolg hebben 

dat de vestiging van de erfdienstbaarheid wordt uitgesloten, aangezien men zich aan de bepalingen 

in de akte moet houden.191 

 

111. Een splitsingsakte maakt duidelijk een tegenstrijdige titel uit wanneer zij bijvoorbeeld 

uitdrukkelijk vermeldt dat er geen erfdienstbaarheid van uitzicht ontstaat ondanks het  bestaan van 

een venster of dat er geen recht van waterleiding ontstaat niettegenstaande er een gracht bestaat, 

enzovoort.192 

 

De intentie om het erf vrij van erfdienstbaarheden af te leveren bestaat ook, wanneer het beding in 

de scheidingsakte stipuleert “dat de verkopers persoonlijk geen erfdienstbaarheid op het verkochte 

goed hebben gevestigd of laten vestigen hebben en er bij hun weten ook geen bestaat”.193 

 

Maakt ook een tegenstrijdig beding uit: “Koper en verkoper zullen nooit de bestemming van de 

huisvader als rechtsfiguur mogen inroepen om het bestaan of behoud van erfdienstbaarheden te 

doen gelden tussen beide voorschreven eigendommen, aangezien het eigendom verkocht wordt ‘vrij 

van het recht en de last van gespleten erf’. Alle zichtbare en onzichtbare lasten die thans zouden 

bestaan en die erfdienstbaarheden zouden kunnen uitmaken, zoals boven- en ondergrondse aflopen 

en leidingen, uitzichten, toegangen, balkons, zonder dat deze opsomming beperkend is, zullen binnen 

zes maanden te rekenen vanaf heden worden verwijderd op kosten van de eigenaar van het heersend 
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erf. Eventuele openingen in scheidingsmuren zullen binnen zelfde termijn op gemene kosten worden 

dichtgemetseld.”.194 

 

Of nog: “vrij van bestemming van de huisvader”.195 

 

112. Clausules opgenomen in algemene bewoordingen, zoals “het goed wordt verkocht, onbelast en 

vrij van alle erfdienstbaarheden”196, alsook de verkoopakte waarin de bestaande erfdienstbaarheden 

worden aangehaald, zonder melding te maken van degene die door bestemming van de huisvader 

kunnen ontstaan197, zijn stijlclausules zonder enige reële draagwijdte. Deze stijlclausules volstaan 

derhalve niet om de vestiging van de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader 

ongedaan te maken.198  

 

Dit is echter niet het geval indien gestipuleerd wordt dat “het goed verkocht wordt, onbelast en vrij 

van alle erfdienstbaarheden, zelfs van erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader”. Hier 

is er immers sprake van een uitdrukkelijke uitsluiting van de vestiging van de erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader. Deze formulering is evenwel niet gebruikelijk.199  

 

113. In de rechtsleer wordt niet veel aandacht besteed aan de vraag of de tegenstrijdige titel ook 

elders dan in de akte van vervreemding mag voorkomen. LINDEMANS maakt een onderscheid al 

naargelang de tegenstrijdige titel vóór of gelijktijdig dan wel na de scheiding der erven ontstaat: 

 

Ontstaat de tegenstrijdige titel vóór of gelijktijdig met de scheidingsakte, dan belet deze titel het tot 

stand komen van de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader inter partes. Deze 

tegenstrijdige titel is evenwel niet tegenstelbaar aan derden. 
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 H. DE DECKER en C. DE WULF, “Erfdienstbaarheden” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, IIA, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 146. 
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 H. CASMAN, Zakenrecht – Nieuwe cursusnota’s 2001-2002, VUB academiejaar 2001-2002, 80; H. CASMAN, I. 
GERLO en B. VERMEERSCH, De verkoopakte – Handboek voor de Notariële Praktijk, Mechelen, Kluwer, 2005, 162. 
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 F. BAUDONQ, “De notaris en de erfdienstbaarheidswegen”, Not.Fisc.M. 2002, 174; R. DERINE, F. VAN 

NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, Story-Scientia, 
1984, 712; V. SAGAERT, “Notariële valkuilen, knelpunten en breekijzers in verband met 
erfdienstbaarheden” in F. BLONTROCK, F. BOUCKAERT, J. BYTTEBIER, C. DE WULF, K. VANBEYLEN, W. VAN DE 

PUTTE, B. VAN OPSTAL, J. VERSTRAETE en L. WEYTS (eds.), Notariële Actualiteit 2011, Brugge, die Keure, 2012, 
166. 
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 Uit het stilzwijgen van die akte kan namelijk niets afgeleid worden; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, 
opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 258. 
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 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 609. 
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 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 258-259; L. 
LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 609. 
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Indien de tegenstrijdige titel ontstaat na de scheidingsakte, dan is er sprake van een afstand van de 

geschapen erfdienstbaarheid. Deze afstand dient enkel van de eigenaar van het heersend erf uit te 

gaan. De erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader is immers reeds tot stand gekomen 

bij de scheiding van de erven.200 

 

114. Bij latere vervreemding van een van de erven kan de latere verkrijger zich ook beroepen op de 

scheidingsakte. Een reeds door de scheiding van de erven gevestigde erfdienstbaarheid wordt niet 

afgeschaft, wanneer een tegenstrijdige titel in een latere verkoopsakte van één van de reeds 

afgescheiden erven wordt opgenomen.201  

 

115. Een akte van scheiding van de twee eigendommen die met de erfdienstbaarheid niet in 

tegenspraak is en haar zelfs bevestigt, zorgt ervoor dat de erfdienstbaarheid door bestemming van 

de huisvader wordt behouden en derhalve niet wordt tenietgedaan. 202  Dat de akte de 

erfdienstbaarheid zelfs bevestigt, is evenwel niet vereist. De afwezigheid van een tegenstrijdig beding 

volstaat. 

 

Het is met andere woorden niet omdat een conventioneel beding het bestaan van de 

erfdienstbaarheid uitdrukkelijk bevestigt dat de vestiging van de erfdienstbaarheid door bestemming 

van de huisvader belet wordt.203  

vi. Modaliteiten  

116. Eenmaal vaststaat dat een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader werd 

gevestigd, dient men te onderzoeken hoever de inhoud ervan in rechte strekt. Deze draagwijdte 

wordt mede bepaald door de modaliteiten van de erfdienstbaarheid.204 
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201
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117. Een modaliteit kan worden omschreven als een constitutieve beperking205 van het recht tot 

uitoefenen van de erfdienstbaarheid volgens bepaalde normen van tijd, plaats, hoeveelheid en 

gebruikswijze. Zo kan de modaliteit van een recht van overgang bestaan in de beperking dat het 

alleen overdag mag uitgeoefend worden, alleen langs een bepaalde weg over het lijdende erf of 

alleen te voet.206 

 

118. De modaliteiten van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader overeenkomstig 

artikel 693 BW worden bepaald volgens de feitelijke toestand van dienstbaarheid die bestaat op het 

ogenblik van de scheiding van de erven. 

 

Enkel de toestand van de erven op het ogenblik van de scheiding mag in aanmerking worden 

genomen.207 Er zal bijgevolg vooral rekening moeten worden gehouden met de oorspronkelijke 

bedoeling van de gemeenschappelijke eigenaar om de uitgestrektheid en de wijze van uitoefening 

van de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader te bepalen.208 Evenwel, moet men de 

gesteldheid van de plaatsen soms zelf interpreteren om de modaliteiten van de erfdienstbaarheid te 

kunnen bepalen, hierbij kan rekening worden gehouden met de plaatselijke gebruiken.209 

vii. Tegenstelbaarheid aan derden 

119. Erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader vereisen in principe geen overschrijving, 

wegens afwezigheid van een titel210. Deze erfdienstbaarheden zijn bijgevolg vanaf hun ontstaan 

tegenstelbaar aan derden zonder publiciteit in de registers van het hypotheekkantoor. Met ‘derden’ 

wordt er vooral nieuwe verkrijgers van het lijdend erf, zoals kopers, bedoeld.211  
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120. Door de hierboven vermelde vereisten van zichtbaarheid en voortdurendheid heeft de wetgever 

evenwel oog gehad voor de rechten van derden. Hierdoor kan de derde op een eenvoudige manier 

kennis krijgen van het bestaan van de erfdienstbaarheid.212 

 

121. Met het oog op de tegenstelbaarheid aan derden is de overschrijving daarentegen wel vereist, 

indien het bestaan van de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader is vastgesteld in een 

vonnis dat geldt als overeenkomst of als titel of in een akte tot vestiging of afstand.213 

viii. Toepassingsgevallen  

1. Erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader 

122. Een eigenaar van waterzieke gronden graaft een gracht naar een publieke waterloop om het 

overtollige water te draineren. Later verkoopt hij een deel van zijn eigendom; het lager gelegen erf 

naar de waterloop toe. Indien deze toestand ongewijzigd behouden blijft, vermoedt de wetgever dat 

de nieuwe eigenaar van het lager gelegen erf akkoord gaat met de inrichting voor de drainering door 

de huisvader. Er ontstaat bijgevolg een erfdienstbaarheid van drooglegging ten gunste van het hoger 

gelegen erf.214 

 

123. Een eigenaar heeft tussen twee delen van zijn eigendom een waterleiding aangebracht waarvan 

de buizen in één deel uitmonden. Later verkoopt hij dat gedeelte, waardoor er een erfdienstbaarheid 

door bestemming van de huisvader ontstaat. Een waterleiding van zuiver water is namelijk een 

voortdurende erfdienstbaarheid en kan dan ook gevestigd worden door bestemming van de 

huisvader indien ze tevens zichtbaar is.215 
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124. Ook een erfdienstbaarheid van dakdrop kan door bestemming van de huisvader gevestigd 

worden, aangezien deze erfdienstbaarheid een voortdurend en zichtbaar karakter heeft. Het gevolg 

hiervan is dat de wettelijke erfdienstbaarheid van dakdrop gewijzigd wordt. Een erfdienstbaarheid 

van dakdrop door bestemming van de huisvader ontstaat indien ten gevolge van een verkoop een erf 

werd gesplitst waarop een gebouw stond zonder dakgoot en indien die toestand behouden bleef na 

de splitsing, zodat het water vrij van dit dak afliep.216 

 

125. Het recht om bomen te hebben op kortere afstand dan de wettelijke217, is een zichtbare en 

voortdurende erfdienstbaarheid die kan verkregen worden door bestemming van de huisvader 

(supra nr. 90).218  

         

126. Eenzelfde huisvader is eigenaar van twee naast elkaar gelegen eigendommen. Deze maakt 

vensters in de muren zodat hij meer licht en uitzicht kan verkrijgen. Hierdoor oefent hij natuurlijk 

gewoon zijn eigendomsrecht uit. Later verkoopt hij één van de eigendommen, de vensters blijven 

bestaan. Dit heeft voor gevolg dat een erfdienstbaarheid van licht en uitzicht gecreëerd kan worden 

door bestemming van de huisvader.219 
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127. Ook het recht van licht en uitzicht op minder dan de wettelijke afstand kan verworven worden 

door bestemming van de huisvader.220  

 

Het inrichten van uitzichtgevende vensters op minder dan de wettelijke afstand heeft gevolgen. Ten 

eerste kan de afbraak of dichtmaking ervan niet meer worden gevorderd bij de scheiding van de 

huizen. Ten tweede wordt er bij de scheiding een werkelijke actieve erfdienstbaarheid van uitzicht 

gevestigd ten voordele van het heersend erf. Dit zorgt ervoor dat er een beperkt bouwverbod wordt 

gecreëerd ten laste van het lijdend erf. De eigenaar van het lijdend erf mag door zijn handelingen het 

uitzicht van zijn buur niet beperken. De vrijheid van de eigenaar van het lijdend erf wordt bijgevolg 

beperkt door de bestemming van de huisvader.221 Om het zoals recente cassatierechtspraak kort en 

krachtig te zeggen: de uitzichten die aanwezig zijn op het ogenblik dat een eigenaar zijn erf splitst, 

blijven behouden in het voordeel van het ene deel en ten laste van het andere deel.222  

 

128. De afschaffing van de lichten kan niet meer worden gevraagd door de buur, in het geval waarin 

openingen in een muur werden gemaakt door de huisvader, wanneer die muur door de akte van 

scheiding gemeen wordt verklaard. Dit in afwijking van artikel 675 BW.223 

 

129. Een erfdienstbaarheid van bovengrondse gasleiding betreft een zichtbare en voortdurende 

erfdienstbaarheid die bijgevolg kan worden gevestigd door bestemming van de huisvader. 

 

130. Een laatste toepassingsgeval is dit waar de eigenaar van een terrein bij de bouw van een garage 

zelf het risico op beschadiging door naar beneden stortende stenen had verhoogd. Later verdeelde 

hij zijn eigendom. De koper van de garage werd uitgelegd dat het feit dat een rotsblok in zijn garage 

was binnengerold een gevolg was van de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader.224 
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2. Geen erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader 

131. Niet-voortdurende of niet-zichtbare erfdienstbaarheden kunnen geen erfdienstbaarheden door 

bestemming van de huisvader uitmaken, aangezien artikel 692 BW vereist dat de erfdienstbaarheid 

voortdurend en zichtbaar moet zijn opdat er sprake kan zijn van een erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader. Enkele voorbeelden ter verduidelijking: 

 

132. Niet-voortdurende erfdienstbaarheden zijn onder andere: een recht van overgang225, het 

gebruik van andermans kelder226 en het rioolrecht, dit is het recht om vuil water te laten afvloeien227. 

 

133. Enkele niet-zichtbare erfdienstbaarheden: een recht van ongehinderd vergezicht dat een 

erfdienstbaarheid van niet bouwen of niet hoger bouwen inhoudt228 en een erfdienstbaarheid van 

ondergrondse leiding229. 
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II. HERLEVEN: ARTIKEL 694 BW 

134. Uitzonderlijk kan een niet-voortdurende doch zichtbare erfdienstbaarheid door bestemming van 

de huisvader worden gevestigd, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die worden omschreven in 

artikel 694 BW.  

 

Dat artikel stelt dat wanneer de eigenaar van twee erven waartussen een zichtbaar teken van 

erfdienstbaarheid bestaat, over een van deze erven beschikt zonder dat het contract enig beding 

omtrent de erfdienstbaarheid bevat, deze heersend of lijdend blijft voortbestaan ten voordele van 

het vervreemde erf of op het vervreemde erf.230 

i. Betekenis 

135. Het staat vast dat de artikelen 692 en 693 BW de situatie betreffen waar de gemeenschappelijke 

eigenaar de toestand van dienstbaarheid schept en waar de erfdienstbaarheid ontstaat bij de 

scheiding van de erven. Artikel 694 BW verschaft daarentegen de hypothese waarin de 

gemeenschappelijke eigenaar de reeds bestaande toestand behoudt, waardoor bij het scheiden van 

de erven de erfdienstbaarheid herleeft.231 

 

Artikel 694 BW veronderstelt derhalve een vroeger bestaande zichtbare erfdienstbaarheid, die 

tijdelijk niet meer uitgeoefend wordt doordat beide erven in handen van eenzelfde eigenaar zijn 

gekomen. Die erfdienstbaarheid herleeft op het ogenblik van de scheiding van beide erven, zonder 

hieromtrent iets te bedingen in de akte van vervreemding.232 
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Om te bepalen of het een toepassing betreft van de artikelen 692 en 693 BW of van artikel 694 BW, 

moet men zich de volgende vraag stellen: Werd de toestand van dienstbaarheid slechts tot stand 

gebracht nadat de eigendom in één hand werd verenigd (artikelen 692 en 693 BW), of bestond deze 

reeds voor de vereniging (artikel 694 BW)?233 

ii. Rechtshistoriek  

136. Deze interpretatie van artikel 694 BW, in de zin van een herleving van de erfdienstbaarheid, 

steunt op de voorbereidende werken van de Code Napoléon. En kan derhalve niet aanzien worden 

als een vondst van de Belgische rechtsleer (supra nr. 17).234  

iii. Voorwaarden 

137. De volgende voorwaarden moeten worden voldaan opdat artikel 694 BW toepassing kan vinden: 

- Oorspronkelijk waren er twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoorden; 

- Één van deze erven was bezwaard met een zichtbare erfdienstbaarheid ten voordele van het 

ander; 

- Deze erven worden vervolgens in één hand verenigd; 

- De gemeenschappelijke eigenaar laat het teken waaruit de erfdienstbaarheid blijkt verder 

bestaan; 

- Daarna komen de eigendommen opnieuw in verschillende handen, zonder dat een beding 

zich tegen het voortbestaan van de last verzet.235 

1. Oorspronkelijk twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoorden   

138. De voorwaarde dat er oorspronkelijk twee erven waren die aan verschillende eigenaars 

toebehoorden is logisch, aangezien artikel 694 BW het bestaan van een vroegere erfdienstbaarheid 

vereist. Tussen deze twee erven kan de erfdienstbaarheid blijven voortbestaan krachtens artikel 694 

BW. 
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De bestemming door de huisvader krachtens artikel 694 BW is derhalve enkel mogelijk wanneer de 

toestand van dienstbaarheid werd geschapen tussen twee van elkaar onderscheiden erven.236 

 

139. Er moet worden vastgesteld dat deze voorwaarde geen rekening houdt met de mogelijkheid dat 

de gemeenschappelijke eigenaar het erf opnieuw opdeelt in meer dan twee erven. Is dit het geval, 

dan heeft de notaris tot taak te achterhalen of de oorspronkelijke erfdienstbaarheid betrekking had 

op het gehele heersend en gehele lijdend erf, dan wel op een bepaald deel van die erven. Had de 

erfdienstbaarheid betrekking op de delen die vervreemd worden, dan zal de erfdienstbaarheid 

herleven, anders niet.  

 

Een voorbeeld ter verduidelijking: Er was vroeger een zichtbaar recht van overgang gevestigd op een 

specifiek onderdeel van het lijdend erf, ten voordele van het gehele heersend erf. Bij elke 

vervreemding van een deel van het heersend erf zal de erfdienstbaarheid herleven ten  voordele van 

dit deel. Indien er daarentegen een vervreemding plaatsvindt van een deel van het lijdend erf zal de 

erfdienstbaarheid slechts herleven wanneer het recht van overgang specifiek op dit deel gesitueerd 

was.237 

 

140. Artikel 694 BW vindt ook toepassing wanneer andere erven gevoegd worden bij de twee erven 

waartussen aanvankelijk een erfdienstbaarheid bestond. Logischerwijze vindt er geen herleving 

plaats wanneer enkel die andere erven vervreemd worden. Wanneer deze evenwel geheel of 

gedeeltelijk samengevoegd worden bij de twee erven waartussen aanvankelijk een erfdienstbaarheid 

bestond, om later samen vervreemd te worden, ontstaat de bestemming door de huisvader. Deze 

bestemming door de huisvader bestaat echter enkel ten voordele of ten nadele van die erven of 

delen van erven waartussen oorspronkelijk de erfdienstbaarheid heeft bestaan.238 

2. Zichtbare erfdienstbaarheid 

141. Eén van de twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoorden, moest bezwaard zijn met 

een zichtbare erfdienstbaarheid ten voordele van het ander erf.  
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142. Het zichtbare karakter volstaat.239 De voortdurendheid wordt derhalve niet vereist, waardoor 

niet-voortdurende erfdienstbaarheden voor herleving in aanmerking komen.240  De reden is dat 

artikel 694 BW geen betrekking heeft op het onstaan, maar daarentegen wel een correctie vormt op 

het tenietgaan van erfdienstbaarheden.241 Het is immers logisch dat er minder strenge eisen worden 

gesteld voor het ontstaan door bestemming van wat vroeger een erfdienstbaarheid was, dat dus 

herleeft, dan voor het onstaan door bestemming van wat voor het eerst erfdienstbaarheid wordt.242  

 

143. Indien het een niet-voortdurende erfdienstbaarheid betreft moet deze vroeger door titel 

ontstaan zijn, aangezien niet-voortdurende erfdienstbaarheden noch door de gewone bestemming 

door de huisvader, noch door verjaring kunnen worden gevestigd.243 Evenwel wordt niet belet dat 

deze niet-voortdurende erfdienstbaarheid verschillende keren na elkaar door artikel 694 BW 

herleefd.244 

 

144. Artikel 694 BW handelt over de herleving van een erfdienstbaarheid. Opdat deze zichtbare 

erfdienstbaarheid kan herleven, dient het teken dat er naar verwijst in stand te worden gehouden.245  

Bij ontstentenis van dit zichtbaar teken kan artikel 694 BW bijgevolg niet worden toegepast.246 Ook 

moet deze erfdienstbaarheid geldig bestaan hebben vóór de vereniging van beide erven in één 

hand.247 
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145. Een erfdienstbaarheid van overgang veruitwendigd door een weg kan derhalve herleven.248 Een 

ander voorbeeld is de erfdienstbaarheid van waterputten.249 

3. Vereniging van beide erven in één hand 

146. Artikel 694 BW vereist ook dat beide erven waartussen een zichtbare erfdienstbaarheid bestond 

op een bepaald moment aan een gemeenschappelijke eigenaar hebben toebehoord. 

 

De term ‘eigenaar’ moet op dezelfde wijze worden begrepen als bij de toepassing van artikel 693 

BW. 

 

147. De manier waarop de vereniging van beide erven in één hand tot stand komt, is zonder 

belang.250 

 

148. Zoals hierboven reeds werd aangehaald is artikel 694 BW een correctie op artikel 705 BW dat 

het tenietgaan van een erfdienstbaarheid betreft in geval van vermenging van het heersend en 

lijdend erf in hetzelfde hand (supra nr. 142).251  

4. Zichtbaar teken gehandhaafd door de gemeenschappelijke eigenaar 

149. Het zichtbaar teken waaruit de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader blijkt, 

dient behouden te blijven tot bij de nieuwe splitsing van de erven. 

 

150. Deze vereiste lijkt op de vijfde voorwaarde die gesteld wordt bij de vestiging van een 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader krachtens artikel 693 BW. Namelijk, de 

voorwaarde dat de toestand nog moet bestaan op het ogenblik van de scheiding van de 
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eigendommen (supra nr. 75 et seq.). Hier wordt echter geen toestand van dienstbaarheid vereist, 

maar enkel een zichtbaar teken. Deze voorwaarde heeft derhalve een geringere draagwijdte.252 

 

151. Op het ogenblik van de vereniging van de erven moet het zichtbaar teken niet reeds aanwezig 

geweest zijn. Dit is meestal wel het geval. Het is bijgevolg mogelijk dat het teken niet bestond bij de 

vereniging van de erven, maar nadien tijdens de vermenging door de gemeenschappelijke eigenaar 

werd ingericht.  

 

Het kan dus zijn dat een niet-voortdurende erfdienstbaarheid oorspronkelijk ook niet-zichtbaar was. 

De erfdienstbaarheid moet alleen zichtbaar zijn bij de nieuwe splitsing van de erven. Wel wordt 

vereist dat de erfdienstbaarheid dezelfde gebleven is. Het zichtbaar teken mag derhalve niet leiden 

tot een andere of ruimere erfdienstbaarheid.253 

5. Beschikking over één van de erven 

152. De wetgever hanteert de term ‘beschikken’. Hiermee wil hij aanduiden dat de 

gemeenschappelijke eigenaar vrijwillig beide erven of één van de erven aan verschillende personen 

dient te vervreemden. Artikel 694 BW kan derhalve geen toepassing vinden wanneer de splitsing van 

de verenigde erven het gevolg is van het verlies van één van beide door verkrijgende verjaring door 

een derde.254 

 

153. Er kan tot vervreemding worden overgegaan aan de hand van een verkoop, ruil, schenking, 

verdeling en zelfs via een gedwongen onteigening na onroerend beslag.255  

 

Soms wordt gezegd dat artikel 694 BW evenwel niet kan worden toegepast ingeval van verdeling, dit 

is de opsplitsing van erven na het overlijden van de gemeenschappelijke eigenaar. Het argument dat 

wordt aangehaald, is dat de gemeenschappelijke eigenaar niet vrij heeft kunnen beschikken over zijn 

erven.256 Deze strekking vergeet echter dat de gemeenschappelijke eigenaar niet noodzakelijk één 

persoon hoeft te zijn. Onverdeelde mede-eigenaars kunnen evengoed als gemeenschappelijke 
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eigenaar worden aanzien. Dit leidt er toe dat een verdeling, net als een gedwongen onteigening na 

onroerend beslag, moet worden aanzien als een vrijwillige vervreemding door de 

gemeenschappelijke eigenaar.257 

6. Afwezigheid van een beding in verband met de erfdienstbaarheid  

154. Op het ogenblik van de scheiding van de eigendommen mogen de partijen niet hebben laten 

blijken dat ze een einde willen stellen aan de toestand van dienstbaarheid. Uit de stilzwijgende 

instemming met de toestand wordt juist de bedoeling om de erfdienstbaarheid te doen herleven 

afgeleid.258 De erfdienstbaarheid kan derhalve herleven ook al wordt er in de overeenkomst, die de 

scheiding van de eigendommen bewerkstelligt, geen woord gezegd over de erfdienstbaarheid.259  

 

155. De herleving vindt niet plaats indien in de splitsingsakte een clausule wordt gelast die expliciet 

en ondubbelzinnig indruist tegen het bestaan van de erfdienstbaarheid.260 Voor de bespreking van 

deze laatste voorwaarde kan worden verwezen naar wat hierboven werd uiteengezet bij de 

bespreking van de voorwaarde ‘Geen strijdig beding’ onder 693 BW (supra nr. 110 et seq.) 

 

156. Deze voorwaarde “zonder dat het contract enig beding omtrent de erfdienstbaarheid bevat” 

wordt uitdrukkelijk opgenomen in artikel 694 BW, in tegenstelling tot de artikelen 692 en 693 BW 

waar deze vereiste algemeen wordt aangenomen. 

iv. Toestand na vermenging en vóór herleving 

157. Artikel 694 BW stelt dat “de erfdienstbaarheid blijft voortbestaan”. Dit kan enkel betekenen dat 

het een erfdienstbaarheid betreft die vroeger bestaan heeft, maar die om een of andere reden is 

tenietgegaan vooraleer zij opnieuw ontstaat door bestemming van de huisvader. Het zou immers 

onzin zijn te spreken van de vestiging door bestemming van de huisvader van een erfdienstbaarheid 

die reeds bestaat, want men kan een erfdienstbaarheid geen tweemaal vestigen tenzij deze na de 

eerste vestiging is tenietgegaan. Bovendien kon er geen erfdienstbaarheid bestaan tussen de erven, 

aangezien deze waren verenigd in één hand. 
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De erfdienstbaarheid gaat echter niet helemaal teniet. Dit vloeit voort uit de bewoordingen van 

artikel 694 BW. Het zegt niet dat een “nieuwe erfdienstbaarheid ontstaat” noch dat “dezelfde 

erfdienstbaarheid herleeft”. De gebruikte term is “de erfdienstbaarheid blijft voortbestaan”. Dit 

betekent dat de erfdienstbaarheid in een latente toestand voortleeft of tenminste dat het recht in 

abstracto onaangetast blijft.261 SAGAERT, TILLEMAN en VERBEKE verwoorden dit erg mooi. Zij spreken van 

het ‘verlammen’ van de erfdienstbaarheid.262  

v. Waar vind je dit herleven nog terug? 

158. De hierboven beschreven vorm van tenietgaan, die de erfdienstbaarheid in latente toestand laat 

voortleven of tenminste het recht in abstracto onaangetast laat, treft men alleen aan in de volgende 

drie gevallen: bij vermenging van twee erven, dus in geval van vermenging waarvan sprake is in 

artikel 694 BW en in artikel 705 BW, én bij de onmogelijkheid tot gebruik van een erfdienstbaarheid 

voorzien in artikel 704 BW. 

 

Dit heeft tot gevolg dat we het soort herleven zoals voorzien in artikel 694 BW ook terugvinden in de 

artikelen 704 en 705 BW. Immers, de hierboven vermelde specifieke vorm van tenietgaan treft men 

enkel aan bij deze drie artikelen, ook is er in elk van de drie artikelen sprake van herleven en 

bovendien is dit soort herleven de logische tweede stap na dat soort tenietgaan. 

 

159. De minst energieke vorm van tenietgaan van erfdienstbaarheden betreft de vermenging, daar 

de uitoefening blijft voortbestaan doch niet de erfdienstbaarheid. Daarentegen brengt de 

onmogelijkheid tot gebruik geen einde aan de erfdienstbaarheid, doch heft de uitoefening van het 

recht op.263 

vi. Modaliteiten 

160. De modaliteiten van de erfdienstbaarheid die herleefd op grond van artikel 694 BW zullen 

worden bepaald volgens deze van de erfdienstbaarheid zoals ze voorheen heeft bestaan. Bovendien 

kunnen zij niet meer bedragen dan de modaliteiten van de erfdienstbaarheid zoals ze voorheen heeft 

                                                           
261

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden”, in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 614. 
262

 B. TILLEMAN, V. SAGAERT en A. VERBEKE, “Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 315. 
263

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden”, in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 614. 



  

55 
 

bestaan. Er wordt immers geen nieuwe erfdienstbaarheid gevestigd, het is de voormalige 

erfdienstbaarheid die herleeft.264  

 

161. Evenwel moet er rekening worden gehouden met de bedoeling van de gemeenschappelijke 

eigenaar om deze modaliteiten uit te breiden of te verminderen, wat mogelijks kan worden afgeleid 

uit de uitwendige tekens.265  

 

Zo beperkt het bestaan van een deur van één meter breedte het recht van overgang tot een recht 

van voetpad, al behelsde de erfdienstbaarheid vroeger een doortocht met paard en kar.266 

III. VESTIGING versus HERLEVING 

162. Zoals blijkt uit de uitvoerige uiteenzetting, bestaan er naar de Belgische opvatting twee wijzen 

van vestiging van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader: een werkelijke vestiging 

en een vorm van herleving.267 Beide vestigingswijzen hebben fundamentele gelijkenissen die hen 

verenigen, doch ook verschillen die hen van elkaar onderscheiden. 

 

163. Beide vormen van vestiging hebben gemeen dat het heersend en lijdend erf die nu aan 

verschillende eigenaars toebehoren voorheen een gemeenschappelijke eigenaar hebben gehad. 

 

Een ander gemeenschappelijk kenmerk is dat tijdens de periode dat de erven nog in handen waren  

van de gemeenschappelijke eigenaar een toestand bestond die aan alle voorwaarden voor het begrip 

erfdienstbaarheid voldeed behalve aan de voorwaarde van verschillende eigenaars. 

 

De artikelen 392 tot 394 BW hebben ook gemeen dat op het ogenblik van hun splitsing de 

splitsingsakte geen beding bevatte dat een voortduren van die toestand als erfdienstbaarheid 

uitsloot.  
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De vereiste van zichtbaarheid geldt ook voor beide vormen. De idee die hierachter schuilt is de 

volgende; een stilzwijgende overeenkomst kan immers slechts vermoed worden indien duidelijk is 

dat beide eigenaars op het ogenblik van de splitsing de bestemming kenden.268 

 

164. Enkel de artikelen 692 en 693 BW vereisen bovendien voortdurendheid. Die bijkomende vereiste 

wordt verantwoord doordat deze de garantie gaf dat een louter gedogen niet als een 

erfdienstbaarheid geïnterpreteerd zou worden.269 

 

165. De herleving uit artikel 694 BW is bijgevolg soepeler qua voorwaarden, doordat geen 

voortdurendheid wordt vereist. Dit wordt echter gerelativeerd door het feit dat er sprake is van een 

bijkomend bewijsprobleem; diegene die zich op deze bepaling wil beroepen, moet op de daartoe 

geëigende manier aantonen dat vóór de vereniging in één hand de erfdienstbaarheid gevestigd was 

bij titel, door verjaring of bestemming van de huisvader.270 

 

166. Specifiek voor de vestiging van de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader op 

grond van de artikelen 692 en 693 BW is dat de toestand van dienstbaarheid door de 

gemeenschappelijke eigenaar in het leven werd geroepen. Hieruit volgt dat er geen sprake kan zijn 

van enige titel als basis, het betreft immers het louter uitoefenen van zijn eigendomsrecht. In dit 

geval wordt dan ook een stilzwijgende overeenkomst vermoed.271 

 

167. Bijzonder aan artikel 694 BW is daarentegen dat reeds vóór de vereniging in handen van 

dezelfde eigenaar een erfdienstbaarheid gevestigd was en deze de toestand van dienstbaarheid laat 

bestaan. In principe zou de erfdienstbaarheid moeten uitdoven door vermenging.272 Echter, door het 

laten bestaan van de toestand van dienstbaarheid door de gemeenschappelijke eigenaar wordt deze 

erfdienstbaarheid als het ware in latente toestand in stand gehouden en herleeft ze op het moment 
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dat beide erven opnieuw een verschillende eigenaar krijgen en de splitsingsakte geen strijdig beding 

bevat.273 

 

168. De voorwaarde “zonder dat het contract enig beding omtrent de erfdienstbaarheid bevat” wordt 

uitdrukkelijk opgenomen in artikel 694 BW, in tegenstelling tot de artikelen 692 en 693 BW waar 

deze vereiste algemeen wordt aangenomen. Men kan immers niet verwachten dat de wetgever in 

iedere wetsbepaling al wat moet worden bewezen, door diegene die de wetsbepaling inroept, in 

detail zou opsommen. 

IV. SITUERING IN HET BEWIJSRECHT  

i. Artikel 693 BW 

169. Het bestaan van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader moet bewezen 

worden door diegene die het recht inroept. Dit zal in de praktijk de persoon zijn die beweert dat zijn 

erf heersend is, zelfs indien hij verweerder is in het geding.274 

 

170. Sommige bestaansvoorwaarden van artikel 693 BW worden evenwel vermoed, behoudens 

tegenbewijs: 

- Bedoeling van de gemeenschappelijke eigenaar om een erfdienstbaarheid in het leven te 

roepen; 

- Vereiste hoedanigheid en bekwaamheid van de gemeenschappelijke eigenaar; 

- Geen strijdig beding in de splitsingsakte.275 

 

Het is dus diegene die het bestaan van de erfdienstbaarheid ontkent, die bij wijze van exceptie het 

bewijs moet leveren dat de gemeenschappelijke eigenaar niet de bedoeling had een 
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erfdienstbaarheid te vestigen, dat hij daartoe de vereiste hoedanigheid of bekwaamheid niet bezat 

en dat er een tegenstrijdig beding bestaat276.277 

171. De bestaansvoorwaarden van artikel 693 BW maken allen een materieel feit uit. Dit heeft tot 

gevolg dat hun (feitelijk)bewijs, door diegene die de bestemming van de huisvader inroept, kan 

worden geleverd met alle middelen van recht, met inbegrip van getuigen. Evenwel dient de toestand 

van dienstbaarheid bewezen worden door het feitelijk bestaan van de toestand, aangezien dit een 

voorwaarde van materiële aard uitmaakt.278 Ook dient te worden opgemerkt dat het voortdurend 

karakter van een erfdienstbaarheid door de aard van het recht zelf wordt bewezen.279 

ii.  Artikel 694 BW 

172. Overeenkomstig de Belgische interpretatie dient het bewijs van de voorwaarden te worden 

geleverd door degene die zich op artikel 694 BW beroept.280  Bijkomend moet deze nog het bewijs 

leveren van de vestiging van de vroeger bestaande erfdienstbaarheid door titel, verjaring of 

bestemming van de huisvader.281 In de hypothese waar het een zichtbare doch niet-voortdurende 

erfdienstbaarheid betreft, kan het bewijs evenwel enkel worden geleverd door titel. Deze 

erfdienstbaarheid kan immers niet door verjaring noch door bestemming van de huisvader zijn 

gevestigd aangezien er niet wordt voldaan aan de vereiste van voortdurendheid.282 Het zichtbaar 

teken van de niet-voortdurende erfdienstbaarheid dient bewezen te worden door het feitelijk 

bestaan van het teken, aangezien dit een voorwaarde van materiële aard uitmaakt.283 

 

173. Volgens de Franse opvatting omtrent artikel 694 BW dient één bijkomende voorwaarde te zijn 

verwezenlijkt opdat niet-voortdurende erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader 

zouden kunnen ontstaan. Uit de splitsingsakte moet namelijk blijken dat ze geen beding inhoudt dat 

strijdig zou zijn met het ontstaan van de erfdienstbaarheid (infra nrs. 187-190). 
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Praktisch heeft dit tot gevolg dat de bestemming door de huisvader niet kan worden ingeroepen voor 

de vestiging van niet-voortdurende erfdienstbaarheden, wanneer men niet meer in het bezit is van 

de splitsingakte. Het bewijs van het niet-bestaan van een tegenstrijdig beding dient derhalve te 

worden geleverd door diegene de bestemming van de huisvader inroept.284 

iii. Aparte overeenkomst 

174. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, kan de bestemming door de huisvader in een aparte 

overeenkomst worden vervat (supra nr. 38). In principe zou men in dit geval het tegenbewijs van het 

vermoeden van overeenkomst met alle middelen van recht moeten toelaten. Evenwel wordt dit 

tegenbewijs niet toegelaten, zodat men impliciet het stelsel van het vermoeden van overeenkomst 

verwerpt. 

 

Indien de bestemming door de huisvader een aparte overeenkomst is, waarvan het bewijs wordt 

geleverd door een materiële toestand, kan er in principe ook geen bezwaar bestaan tegen de 

aanvulling van dit bewijs door een schriftelijke titel en omgekeerd. Welnu, ook dergelijke 

bewijsvoering wordt niet aanvaard.  

 

Ofwel dient men de erfdienstbaarheid te steunen op een titel ofwel op de bestemming door de 

huisvader. Beide vestigingsgronden dienen dus telkens afzonderlijk volkomen te zijn.285 

V. ROL VAN DE NOTARIS 

175. Bij het onderhandelen over het compromis en bij het verlijden van de splitsingsakte moet de 

notaris bijzonder waakzaam zijn voor het bestaan van eventuele erfdienstbaarheden door 

bestemming van de huisvader, aangezien deze ontstaan of herleven door de loutere splitsing van de 

erven.286 

 

Opdat de notaris deze erfdienstbaarheden zou kunnen opmerken, dient hij een goede kennis te 

hebben van de voorwaarden die voldaan moeten worden opdat een erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader zich kan vestigen of kan herleven. 
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Voor complexe eigendommen is het aan te bevelen dat de notaris of een bevoegde medewerker van 

het kantoor op plaatsbezoek gaat om de concrete toestand te kunnen schetsen. De notaris zal zich 

evenwel vooral moeten focussen op een precieze ondervraging van de verkoper. Niet te vergeten, de 

notaris kan aansprakelijk worden gesteld indien hij zijn plichten niet correct heeft uitgevoerd.287 

i. Voorlichtings- en onderzoeksplicht 

176. De taak van de notaris beperkt zich niet tot het verlijden van de notariële akte. Bij de 

voorbereiding van die akte heeft de notaris eveneens een essentiële voorlichtingsplicht, die gepaard 

gaat met een onderzoeksplicht. 

 

177. De voorlichtingsplicht houdt in dat de notaris de aandacht van partijen moet vestigen op de 

draagwijdte, de gevolgen en alle juridische, fiscale en zelfs louter economische risico’s die de 

voorgenomen splitsing van de erven voor elk van hen meebrengt.288 Hiervoor dient hij natuurlijk alle 

nodige opzoekingen te doen teneinde zijn cliënten zo goed mogelijk te kunnen inlichten.289 

 

178. Deze plichten290 houden een middelenverbintenis in.291 De notaris wordt evenwel niet gehouden 

tot het onmogelijke. Een notaris wordt geacht al het mogelijke te hebben gedaan, wanneer hij 

aantoont alle mogelijke stukken te hebben opgevraagd die normaliter hadden moeten volstaan. In 

dat geval kan er hem dan ook geen aansprakelijkheid worden verweten.292  

 

179. De aard en de omvang van de voorlichtings- en onderzoeksplicht zijn afhankelijk van de concrete 

context en omstandigheden. De hoedanigheid, de vorming, de ervaring van de partijen en de 
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concrete opdracht zijn slechts enkele elementen die in overweging moeten worden genomen bij de 

beoordeling van de naleving van deze verplichting.293 

 

180. De notaris zal eerst en vooral uitgaan van de verklaringen van de partijen en meer in het 

bijzonder van de verklaringen van de gemeenschappelijke eigenaar. De notaris zal de partijen 

bijvoorbeeld vragen of zij kennis hebben van vroeger gevestigde erfdienstbaarheden en of zij zelf 

erfdienstbaarheden hebben gevestigd op het te vervreemden onroerend goed.294 De notaris zal 

onderzoeken of er zichtbare lasten bestaan. Bestaan er openingen in scheidingsmuren die niet 

voldoen aan de wettelijke normen, uitzichten op een kortere afstand dan wettelijk voorzien, 

gemeenschappelijke leidingen, enzovoort. Ook zal hij proberen te achterhalen of de verkoper tevens 

eigenaar is van aanpalende eigendommen.295 Om zeker te zijn kan hij hiertoe een aanvraag indienen 

bij de FOD Financiën, afdeling Kadaster, registratie en domeinen waarin hij verzoekt een lijst van 

aanpalende eigenaars te bezorgen.296 

 

181. Daarnaast gaat de notaris in principe de laatste eigendomstitel na met betrekking tot het 

onroerend goed.297  

 

Echter bij de vestiging van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader zal er niets 

worden teruggevonden in de laatste eigendomstitel. Het betreft immers een feitelijke toestand in 

het leven geroepen door de gemeenschappelijke eigenaar. Ook moet er worden opgemerkt dat de 

erfdienstbaarheid nog niet bestaat voorafgaand aan de splitsingsakte, immers zolang de betrokken 

erven aan dezelfde eigenaar toebehoren, is de erfdienstbaarheid nog niet zichtbaar, niet 

waarneembaar. Op dat moment maakt de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader met 

andere woorden nog een erfdienstbaarheid in latente toestand uit. 

 

Bij het herleven van de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader is het daarentegen wel 

weer nuttig de laatste eigendomstitel na te zien. De erfdienstbaarheid die tot zijn einde kwam door 

vermenging kan immers oorspronkelijk door een titel gevestigd zijn. In het geval dat er een titel 

voorhanden is, kan ook de hypothecaire staat inzicht bieden, aangezien de vestiging van een 
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 F. BAUDONQ, “De notaris en de erfdienstbaarheidswegen”, Not.Fisc.M. 2002, 169. 
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erfdienstbaarheid bestempeld kan worden als de aanwijzing van een zakelijk recht en hierdoor onder 

het toepassingsgebied valt van artikel 1 Hypotheekwet.298 

ii. Nagaan wil partijen 

182. Wanneer de notaris opmerkt dat er een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader 

tot stand kan komen door het verlijden van de akte, dient hij de partijen hierover in te lichten en na 

te gaan wat de bedoeling is van de partijen. Willen zij de erfdienstbaarheid behouden of wensen zij 

daarentegen de erfdienstbaarheid teniet te doen of nog wensen zij die erfdienstbaarheid te 

modaliseren? 

 

Wensen de partijen de erfdienstbaarheid te modaliseren of teniet te doen, dan moet de notaris een 

specifieke clausule in de akte opnemen om de erfdienstbaarheid binnen bepaalde perken te houden 

respectievelijk om te voorkomen dat de bestaande last een erfdienstbaarheid door bestemming van 

de huisvader wordt.299  

VI. BESTEMMING DOOR DE HUISVADER en APPARTEMENTSGEBOUWEN 

183. Wanneer een appartementsgebouw wordt verdeeld, worden er bij de opstelling van de 

splitsingsakte vaak erfdienstbaarheden gevestigd ten laste van de gemeenschappelijke en ten 

behoeve van de in de splitsing betrokken private delen.300 

Doch in rechte behoort het zakenrechtelijk statuut van appartementseigendom ‘mede-

eigendommelijk’ en niet ‘servituutrechtelijk’ te worden geregeld. Het reglement van mede-eigendom 

volstaat immers om alle verplichtingen van de mede-eigenaars ten opzichte van elkaar bij het gebruik 

van het appartementsgebouw vast te leggen. 

 

184. In de praktijk worden er evenwel bijkomende erfdienstbaarheden gevestigd bij de stichting van 

een appartementsgebouw, ondanks dat er obligatoire regels zijn vastgelegd in het reglement van 

mede-eigendom. Deze erfdienstbaarheden worden gevestigd ten behoeve van de flats afzonderlijk 
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 F. BAUDONQ, “De notaris en de erfdienstbaarheidswegen”, Not.Fisc.M. 2002, 169; K. SWINNEN, “De 
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en ten laste van de gemeenschappelijke delen. Het middel dat hiertoe wordt gehanteerd is de 

bestemming van de huisvader, zoals bepaald in artikel 692 BW.  

 

In de praktijk gaat het voornamelijk om: 

- de zichten die zouden bestaan van de ene privatieve kavel tegenover de andere,   

bijvoorbeeld bij het gebruik van vensters en balkons; 

- bepaalde vormen van gootrecht; 

- de nutsleidingen en kanalisaties van alle aard zoals voor water, gas, elektriciteit, telefoon, 

radio- en televisiedistributie, de aansluiting op een gemeenschappelijke antenne of gsm-

mast, de luchtkokers, de schouwen, enzovoort.301 

 

185. Deze ‘servituutrechtelijke’ omweg is strikt genomen overbodig om het gebruik van de 

gemeenschappelijke delen - het dienende erf - ten bate van de private delen - het heersende erf - te 

verantwoorden. Elke appartementseigenaar beschikt immers sowieso over het recht de 

gemeenschappelijke delen te gebruiken en het gebruik ervan door de andere mede-eigenaars te 

gedogen.302 

 

Om deze reden werd in de Franse cassatierechtspraak het bestaan van erfdienstbaarheden ten bate 

van de private en ten laste van de gemeenschappelijke delen verworpen.303 Een erfdienstbaarheid 

kan immers niet worden gevestigd op een erf waarvan men zelf mede-eigenaar is, de vereiste van  

twee verschillende eigenaars ontbreekt.304 

 

186. Het Franse Hof van Cassatie aanvaardt wel dat er tussen twee of meer private delen 

erfdienstbaarheden kunnen worden gevestigd.305 
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Om deze erfdienstbaarheden tussen private delen te vestigen, kan opnieuw de bestemming van de 

huisvader gehanteerd worden, zoals bepaald in artikel 692 BW. De redenering is dat de private delen 

na de splitsing toch nog feitelijk nauw met elkaar betrokken blijven en tegenover elkaar in een 

afhankelijke positie worden gebracht zodat er voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheden en dus 

‘servituutrechtelijke’ bindingen moeten onstaan.306 

VII. BESTEMMING DOOR DE HUISVADER vanuit EEN RECHTSVERGELIJKEND OOGPUNT 

i. Frankrijk 

187. Naar de Belgische opvatting bestaan er, zoals hierboven uitvoerig uiteengezet, twee wijzen van 

vestiging van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader: een werkelijke vestiging en 

een vorm van herleving.307 De Franse opvatting luidt anders. Zij herleidt het verschil tussen de 

artikelen 692-693 en 694 Code Civil tot een bewijsprobleem.  

 

188. Voor beide gevallen moet worden aangetoond dat de erven van een gemeenschappelijke 

eigenaar kwamen, dat ten tijde van de splitsing een toestand van dienstbaarheid bestond en dat de 

partijen bij deze splitsing gewild hebben dat deze toestand als een erfdienstbaarheid en niet louter 

als een gedogen zou voortbestaan.  

 

Omdat het hele systeem van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader berust op 

een vermoeden308 worden er evenwel strengere bewijsvoorschriften gehanteerd naargelang de 

erfdienstbaarheid enkel zichtbaar dan wel zichtbaar én voortdurend zou zijn. Is de erfdienstbaarheid 

enkel zichtbaar, dan leidt de idee dat men een louter gedogen wil uitsluiten ertoe dat degene die 

beweert dat het om een erfdienstbaarheid gaat de splitsingsakte dient voor te leggen en deze geen 

strijdig beding mag bevatten. Legt degene die beweert de splitsingsakte voor, dan maakt de 

combinatie van deze akte en de zichtbaarheid de zaken zo evident dat er geen voortdurendheid 

meer wordt vereist. Kan of wil deze laatste de splitsingsakte niet voorleggen dan moet men zich veel 

                                                                                                                                                                                     
appartementseigendom en horizontale eigendom, Mechelen, Kluwer, 2006, 45; R. TIMMERMANS, Handboek 
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 J. KOKELENBERG, “Gods (afval)water over Gods akker laten lopen: erfdienstbaarheid, burenhinder of geen van 
beiden?”, TBBR 2007, afl. 9, 539. 
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omzichtiger tonen om te vermoeden dat er een akkoord was om de toestand als erfdienstbaarheid te 

handhaven en wordt naast zichtbaarheid ook voortdurendheid vereist.309 

 

189. We kunnen bijgevolg stellen dat artikel 694 Code Civil, volgens de interpretatie van de Franse 

rechtsleer en rechtspraak, niet de herleving van een erfdienstbaarheid betreft. Dit artikel beoogt 

enkel één bijkomende voorwaarde in te voeren die verwezenlijkt moet zijn opdat niet-voortdurende 

erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader zouden kunnen ontstaan. Deze voorwaarde 

houdt in dat uit de splitsingsakte moet blijken dat ze geen beding inhoudt dat strijdig zou zijn met het 

ontstaan van de erfdienstbaarheid. 

 

Praktisch heeft dit tot gevolg dat de bestemming door de huisvader niet kan worden ingeroepen voor 

de vestiging van niet-voortdurende erfdienstbaarheden wanneer men niet meer in het bezit is van de 

splitsingsakte. In het geval van artikel 693 Code Civil, dat enkel toepasselijk is op zichtbare én 

voortdurende erfdienstbaarheden, wordt het overleggen van de splitsingsakte door de diegene die 

de bestemming van de huisvader inroept niet vereist.310 

 

190. Deze Franse interpretatie blijkt erg eenvoudig. LINDEMANS neemt dan ook aan dat zij gewoon 

geen zin meer heeft. Immers, welk verschil bestaat er nog tussen de vereisten van artikel 693 en die 

van 694 Code Civil wanneer de Franse interpretatie wordt gevolgd? Een tegenstrijdig beding in de 

akte van vervreemding ontzenuwt altijd de bestemming door de huisvader, ook in het geval van 

artikel 693 Code Civil. Bovendien is dit onderscheid tussen beide artikelen een loutere constructie 

van de Franse rechtsleer en rechtspraak. Immers, artikel 694 Code Civil zegt niet wie de akte van 

vervreemding moet overleggen noch dat zij door iemand moet worden vertoond.311  
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ii. Nederland  

191. In de oude artikelen 747 en 748 NBW werd de Belgische opvatting gevolgd. Deze artikelen, die 

met onze artikelen 693 en 694 BW overeenstemden, luidden immers als volgt: 

 

Artikel 747 oud NBW: “Wanneer het bewezen is dat tegenwoordig van elkander gescheiden erven 

voorheen aan denzelfden eigenaar hebben toebehoord, en dat deze dezelve in zoodanig eenen 

toestand gesteld heeft, waaruit eene voortdurende en zigtbare erfdienstbaarheid zoude zijn ontstaan, 

geldt deze bestemming in plaats van eenen  titel van erfdienstbaarheid.” 

 

Artikel 748 oud NBW: “Indien de eigenaar van twee erven tussen dewelke, vóór de verkrijging 

daarvan, een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid bestond, over één dezer erven beschikt, zonder 

dat de overeenkomst enige bepaling omtrent deze erfdienstbaarheid behelst, zal deze, hetzij 

heersend, hetzij lijdend, ten behoeve of ten laste van het vervreemde erf blijven bestaan.”312 

 

192. Echter het Nederlands Burgerlijk Wetboek zoals het er vandaag uitziet, voorziet de mogelijkheid 

niet meer voor een erfdienstbaarheid om te ontstaan door bestemming van de huisvader. Ook de 

zogenaamde herleving313 vindt men er niet meer terug.314 

De bestemming door de huisvader werd volgens de regeringscommissaris geschrapt omdat dit buiten 

de openbare registers om ging, voor derden volledig verborgen kon blijven en het wenselijk leek deze 

derden te beschermen door alleen dan een erfdienstbaarheid aan te nemen wanneer zij wordt 

gevestigd bij akte die in de openbare registers wordt ingeschreven.315 
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iii. Luxemburg 

193. Artikel 694 Code Civil betekent ook in Luxemburg een loutere afwijking van artikel 692 Code 

Civil, in die zin dat het niet vereist is dat een erfdienstbaarheid voortdurend zou zijn opdat 

bestemming door de huisvader tot stand kan komen.316 

iv. Italië 

194. Artikel 1062 Italiaans Burgerlijk Wetboek voorziet twee hypotheses waarin zichtbare 

erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader kunnen worden gevestigd.  

 

Een eerste hypothese voorziet dat bestemming door de huisvader mogelijk is wanneer de scheiding 

van de erven geschiedt door vervreemding van beide erven, op voorwaarde dat de splitsingsakte 

geen tegenstrijdig beding bevatten. De tweede hypothese betreft de situatie waarin de scheiding van 

de erven op een andere wijze gebeurt, dan mag de bestemming door de huisvader met alle middelen 

van recht worden bewezen.317 

 

195. De invloed van de Franse opvatting valt duidelijk te merken in het artikel 1062, aangezien er 

belang wordt gehecht aan de overlegging van de splitsingsakte naargelang men zich in de eerste dan 

wel in de tweede hypothese bevindt. Evenwel bezit de Italiaanse opvatting ook een eigen 

karakteristiek. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen de wijze waarop de scheiding van 

de erven zich heeft voorgedaan. Bovendien vereist het Italiaans Burgerlijk Wetboek in geen enkele 

hypothese dat de erfdienstbaarheid voortdurend zou zijn.318 

v. Spanje 

196. Het Spaanse Burgerlijk Wetboek maakt geen onderscheid tussen de verschillende gevallen 

waarin bestemming door de huisvader kan intreden. Wel zegt het uitdrukkelijk dat de bestemming 

door de huisvader zowel actief als passief een erfdienstbaarheid kan doen ontstaan. Nochtans lijkt de 
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tekst van artikel 541 Spaans BW enkel te slaan op het geval waar de scheiding van de erven te wijten 

is aan de vervreemding van één erf. Ook wordt in artikel 541, net als in artikel 1061 Italiaans 

Burgerlijk Wetboek, geen onderscheid gemaakt naargelang de erfdienstbaarheid al dan niet 

voortdurend is.319 

 HOOFDSTUK 4: EINDE  

197. Een erfdienstbaarheid is een last op een erf.320 In principe duurt een erfdienstbaarheid dus 

zolang het betrokken erf bestaat, ze zijn met andere woorden in  beginsel eeuwigdurend321. Evenwel 

kunnen erfdienstbaarheden  in bijzondere gevallen uitdoven terwijl de erven blijven voortbestaan.322 

Deze gevallen worden voorzien in de artikelen 703 tot 710bis BW: 

- Onmogelijkheid tot gebruik (artikel 703 BW); 

- Vermenging van het heersend en lijdend erf (artikel 705 BW); 

- Niet uitoefenen gedurende dertig jaar (artikel 706 BW); 

- Verlies van ieder nut (artikel 710bis BW).323 

Hieraan kan de afstand door de eigenaar van het lijdend erf (artikel 699 BW) ook nog worden 

toegevoegd. 

 

198. Naast deze bijzondere gevallen van tenietgaan, kan een erfdienstbaarheid ook op meer 

algemene gronden uitdoven: 

 

- Afstand door de eigenaar van het heersend erf; 

- Ontbinding van het recht van diegene die een erfdienstbaarheid vestigt; 

- Afkoop; 

- Onteigening ten algemenen nutte van het lijdend erf; 

- Verlies van het heersend of lijdend erf; 
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- Verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde; 

- Verstrijken van de bedongen termijn.  

199. De bewijslast van het tenietgaan van de erfdienstbaarheid rust in beginsel op de eigenaar van 

het lijdend erf, aangezien hij de uitdoving inroept.324 

I. BIJZONDERE GRONDEN VAN TENIETGAAN 

i. Onmogelijkheid tot gebruik 

1. Artikel 703 en 704 BW 

200. Erfdienstbaarheden gaan teniet wanneer de zaken zich in zodanige staat bevinden dat men 

daarvan geen gebruik meer kan maken.325 Zij herleven wanneer de zaken in zodanige staat hersteld 

worden dat men daarvan gebruik kan maken, tenzij reeds voldoende tijd verlopen is om te laten 

vermoeden dat de erfdienstbaarheid is teniet gegaan, gelijk in artikel 707 is bepaald.326 

2. Betekenis 

201. Een erfdienstbaarheid dooft niet uit indien er een (tijdelijke) onmogelijkheid tot gebruik is. In 

zo’n geval is het enkel de uitoefening van de erfdienstbaarheid die voorlopig ophoudt. Dit is een 

specifieke vorm van tenietgaan, die de erfdienstbaarheid in latente toestand laat voortleven of 

tenminste het recht in abstracto onaangetast laat (supra nr. 158). 

 

Het betreft hier dus in feite een materiële hindernis die de uitoefening van de erfdienstbaarheid 

belemmert. Indien deze verdwijnt zal de uitoefening weer mogelijk zijn. Het recht zal dus herleven, 

tenzij er verjaring is ingetreden zoals hierboven uiteengezet.327  

 

202. Het gebruik van de termen “tenietgaan” en “herleven” in de artikelen 703 en 704 BW is derhalve 

juridisch onjuist. De onmogelijkheid tot gebruik maakt geen einde aan het recht, doch enkel aan zijn 

uitoefening (supra nr. 158). Zoals reeds gezegd, komt aan het recht pas een einde indien de 

uitdovende verjaring is ingetreden.328 

                                                           
324

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 323. 
325

 Art. 703 BW. 
326

 Art. 704 BW. 
327

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 335. 
328

 Bovendien wordt de uitdovende verjaring niet geschorst door de materiële onmogelijkheid van uitoefening; 
L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 614 en 884 en 886. 



  

70 
 

 

203. De erfdienstbaarheid houdt bijvoorbeeld (voorlopig) op indien de muur instort die steun gaf aan 

een aanpalend gebouw of indien het huis wordt gesloopt dat rechten van uitzicht genoot.329  

3. Onbruikbaarheid: artikel 703 BW 

204. Artikel 703 BW spreekt van de onbruikbaarheid van “de zaken”. Hiermee bedoelt de wetgever 

die gedeelten van het heersend en het lijdend erf, waarvan de toestand het rendement van de 

erfdienstbaarheid beïnvloedt. Bijvoorbeeld het drooglopen van een bron op een hoger gelegen erf, 

waardoor het recht van watervang op een lager gelegen erf niet meer kan worden uitgeoefend.330 

 

205. De oorzaken die aan de onmogelijkheid tot gebruik van de erfdienstbaarheden ten grondslag 

liggen, bestaan in de meeste gevallen uit overmachtsituaties of uit handelingen van derden.331  

 

Het is evident dat de eigenaar van het heersend erf kan optreden tegen ongeoorloofde handelingen 

uitgaande van de eigenaar van het lijdend erf of van derden aan de hand van een bezitsvordering of 

een vordering tot erkenning van de erfdienstbaarheid (infra nr. 287 et seq.).332 De oorzaak van de 

materiële onbruikbaarheid speelt evenwel geen rol.333 

 

206. Het feit of de menselijke handeling die de onbruikbaarheid heeft meegebracht al dan niet 

geoorloofd was, is van geen belang. Wel moet de onbruikbaarheid volledig zijn opdat zij mettertijd 

de erfdienstbaarheid zou kunnen doen tenietgaan. Indien het nut van de erfdienstbaarheid slechts 

verminderd wordt, wordt het bestaan van de erfdienstbaarheid niet in het gevaar gebracht.334 

4. Herleven: artikel 704 BW 

207. De erfdienstbaarheid herleeft wanneer de zaken in zodanige staat hersteld worden dat men 

daarvan (opnieuw) gebruik kan maken, tenzij reeds voldoende tijd verlopen is om te laten 

vermoeden dat de erfdienstbaarheid is teniet gegaan, zoals in artikel 707 is bepaald.335 
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Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gemene muur wordt herbouwd, de erfdienstbaarheden 

komen terug tevoorschijn. Zoals bijvoorbeeld de erfdienstbaarheid van uitzicht.336 

 

208. Door het herleven van de erfdienstbaarheid is het mogelijk dat de herboren erfdienstbaarheid 

niet volkomen dezelfde is als de voorheen bestaande erfdienstbaarheid. Dit kan, op voorwaarde dat 

de uitoefening ervan geen verzwaring meebrengt voor het lijdend erf.337  

 

Een voorbeeld zal verduidelijking brengen: Een huis dat een erfdienstbaarheid van uitzicht geniet, 

wordt afgebroken en later herbouwd in een andere stijl. De uitoefening van de herboren 

erfdienstbaarheid van uitzicht moet niet op dezelfde manier geschieden als voor de oude 

erfdienstbaarheid het geval was, maar vereist wordt wel dat er geen verzwaring van 

erfdienstbaarheid plaatsvindt. Dit heeft voor gevolg dat de nieuwe vensters moeten aangepast 

worden aan het karakter van de voorheen bestaande erfdienstbaarheid.338 

 

209. Artikel 704 BW stelt duidelijk dat de herleving van de erfdienstbaarheid moet gebeuren voordat 

er reeds voldoende tijd is verlopen om te laten vermoeden dat de erfdienstbaarheid is tenietgegaan, 

zoals in artikel 707 BW is bepaald.339 

 

In het bijzonder oppert artikel 665 BW dat de erfdienstbaarheden ten opzichte van de nieuwe muur 

of van het nieuwe huis herleven, mits de wederopbouw geschiedt vooraleer de verjaring is 

verkregen.340 

 

Beide artikelen zijn een bijzondere toepassing van de hierna uiteengezette manier van tenietgaan, 

namelijk het niet-uitoefenen van de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaar (infra nr. 224 et seq.). In 

dit geval gaat het evenwel niet om het vrijwillig niet-uitoefenen, maar om het gedwongen niet-

uitoefenen van de erfdienstbaarheid.341 Het betreft derhalve enkel het geval waarin de uitoefening 
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van de erfdienstbaarheid feitelijk onmogelijk is geworden door een verandering van de toestand en 

dus niet het geval waarin het lijdend erf een andere bestemming heeft ontvangen ten gevolge van 

arbitraire handelingen van de eigenaar. 

 

210. Opdat de erven niet eeuwig met latente erfdienstbaarheden kunnen belast blijven, worden de 

rechten van het heersend erf opgeheven indien de bevrijdende verjaring zich voltrekt.342 

 

De dertigjarige verjaringstermijn vangt in principe aan op de dag dat de onmogelijkheid om de 

erfdienstbaarheid uit te oefenen duidelijk is geworden. De termijn start daarentegen vanaf het 

onbenut laten van het recht, indien de periode van onmogelijkheid werd voorafgegaan door een 

termijn van vrijwillig niet-uitoefenen van de erfdienstbaarheid.343 

 

In tegenstelling tot oudere opvattingen 344  is de heersende rechtsleer 345  van mening dat de 

verjaringstermijn niet vatbaar is voor stuiting of schorsing, wegens het kunstmatige van deze 

oplossing.346  

 

211. Het is mogelijk dat een erfdienstbaarheid op een andere wijze moet worden uitgeoefend door 

de onmogelijkheid om de erfdienstbaarheid op de oorspronkelijk bepaalde wijze uit te oefenen. 

Evenwel herleeft de oorspronkelijk bepaalde wijze van uitoefening als de onmogelijkheid ophoudt. 

Zoals gezegd vereist de herleving wel dat er nog geen verjaring is ingetreden door dertigjarig 

onbruik.347 

5. Toestand na onbruik en vóór herleving 

212. In de tijd na het ontstaan van het onbruik en vóór het herleven, leeft de erfdienstbaarheid in 

een latente toestand voort, tenminste blijft het recht in abstracto onaangetast. Dergelijke vorm van 

tenietgaan treft men alleen aan bij de vermenging van twee erven zoals het geval is in artikel 694 BW 

en artikel 705 BW en bij de onmogelijkheid tot gebruik van een erfdienstbaarheid voorzien in artikel 

704 BW (supra nr. 158). 
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213. De minst energieke vorm van tenietgaan van erfdienstbaarheden betreft de vermenging, daar 

de uitoefening blijft voortbestaan doch niet de erfdienstbaarheid. Daarentegen brengt de 

onmogelijkheid tot gebruik geen einde aan de erfdienstbaarheid, doch heft de uitoefening van het 

recht op (supra nr. 159).348  

ii. Vermenging van het heersend en lijdend erf 

1. Artikel 705 BW 

214. Artikel 705 BW stipuleert dat alle erfdienstbaarheden teniet gaan wanneer het heersende erf en 

het dienstbare erf in dezelfde hand verenigd worden.349 

2. Betekenis  

215. Door de vermenging is immers niet meer voldaan aan één van de voorwaarden die nodig zijn 

opdat men kan spreken van een erfdienstbaarheid, nl. twee erven die aan verschillende eigenaars 

toebehoren (supra nr. 20). De vermenging is derhalve de juridische hinderpaal die de uitoefening van 

de erfdienstbaarheid belemmert.350 

 

216. De gemeenschappelijke eigenaar kan evenwel de toestand van dienstbaarheid feitelijk laten 

bestaan 351  en er zijn erven van laten genieten. Dit is dan evenwel geen genot van een 

erfdienstbaarheid, maar het louter uitoefenen van zijn eigendomsrecht. Eveneens zal deze feitelijke 

toestand een rol spelen bij de eventuele herleving van de erfdienstbaarheid.352 
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217. De vermenging brengt het einde mee van het recht en heeft een ogenblikkelijke uitwerking.353 

3. Oorzaken vermenging 

218. De oorzaken van de vermenging kunnen van velerlei aard zijn. Bijvoorbeeld: een verkoop van 

het lijdend erf aan de eigenaar van het heersend erf (of omgekeerd), een afstand, een erfopvolging, 

een legaat, een schenking. Artikel 705 BW is met andere woorden van toepassing zonder dat er een 

onderscheid moet worden gemaakt naargelang van de oorzaken die aan de grondslag liggen  van de 

vermenging.354 

4. Beperkte vermenging 

219. Er is sprake van een beperkte materiële vermenging indien de eigenaar van het heersend erf 

maar een gedeelte van het lijdend erf verwerft, of omgekeerd. 

Er is echter geen vermenging indien de erfdienstbaarheid niet gelokaliseerd was op het verworven 

deel van het lijdend erf. De erfdienstbaarheid zal in zo’n geval immers op het niet verworven deel 

van het lijdend erf blijven wegen.355 

Er is daarentegen wel vermenging indien de erfdienstbaarheid wel gelokaliseerd was op een gedeelte 

van het lijdend erf en het juist dat deel is dat wordt verworven door het heersend erf.356 

220. Beperkte juridische vermenging doet zich voor wanneer de eigenaar van het lijdend erf niet de 

volle eigendom van het heersend erf verwerft, maar slechts de mede-eigendom ervan, of 

omgekeerd. Hierdoor blijft de erfdienstbaarheid bestaan ten voordele of ten laste van de overige 

mede-eigenaars.357 
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Er is geen vermenging wanneer het eigendomsrecht van het ene erf wordt verenigd in de hand van 

de vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter van het andere erf. 

Indien het andere erf onder voorrecht van boedelbeschrijving wordt aanvaard door de eigenaar van 

het heersend of het lijdend erf, kan de vermenging pas ontstaan indien hij dat goed definitief uit de 

nalatenschap heeft opgenomen.358 

5. Herleven 

221. Na de vermenging van het heersende en lijdende erf in dezelfde hand kan er opnieuw een 

splitsing plaatsvinden door vervreemding van één van de erven. In principe kan de nieuwe splitsing 

de erfdienstbaarheid niet doen herleven, aangezien de vermenging een einde brengt aan het recht 

zelf en niet alleen aan de uitoefening van dat recht. Er bestaan evenwel enkele uitzonderingen359: 

- In de splitsingsakte is er een duidelijk beding over het opnieuw uitoefenen van de 

erfdienstbaarheid voorzien. Hierdoor wordt de erfdienstbaarheid opnieuw gevestigd door 

titel;360 

- Artikel 694 BW: Het betreft een zichtbare erfdienstbaarheid, de splitsingsakte bevat geen 

strijdig beding én het zichtbaar teken is blijven bestaan tijdens de vereniging in één hand.361 

Het Vredegerecht van Châtelet voegt hier wel aan toe dat artikel 694 BW niet meer kan 

worden ingeroepen indien heersend en lijdend erf reeds meer dan 30 jaar in één hand zijn 

verenigd;362 

- Art. 105 Hyp.W.: Het betreft de situatie waarin de eigenaar van het heersend erf ook het 

lijdend erf, dat met een hypotheek is bezwaard, verkrijgt. Indien de hypotheekhouder 

overgaat tot de tenuitvoerlegging van zijn hypotheek, riskeert de eigenaar van beide erven 

het lijdend erf te verliezen in het kader van een uitwinningsprocedure. Deze eigenaar zou 

niet enkel dat erf verliezen, maar ook zijn erfdienstbaarheid die hij vóór de vermenging kon 

uitoefenen. Dit wordt evenwel verhinderd door artikel 105 Hyp.W. dat bepaalt dat de 
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erfdienstbaarheid heropleeft. Deze hypothese komt echter slechts aan de orde indien niet 

voldaan is aan de voorwaarden voor de bestemming door de huisvader en indien de 

verkrijging niet vrij en onbelast gebeurde;363  

- Erfopvolging en verkoop van erfrechten: Indien de eigenaar van het lijdend erf het heersend 

erf erft, komt vermenging tot stand (of omgekeerd). Stel dat deze erfgenaam zijn erfrechten 

verkoopt, dan houdt de vermenging op en herleeft de erfdienstbaarheid.364 

6. Toestand na vermenging en vóór herleving 

222. Zoals hierboven reeds herhaaldelijk werd aangehaald, blijft de erfdienstbaarheid in een latente 

toestand voortleven, tenminste blijft het recht in abstracto onaangetast na de vermenging maar vóór 

de herleving. Dergelijke vorm van tenietgaan treft men alleen aan bij de vermenging van twee erven 

zoals voorzien in artikel 694 en 705 BW en bij de onmogelijkheid tot gebruik van een 

erfdienstbaarheid voorzien in artikel 704 BW (supra nr. 158). 

 

223. De vermenging betreft de minst energieke vorm van tenietgaan van erfdienstbaarheden daar de 

uitoefening blijft voortbestaan, doch niet de erfdienstbaarheid. Daarentegen brengt de 

onmogelijkheid tot gebruik geen einde aan de erfdienstbaarheid, doch heft de uitoefening van het 

recht op (supra nr. 159).365  

iii. Niet uitoefenen van de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaar 

1. Artikel 706 BW 

224. Artikel 706 BW stelt dat een erfdienstbaarheid teniet gaat door het niet uitoefenen ervan 

gedurende dertig jaar.366  
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2. Betekenis 

225. Dit dertig jarig onbruik is niets anders dan de uitdovende verjaring. Deze verjaring heeft tot 

gevolg dat na het verstrijken van de termijn het lijdend erf zal bevrijd zijn van de erfdienstbaarheid. 

Bekeken vanuit het oogpunt van de eigenaar van het lijdend erf kan de verjaring dan ook als 

bevrijdend aanzien worden.367 

 

226. Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de erfdienstbaarheid werd gevestigd door titel, 

verjaring of bestemming van de huisvader.368 

3. Termijn 

227. Opdat erfdienstbaarheden door onbruik zouden tenietgaan, is vereist dat er een termijn van 

dertig jaar verstrijkt.369 De tien- en twintigjarige verjaring, bepaald in artikel 2265 BW, hebben 

uitsluitend betrekking op de verkrijgende verjaring van eigendom en niet op de uitdovende verjaring 

van erfdienstbaarheden.370 Deze verkorte verjaringen spelen hier derhalve geen enkele rol. 

 

228. Er doet zich een bijzonder probleem voor in het geval een persoon een huis of een stuk grond 

gekocht heeft van een niet-eigenaar dat buiten zijn medeweten is bezwaard met een 

erfdienstbaarheid. Op grond van artikel 2265 BW kan de verkrijger op grond van de wettige titel en 

de goede trouw na tien of twintig jaar de eigendom van het goed verwerven.371 Maar wat met de 

erfdienstbaarheid?  

 

Is de erfdienstbaarheid, die intussen niet werd uitgeoefend, door verloop van die tien of twintig jaar 

uitgedoofd? De meningen verschillen. De opvatting dat het recht van erfdienstbaarheid anders 

geregeld is dan het eigendomsrecht verdient de voorkeur. Met andere woorden, de verkrijgende 

verjaring versterkt enkel de koop ten aanzien van de vorige eigenaar, maar heeft geen betrekking op 

de desbetreffende erfdienstbaarheid. Opdat deze erfdienstbaarheid als verjaard kan worden 

beschouwd, moet de dertig jarige termijn eerst verstreken zijn.  
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Indien de erfdienstbaarheid gedurende de tien- of twintigjarige verjaringstermijn van de eigendom 

werd uitgeoefend, is er geen probleem. De erfdienstbaarheid blijft bestaan.372                   

4. Aanvang van de verjaring 

229. De wet maakt een onderscheid met betrekking tot het tijdstip van de aanvang van de verjaring, 

naargelang het een voortdurende of niet-voortdurende erfdienstbaarheid betreft.373 Aangezien 

artikel 692 BW vereist dat de erfdienstbaarheid voortdurend en zichtbaar moet zijn opdat er sprake 

kan zijn van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader en artikel 694 BW de 

voorwaarde van voortdurendheid daarentegen niet stelt, dienen we beide wegen in te slaan.374 

 

230. Een voortdurende erfdienstbaarheid veronderstelt dat er geen herhaald optreden van de mens 

is vereist om er van te kunnen genieten.375 Deze erfdienstbaarheid zal door onbruik tenietgaan in het 

geval waar het genot van de erfdienstbaarheid belemmerd wordt en de eigenaar van het heersend 

erf deze toestand gedurende dertig jaar laat voortbestaan zonder er tegen op te treden.376 De 

aanvang van deze dertigjarige termijn is de dag dat een met de erfdienstbaarheid strijdige daad is 

verricht.377 

 

231. Is er sprake van een niet-voortdurende erfdienstbaarheid, dan vangt de verjaring aan vanaf de 

dag dat men heeft opgehouden daarvan gebruik te maken.378 Niet-voortdurende erfdienstbaarheden 

vereisen immers een actuele handeling van de mens opdat ze worden uitgeoefend. Er bestaat 
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derhalve een toestand van onbruik wanneer de erfdienstbaarheid niet meer uitgeoefend wordt 

doordat er een einde komt aan de handeling van de mens.379  

 

Indien het een erfdienstbaarheid betreft die zeer frequent, praktisch dagelijks, wordt uitgeoefend, 

kan het aanvangspunt van de laatste daad van genot worden gebruikt. Wordt de erfdienstbaarheden 

slechts uitgeoefend met aanzienlijke tussenpozen dan valt het aanvangspunt te situeren op de dag 

waarop de uitoefening werd verzuimd hoewel zij normaal gezien had moeten plaatsvinden. Zo start 

het onbruik van een recht van overgang die werd gevestigd om in een bos hout te kunnen kappen 

niet na de laatste kapping, doch wel op de dag dat er voor het eerst aan een kapping werd verzuimd 

of wanneer die over een andere weg werd weggevoerd.380 

 

232. Bij een recht van uitzicht zal de verjaringstermijn beginnen lopen vanaf het ogenblik waarop er 

voor een venster wordt gebouwd.381 In het geval van een recht van waterleiding, begint de termijn 

wanneer de waterbuizen worden weggeruimd.382 De termijn start vanaf het niet meer putten van 

water in het geval van een erfdienstbaarheid van waterputten. Betreft het een erfdienstbaarheid van 

overgang, vanaf het niet meer gebruiken van de overgang.383 

 

233. Indien de erfdienstbaarheid nooit werd uitgeoefend, begint de dertigjarige verjaringstermijn te 

lopen op de dag waarop de titel die de erfdienstbaarheid heeft geschapen van kracht is geworden of 

de wettelijke vereisten werden vervuld.384 Volgens KOKELENBERG is het echter correcter te zeggen dat 

de verjaring een aanvang neemt op het ogenblik dat de erfdienstbaarheid kon worden 

uitgeoefend.385 
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5. Onbruik 

234. Een niet-voortdurende erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend door het optreden van de eigenaar 

van het heersend erf. 386  Het onbruik ontstaat wanneer dit optreden achterwege blijft. De 

afwezigheid van dit optreden wordt ‘het ophouden van het genot’ genoemd. Het onbruik van dit 

soort erfdienstbaarheden is derhalve eenvoudig te omschrijven, de omschrijving van het onbruik in 

het geval van voortdurende erfdienstbaarheden stelt daarentegen meer problemen.387 

 

235. Is er sprake van een voortdurende erfdienstbaarheid, dan wordt deze uitgeoefend zolang de 

bezwarende toestand, dit is de last van de erfdienstbaarheid, gehandhaafd blijft. Het onbruik treed 

pas in wanneer die bezwarende toestand wordt verwijderd. Dit verwijderen is ‘de met de 

erfdienstbaarheid strijdige daad’ die de aanvang van de dertigjarige termijn tot gevolg heeft.388 

 

236. Op het eerste gezicht lijkt het niet zo duidelijk wat er wordt bedoeld met ‘een met een 

erfdienstbaarheid strijdige daad’. In de eerste plaats is vereist dat het moet gaan om een materiële 

hindernis. Bijvoorbeeld het afbreken van een dam bij een erfdienstbaarheid van watervang. Een 

louter protest tegen de erfdienstbaarheid betekend aan de eigenaar van het heersend erf volstaat 

derhalve niet om onbruik te creëren. 389 

 

Wie de strijdige daad verricht is van geen belang. In de praktijk zal zij voornamelijk uitgaan van de 

eigenaar van het lijdend erf, doch dit is niet vereist. Het onbruik kan derhalve ook het gevolg zijn een 

strijdige daad uitgaande van de eigenaar van het heersend erf of derden of zelfs van overmacht. Dit 

laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van een waterleiding door een defect wordt 

verhinderd.390 

 

Wat betreft positieve erfdienstbaarheden kan de strijdige handeling zich zowel op het heersend als 

op het lijdend erf situeren. Negatieve erfdienstbaarheden daarentegen veronderstellen dat de 
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strijdige handeling plaatsvindt op het lijdend erf.  Zo heeft het dempen van de gracht zowel op het 

lijdend als op het heersend erf mogelijks het onbruik van een recht van waterleiding, een positieve 

erfdienstbaarheid, tot gevolg. Het recht op het water dat van het lijdend erf afvloeit, een negatieve 

erfdienstbaarheid, kan daarentegen in onbruik raken indien de eigenaar van het lijdend erf de loop 

van het water afleidt of stopt.391 

 

De gewijzigde toestand die ontstaan is ten gevolge van de strijdige daad, dient te worden geschapen 

en gehandhaafd op een wijze die vrij is van gebreken. Er is immers sprake van een nieuwe wijze van  

bezit van het lijdend erf. Dit bezit moet derhalve openbaar, vreedzaam, voortdurend en 

ondubbelzinnig zijn.392 

6. Gedeeltelijk onbruik  

237. Artikel 708 BW bepaalt dat de wijze van gebruik van een erfdienstbaarheid net zoals de 

erfdienstbaarheid zelf door dertigjarige verjaring kan uitdoven.393  Een beperkte uitoefening, met 

andere woorden een gedeeltelijk onbruik, gedurende dertig jaar heeft voor gevolg dat de 

erfdienstbaarheid gedeeltelijk uitdooft en dus wordt herleid tot de grenzen waarbinnen er wel nog 

gebruik van wordt gemaakt.394 De erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader zal derhalve 

slechts blijven bestaan in de mate dat zij niet door een dertigjarige strijdige toestand is afgeschaft.395  

 

Voorbeeld: Wanneer een persoon het recht van uitzicht heeft door drie vensters en één van die 

vensters wordt buiten gebruik gesteld, dan verliest hij na afloop van de dertigjarige verjaringstermijn 

zijn recht van uitzicht door het derde venster.396         

 

 

                                                           
391

 Positieve erfdienstbaarheden zijn erfdienstbaarheden die voor de uitoefening ervan een handeling van de 
eigenaar van het heersend erf veronderstellen (bijvoorbeeld het recht van dakdrop), negatieve 
erfdienstbaarheden behelzen de verplichting in hoofde van de eigenaar van het lijdend erf om zich van 
handelen te onthouden (bijvoorbeeld het bouwverbod); L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, 
Larcier, 1958, nr. 286-287 en 854. 
392

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 855. 
393

 Art. 708 BW. 
394

 Cass. 6 januari 2006, Pas. 2006, I, 71; Rb. Tongeren 14 november 2011, RW 2013, afl. 37, 1471; J. 
KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Erfdienstbaarheid”, TPR 2009, afl. 3, 1637-1638; P. LECOCQ, 
“L’extinction des servitudes: de nuances et précisions”, JT 2007, I, 83; V. SAGAERT en K. SWINNEN, 
Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw, Brussel, Larcier, 2012, 106. 
395

 J. KOKELENBERG, “De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden”, TPR 1983, I, 165. 
396

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 329; H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 563-564. 



  

82 
 

7. Onbruik in de omgeving 

238. De gezaghebbende rechtsleer neemt aan dat er geen bevrijding kan zijn van andere erven in de 

omgeving, in het geval waar er één lijdend erf wordt bevrijd ten gevolge van dertig jaar durend 

onbruik. Er is enkel een uitdoving van de op dat erf wegende erfdienstbaarheid en niet van 

erfdienstbaarheden op andere erven in de omgeving.397  

 

Voorbeeld: In een verkoopakte was een bouwverbod opgelegd, in die zin dat over een diepte van vijf 

meter de bestaande tuintjes moesten geëerbiedigd worden. Nu rees de vraag of de eigenaar van het 

lijdend erf onbruik van de erfdienstbaarheid en verjaring mocht inroepen, op grond van het feit dat 

in de omgeving doorgaans terrassen in plaats van tuintjes werden aangelegd. De rechtbank nam het 

onbruik bestaande op andere percelen dan het lijdend erf in aanmerking.398 Dit in strijd met de 

huidige gezaghebbende rechtsleer.399 

8. Uitoefening op een andere wijze dan voorzien 

239. Betreft het voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid, dan kan door verjaring een nieuw 

recht verworven worden om de erfdienstbaarheid op een andere plaats of tijdstip uit te oefenen. De 

oorspronkelijke erfdienstbaarheid gaat dan teniet door verjaring. 

Gaat het daarentegen om een niet-voordurende en zichtbare erfdienstbaarheid, naar aanleiding van 

artikel 694 BW, dan kunnen er geen andere modaliteiten door verjaring worden verkregen.400 

9. Schorsing en stuiting  

240. De verjaringstermijn is vatbaar voor schorsing of stuiting overeenkomstig het gemeen recht, zie 

de artikelen 2242 et seq. BW.401    

 

241. Artikel 709 BW bepaalt dat in geval van onverdeeldheid van het heersend erf, waardoor dat erf 

aan verscheidene eigenaars onverdeeld toebehoort, het genot van één van die eigenaars de verjaring 

                                                           
397

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 335. 
398

 Rb. Veurne 18 juni 1964, JT 1964, 564; R. DERINE, “Overzicht van rechtspraak (1961-1964). Zakenrecht”, TPR 
1965, 103-104. 
399

 Dit voorbeeld betreft evenwel geen erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader, aangezien het 
geen zichtbare erfdienstbaarheid uitmaakt. 
400

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 334-335; J. 
KOKELENBERG, “De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden”, TPR 1983, I, 166. 
401

 Art. 2242 e.v. BW; G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, 
Kluwer, 2006, 332; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 
555; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 861. 



  

83 
 

ten opzichte van de andere belet.402 Dit komt doordat een erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten 

voordele van een erf.403  Indien er zich onder de mede-eigenaars iemand bevindt tegen wie de 

verjaring niet kan lopen, zoals een minderjarige, bewaart deze het recht van alle anderen volgens 

artikel 710 BW.404 Met andere woorden, de stuiting of schorsing van de verjaring, ingeval van 

onverdeeldheid van het heersend erf, in hoofde van één van de onverdeelde eigenaars geldt voor 

alle andere mede-eigenaars.405 

 

242. In de regel bestaat de stuiting van een voortdurende erfdienstbaarheid in een materieel herstel 

van de plaatsen waaruit de voortdurende erfdienstbaarheid voortvloeit. Betreft het een niet-

voortdurende erfdienstbaarheid, dan bestaat de stuiting in een materiële daad van uitoefening van 

de erfdienstbaarheid. Het is zonder belang wie hiertoe optreedt; de eigenaar van het heersend erf, 

zijn aangestelden of familieleden of in het algemeen iedere persoon die voor of namens de eigenaar 

van het heersend erf handelt. Het volstaat dat het recht van de eigenaar van het heersend erf wordt 

uitgeoefend.406 

 

De bevrijdende verjaring kan ook op burgerlijke wijze worden gestuit door een dagvaarding.407  

 

Daarnaast zorgt de erkenning van de erfdienstbaarheid door de eigenaar van het lijdend erf ook voor 

de stuiting.408 Een voorbeeld: In strijd met de erfdienstbaarheid die het verbod inhield om tot 

bepaalde exploitaties over te gaan, werd op het lijdend erf gedurende meer dan dertig jaar een 

restaurant uitgebaat. Normaal zou de erfdienstbaarheid tenietgegaan zijn, maar de eigenaar van het 

lijdend erf had echter in verkoopcontracten met derden gesloten het bestaan van de 

erfdienstbaarheid vermeld.409 
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De verjaring kan tenslotte ook gestuit worden door een uitdrukking van de wil om de 

erfdienstbaarheid te behouden. Een voorbeeld: een aangetekende brief die uitgaat van de raadsman 

van de titularis van de erfdienstbaarheid. Een uitdrukkelijk voorbehoud of protest is voldoende.410 

10. Gevolg van het dertigjarig onbruik 

243. Indien de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaar niet werd uitgeoefend, gaat de 

erfdienstbaarheid teniet. 411  Het tenietgaan houdt een absolute uitdoving in van de 

erfdienstbaarheid.412 Zij kan niet meer herleven. Derhalve heeft het hervatten van de uitoefening van 

een erfdienstbaarheid, na een dertigjarig onbruik, niet de herleving in de zin van artikel 694, 704 of 

705 BW tot gevolg. Deze hervatting betekent het begin van de vestiging van een nieuwe 

erfdienstbaarheid van dezelfde aard.413   

 

244. De eigenaar van het lijdend erf kan echter kenbaar maken dat hij aan de gevolgen van de 

bevrijdende verjaring verzaakt. De verzaking kan zelfs stilzwijgend, dit is het geval wanneer de 

eigenaar van het lijdend erf, na het verstrijken van de verjaringstermijn, daden van uitoefening van 

de erfdienstbaarheid blijft dulden. Die stilzwijgende verzaking moet duidelijk en onbetwistbaar zijn 

en wordt niet vermoed. Ze moet eveneens onderscheiden worden van de loutere tolerantie.414 

 

245. Er kan eveneens sprake zijn van een uitdoving van een erfdienstbaarheid zonder dat de 

dertigjarige verjaringstermijn moet zijn verstreken. Dit is het geval wanneer de eigenaar van het 

heersend erf aan de erfdienstbaarheid verzaakt.415 

11. Bewijslast 

246. Wat betreft voortdurende erfdienstbaarheden draagt de eigenaar van het lijdend erf de 

bewijslast. Deze moet het onbruik van de erfdienstbaarheid bewijzen door aan te tonen dat de 

strijdige daad meer dan dertig jaar werd aangehouden. In hoofde van het heersend erf bestaat er 

immers een vermoeden dat de toestand waaruit de erfdienstbaarheid voortvloeit ononderbroken is 
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blijven bestaan.416 Het bewijs van de stuiting of schorsing berust dan weer op de eigenaar van het 

heersend erf. De uitdoving evenals de stuiting kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. 

Het bewijs van de schorsing moet worden geleverd overeenkomstig de regelen die eigen zijn aan de 

oorzaak van de schorsing.417 

 

247. Gaat het daarentegen om een niet-voortdurende erfdienstbaarheid dan moet de eigenaar van 

het heersend erf bewijzen dat er geen onbruik is geweest. Hij dient met andere woorden aan te 

tonen dat hij de erfdienstbaarheid tijdens de laatste dertig jaar heeft uitgeoefend. De eventuele 

stuiting of schorsing moet ook worden bewezen door deze eigenaar.418 Een uitzondering moet 

worden gemaakt voor wanneer het gedeeltelijk onbruik wordt ingeroepen door de eigenaar van het 

lijdend erf. In dit geval ligt de bewijslast terug bij deze laatste.419 

iv. Verlies van ieder nut 

1. Artikel 710bis BW 

248. Op verzoek van de eigenaar van het lijdend erf kan de rechter de afschaffing van een 

erfdienstbaarheid bevelen wanneer deze ieder nut voor het heersend erf heeft verloren, aldus artikel 

710bis BW.420 
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2. Motivering 

249. Artikel 710bis BW werd ingevoerd bij Wet van 22 februari 1983. Vele erfdienstbaarheden uit het 

verleden zijn tegenwoordig voorbijgestreefd door technische ontwikkeling. De erfdienstbaarheid van 

waterleiding bijvoorbeeld is overbodig geworden door de aansluiting op de distributienetten van 

waterverdeling.421 Ook de erfdienstbaarheid van dakdrop heeft zijn nut dikwijls verloren door de 

komst van steden.422 Er moet dus worden vermeden dat volstrekt nutteloze grondlasten nog 

onroerende goederen blijven bezwaren.423 

 

Daarnaast werd de invoering van het artikel gemotiveerd door het feit dat een titularis van een 

overbodig geworden erfdienstbaarheid zijn erfdienstbaarheid toch nog wilde uitoefenen enkel en 

alleen om zijn buurman te treiteren of te benadelen.424 

3. Toepassingsgebied 

250. Artikel 710bis BW moet restrictief worden toegepast.425 Het artikel is enkel van toepassing op 

erfdienstbaarheden door de mens gevestigd, zijnde deze gevestigd door titel, door verjaring en door 

bestemming van de huisvader.426 
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4. Criterium voor de afschaffing 

251. Het wetsvoorstel van senator LINDEMANS voorzag de mogelijkheid erfdienstbaarheden af te 

schaffen met slechts een gering nut, die niet in verhouding zijn met de last die zij leggen op het 

lijdend erf.427 Dit voorstel heeft het niet gehaald. Uit de voorbereidende werken blijkt overduidelijk 

dat een erfdienstbaarheid slechts kan worden afgeschaft indien het ieder nut voor het heersend erf 

heeft verloren.428 

 

Hieruit volgt dat zelfs in het geval de erfdienstbaarheid nog slechts een partieel nut oplevert voor het 

heersend erf, de erfdienstbaarheid integraal behouden blijft en dit geen gedeeltelijke schorsing van 

het recht met zich mee brengt.429 

 

Ook dient het helemaal nutteloos worden van de erfdienstbaarheid te worden onderscheiden van 

het niet meer noodzakelijk zijn van het recht.430 

 

252. Centraal bij de beoordeling door de rechter van ‘verlies van ieder nut’ staat de vraag of de 

objectieve economische waarde van het heersend erf verminderd wordt door de afschaffing van de 

erfdienstbaarheid. Zo ja, dan moet de rechter de afschaffing weigeren aangezien de 

erfdienstbaarheid nog een meerwaarde biedt aan het heersend erf.431 De rechter moet evenwel geen 
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rekening houden met subjectieve redenen die de eigenaar van het heersend erf opwerpt, 

bijvoorbeeld het persoonlijk gemak dat de erfdienstbaarheid voor hem oplevert.432  

         

253. De voornoemde meerwaarde hoeft geen materieel karakter te hebben, zij kan ook van 

intellectuele of geestelijke aard zijn. De meerwaarde kan zelfs bestaan uit een loutere 

veraangenaming of een verhoogd gebruiksgemak voor het heersend erf.433  

 

Het Hof van Cassatie vereist wel dat deze veraangenaming objectief is, in die zin dat ze aan elke 

eigenaar van het heersend erf ten goede zou komen. Hiermee wordt evenwel geen extra voorwaarde 

gecreëerd, maar wordt de regel dat een erfdienstbaarheid een voordeel moet vormen voor een erf 

en niet voor een persoon in herinnering gebracht (supra nr. 25).434 

 

254. Uiteindelijk is het aan de feitenrechter om te oordelen of een erfdienstbaarheid elk nut verloren 

heeft.435 De rechter moet echter voorzichtig redeneren. Aangezien de meerwaarde geen actueel 

karakter hoeft te hebben, moet hij ook letten op mogelijk toekomstig nut van de 

erfdienstbaarheid.436 Immers, het is niet omdat een erfdienstbaarheid tijdelijk haar nut heeft 
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verloren dat dit blijvend is.437 Een toekomstig voordeel kan dus volstaan om de vraag tot afschaffing 

af te wijzen.438 

5. Bewijslast 

255. De parlementaire voorbereiding van de Wet van 22 februari 1983 tot invoering van artikel 

710bis BW voorziet dat wanneer de eigenaar van het lijdend erf het gebrek aan nut voor de rechter 

opwerpt, het de eigenaar van het heersend erf is die moet bewijzen dat de erfdienstbaarheid hem 

nog enig nut verschaft.439 

6. Geen vergoeding 

256. Artikel 710bis BW voorziet niet in een vergoeding wanneer de eigenaar van het heersend erf zijn 

erfdienstbaarheid verliest ingevolge de afschaffing. De voorbereidende werken maken duidelijk dat 

de rechter in dergelijk geval geen enkele vergoeding kan toekennen aan de eigenaar van het 

heersend erf.440 

7. Overschrijving op het hypotheekkantoor 

257. De eis tot afschaffing van een erfdienstbaarheid gevestigd door titel moeten worden vermeld in 

de marge naast de laatst overgeschreven eigendomstitel, opdat deze eis ontvankelijk is.441  
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Daarentegen zijn de erfdienstbaarheden die niet door titel werden gevestigd, waaronder de 

erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader, en waarvan de afschaffing wordt gevraagd, 

niet aan de kantmelding onderworpen.442 

 

Daarnaast moet volgens artikel 1 Hyp.W. het in kracht van gewijsde gegane vonnis dat de afschaffing 

beveelt, worden overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder opdat de afschaffing 

van de erfdienstbaarheid tegenstelbaar zou zijn aan derden te goeder trouw.443   

8. Dwingend karakter? 

258. Het is onduidelijk of partijen bij de vestiging van een erfdienstbaarheid kunnen afwijken van 

artikel 710bis BW. De ratio legis van het artikel lijkt er zich evenwel tegen te verzetten. VUYE neemt 

evenwel aan dat dit artikel van dwingend recht is omwille van de aard van de materie die het regelt, 

namelijk het tenietgaan van rechten. Daarentegen is het volgens hem dan weer niet van openbare 

orde, aangezien dit artikel in hoofdzaak zuiver private belangen regelt.444 
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9. Pijnpunten  

259. Zoals hierboven reeds werd vermeld, is het uiteindelijk aan de feitenrechter om in concreto te 

oordelen of een erfdienstbaarheid elk nut verloren heeft (supra nr. 251).445 De wetgever biedt de 

rechter echter geen criteria, waardoor de soevereine appreciatie door de rechter grenst aan het 

arbitraire. De enige houvast is het criterium van het verlies van elk nut, maar dan nog geeft dit 

aanleiding tot rechtsonzekerheid. Houdt dit een beperkende of extensieve interpretatie in? Wat 

indien de erfdienstbaarheid toch nog een beperkt nut heeft voor het heersend erf? 446  De 

vrederechter van Wolvertem drukt het als volgt uit: “met art. 710bis BW heeft de wetgever ons een 

‘lege doos’ gegeven die geen dienst doet bij het oplossen van geschillen, wel bij het creëren ervan”.447 

 

Velen stellen zich bijgevolg de vraag of men het niet beter zonder deze wet had kunnen stellen. Er 

kan namelijk een beroep worden gedaan op artikel 706 BW. Dit artikel stelt dat een 

erfdienstbaarheid teniet gaat door het niet uitoefenen ervan gedurende dertig jaren.448 Het niet 

uitoefenen van de erfdienstbaarheid levert immers het beste bewijs op van het verlies van elk nut.449 

v. Afstand door de eigenaar van het lijdend erf 

260. Artikel 699 BW bepaalt dat de eigenaar van het lijdend erf die door titel werd belast met het 

onderhoud van het instrument van de erfdienstbaarheid, zich altijd van die last kan bevrijden door 

het lijdend erf af te staan aan de eigenaar van het erf waaraan de erfdienstbaarheid verschuldigd 

is.450 Evenwel bestaat er in ons recht een beginsel dat men zich van iedere zakelijke last kan bevrijden 

door afstand te doen van de zaak die het voorwerp uitmaakt van de last. Dit heeft tot gevolg dat men 

zich van iedere erfdienstbaarheid kan bevrijden door afstand te doen van het lijdend erf, dus ook van 

een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader. 
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261. De afstand van het lijdend erf aan de eigenaar van het heersend erf heeft de vermenging van 

beide erven in één hand tot gevolg. Deze afstand komt derhalve neer op een bijzondere oorzaak van 

de vermenging. Men zou dus kunnen zeggen dat de erfdienstbaarheid teniet gaat door vermenging. 

 

In principe moet gans het lijdend erf afgestaan worden opdat de erfdienstbaarheid zou tenietgaan. 

Indien evenwel de erfdienstbaarheid gelokaliseerd is op een bepaald deel van het lijdend erf volstaat 

de afstand van dat deel. 

 

262. De afstand van het lijdend erf is een eenzijdige rechtshandeling. Ze wordt met andere woorden 

voltrokken zonder tussenkomst van de eigenaar van het heersend erf. Deze laatste heeft evenwel het 

recht de afstand te weigeren wanneer er gevaar voor uitwinning bestaat.451 

 

263. De eigenaar van het lijdend erf moet over de vereiste bekwaamheid beschikken om over een 

onroerend goed te beschikken opdat hij de afstand kan volbrengen. Deze afstand dient 

ondubbelzinnig en zonder voorbehoud te gebeuren in een schriftelijke akte, daar de afstand moet 

worden betekend aan de eigenaar van het heersend erf. Een onderhandse akte volstaat opdat de 

afstand tussen partijen geldig wordt voltrokken. Evenwel wordt een authentieke akte vereist voor de 

overschrijving op het hypotheekkantoor, opdat de eigendomsoverdracht tegenstelbaar wordt aan 

derden. De mogelijkheid om afstand te doen van het lijdend erf verjaart niet. De eigendom van het 

lijdend erf wordt evenwel slechts overgedragen op de eigenaar van het heersend erf nadat deze de 

afstand heeft aanvaard.452 

II. ALGEMENE GRONDEN VAN TENIETGAAN 

i. Afstand door de eigenaar van het heersend erf 

264. Overeenkomstig het gemeen recht kan de eigenaar van het heersend erf steeds zijn recht 

verzaken. Hij kan steeds afstand doen van het recht verleend door de erfdienstbaarheid.453  

 

De afstand moet zoals gezegd uitgaan van de eigenaar van het heersend erf. Indien het heersend erf 

onverdeeld is, moet de afstand gebeuren door alle mede-eigenaars samen. Bovendien dient de 
                                                           
451
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eigenaar van het heersend erf ook bekwaam te zijn om over een onroerend goed te beschikken. De 

afstand kan dus niet uitgaan van een minderjarige.454 

 

265. De eigenaar van het lijdend erf dient de afstand niet te aanvaarden opdat deze effect zou 

hebben tussen partijen, de afstand is immers een eenzijdige rechtshandeling.455 Bovendien is zij 

vormeloos.456 

 

266. Onbruik of onbruikbaarheid van de plaatsen heeft dikwijls de afstand van het recht door de 

eigenaar van het heersend erf tot gevolg. Daarom is het van belang deze vormen van tenietgaan 

goed te onderscheiden, immers de uitwerking van onbruik457 en onbruikbaarheid458 treed pas na 

dertig jaar in, terwijl de afstand de erfdienstbaarheid onmiddellijk teniet doet.459 

 

267. De afstand heeft principieel slechts een relatieve werking ten aanzien van de geldig door derden 

verkregen rechten.460 Deze relatieve werking kan echter perfect worden ondervangen door de 

verzaking te laten opnemen in een notariële akte die ter overschrijving wordt aangeboden op het 

hypotheekkantoor.461 

 

De notaris die wordt verzocht dergelijke akte op te maken, moet er op letten dat de wil van de 

eigenaar van het heersend erf om op definitieve en onherroepelijke wijze te verzaken op een zekere 

en onbetwistbare wijze tot uiting wordt gebracht en dat de daarbij eventueel ingeroepen 

omstandigheden niet voor de minste interpretatie vatbaar zijn.462 

 

                                                           
454

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 934-935. 
455

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 350; L. 
LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 933. 
456

 F. BAUDONCQ, “De notaris en erfdienstbaarheidswegen”, Not.Fisc.M. 2002, afl. 6-7, 180. 
457

 Zie supra nr. 224 et seq. : het niet uitoefenen van de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaar (artikel 706 
BW). 
458

 Zie supra nr. 200 et seq.: de onmogelijkheid tot gebruik van de erfdienstbaarheid (artikel 703 BW). 
459

 L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 925. 
460

 Meer in het bijzonder de rechten van de overnemer van het heersend erf; F. BAUDONCQ, “De notaris en 
erfdienstbaarheidswegen”, Not.Fisc.M. 2002, afl. 6-7, 180; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, Story-Scientia, 1984,804. 
461

 Art. 2, tweede lid Hyp.W.; Cass. 3 november 1927, Pas. 1927, I, 320; F. BAUDONCQ, “De notaris en 
erfdienstbaarheidswegen”, Not.Fisc.M. 2002, afl. 6-7, 180; K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken in 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2005, 69; L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 1958, nr. 
936; M. MUYLLE, De duur van zakelijke rechten, onuitg. doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2012, 460; B. 
TILLEMAN, V. SAGAERT en A. VERBEKE, “Erfdienstbaarheden” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vermogensrecht in 
kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 329. 
462

 Rb. Nijvel 12 oktober 1976, RJI 1977, 161; F. BAUDONCQ, “De notaris en erfdienstbaarheidswegen”, 
Not.Fisc.M. 2002, afl. 6-7, 180. 



  

94 
 

268. De afstand kan schriftelijk geschieden. Een stilzwijgende afstand is eveneens mogelijk, maar 

moet dan wel zeker zijn, d.w.z. niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn. De afstand wordt 

immers nooit vermoed.463 Er mag met andere woorden geen enkele twijfel bestaan over de 

bedoeling van de eigenaar van het heersend erf. 

 

Er wordt algemeen aanvaard dat het dulden van hindernissen aangebracht door de eigenaar van het 

lijdend erf, door derden of door overmacht op zich geen bewijs van stilzwijgende afstand levert. 

Loutere tolerantie dient bijgevolg te worden onderscheiden van afstand.464 Ook uit het stilzwijgen 

van een akte nopens een erfdienstbaarheid kan geen afstand worden afgeleid. 

 

Wanneer de afstand stilzwijgend geschiedt, zijn de feiten waarop de opgeworpen afstand steunt 

evenwel vatbaar voor tegenbewijs.465 

 

269. Bij twijfel over de bedoeling van de eigenaar van het heersend erf leeft de erfdienstbaarheid 

voort. De erfdienstbaarheid zal dan slechts uitdoven na dertig jaar, door onbruik.466 

ii. Ontbinding van het recht van diegene die een erfdienstbaarheid vestigt  

270. Wordt het recht op het lijdend erf van diegene die een erfdienstbaarheid vestigt ontbonden, dan 

verdwijnt ook de erfdienstbaarheid die hij dankzij dat recht meende te kunnen vestigen. Vereist 

wordt wel dat de ontbinding van dit recht ab initio of ex tunc geschiedt. Zoniet werd de 

erfdienstbaarheid geldig in het leven geroepen door de vestiger.467 

iii. Afkoop 

271. De afkoop vereist een akkoord tussen de eigenaar van het heersend erf en de eigenaar van het 

lijdend erf. De eigenaar van het heersend erf moet bijgevolg instemmen met de afkoop. De afkoop 

tegen zijn zin is niet mogelijk, tenzij deze mogelijkheid contractueel werd voorzien.468 
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272. Opdat de afkoop tegenstelbaar zou zijn aan derden te goeder trouw, moet de akte van afkoop 

worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.469 

 

Wanneer een notaris met de opmaak van een dergelijke overeenkomst wordt belast, dient hij ervoor 

te zorgen dat duidelijk en ondubbelzinnig naar voor wordt gebracht dat het de gemeenschappelijke 

bedoeling van partijen was dat de eigenaar van het lijdend erf mits de betaling van een specifiek te 

bepalen bedrag de erfdienstbaarheid kan doen ophouden.470 

iv. Onteigening ten algemenen nutte van het lijdend erf 

273. De onteigening ten algemenen nutte van het lijdend erf heeft tot gevolg dat de daarop 

gevestigde erfdienstbaarheden tenietgaan, indien deze onverenigbaar zijn met de bestemming van 

openbaar nut die aan het onteigende erf wordt gegeven.471 Artikel 21 wet van 17 april 1835 op de 

onteigening ten algemenen nutte bepaalt immers dat de zakelijke rechtsvorderingen de onteigening 

niet kunnen verhinderen.472 De erfdienstbaarheden blijven echter bestaan, indien de overdracht van 

het lijdend erf aan de overheid in der minne plaatsvond.473 Ook bij de onteigening van het heersend 

erf kunnen de daarop gevestigde erfdienstbaarheden blijven bestaan. De onteigenende overheid kan 

dan zelf de erfdienstbaarheden uitoefenen.474  
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274. Het is vereist dat gans het lijdend erf wordt getroffen door de onteigening, opdat de 

erfdienstbaarheid tot een einde zou komen. De erfdienstbaarheid blijft derhalve voortbestaan ten 

laste van een deel van het lijdend erf dat onaangeroerd is.475 

 

275. De eigenaar van het heersend erf heeft in deze situatie recht op een vergoeding die hij zal 

kunnen bekomen door toedoen van de eigenaar van het onteigende lijdend erf.476  

v. Verlies van het heersend of lijdend erf 

276. Gaat het heersend erf definitief en geheel teniet dan verdwijnt de erfdienstbaarheid. De 

erfdienstbaarheid kan dan immers niet meer strekken tot het nut van het erf voor hetwelk zij in het 

leven werd geroepen, zijnde het heersend erf. Indien het lijdend erf definitief en geheel ten onder 

gaat, kan de erfdienstbaarheid eveneens niet blijven bestaan bij gebrek aan voorwerp. 

 

277. Het verlies van het heersend of lijdend erf mag niet vrijwillig zijn. Indien het heersend erf teniet 

gaat door de vrije wil van de eigenaar van het heersend erf dan is er sprake van een tenietgaan door 

afstand van de eigenaar van het heersend erf (supra nr. 264 et seq.). Het tenietgaan uit vrije wil van 

het lijdend erf door de eigenaar van dit erf heeft tot gevolg dat de eigenaar van het heersend erf de 

mogelijkheid heeft het herstel te vorderen van het lijdend erf in zijn oorspronkelijke toestand. Wordt 

er geen herstel gevorderd, dan gaat de erfdienstbaarheid teniet door afstand van de eigenaar van 

het heersend erf (supra nr. 264 et seq.) of door de uitdovende verjaring (supra nr. 224 et seq.). 

 

278. Het verlies van één van de erven moet definitief zijn opdat de erfdienstbaarheid teniet zou gaan. 

Het definitief karakter van het verlies is evenwel erg moeilijk te leveren waardoor men meestal 

genoodzaakt wordt het verloop van de verjaringstermijn af te wachten om van een tenietgaan te 

kunnen spreken.477 
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vi. Verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde 

279. Zoals hierboven reeds werd aangehaald ligt de bestemming door de huisvader in werkelijkheid 

niet vervat in een aparte overeenkomst. Zij is immers een rechtshandeling die deel uitmaakt van de 

vervreemding van één van de erven. Evenwel kan de bestemming door de huisvader ook in een 

aparte overeenkomst worden vervat (supra nr. 38).478 Is dit het geval dan kan een ontbindende 

voorwaarde worden ingelast. Wordt de ontbindende voorwaarde verwezenlijkt dan doet dit de 

erfdienstbaarheid voor de toekomst teniet.479 

vii. Verstrijken van de bedongen termijn 

280. Een erfdienstbaarheid is in beginsel eeuwigdurend. Zij blijft immers bestaan zolang het recht 

waaraan zij is verbonden, doorgaans het eigendomsrecht, blijft bestaan ingevolge haar accessoir 

karakter.480  

 

Evenwel is dit eeuwigdurend karakter niet absoluut (supra nrs. 27 en 28).481 Bij overeenkomst 

kunnen de betrokken erfeigenaars er immers van afwijken.482 Derhalve kan een erfdienstbaarheid 

door bestemming van de huisvader, na het vestigen ervan, in zijn duurtijd worden beperkt.483 Na het 

verstrijken van deze duur gaat de erfdienstbaarheid teniet.484 
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Men mag evenwel niet uit het oog verliezen dat het tijdelijk karakter van de erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader ook nog altijd kan voortvloeien uit het gebrek aan bevoegdheid om 

het erf te bezwaren met een eeuwigdurende erfdienstbaarheid. 

III. ERFDIENSTBAARHEID EN ADMINISTRATIEVE VERGUNNING 

281. Een privaatrechtelijke erfdienstbaarheid betreft de relatie tussen de burgers onderling. Een 

administratieve vergunning daarentegen slaat op de relatie burger-overheid. De omstandigheid dat 

een administratieve vergunning wordt bekomen die in strijd is met een privaatrechtelijke 

erfdienstbaarheid heeft niet tot gevolg dat deze erfdienstbaarheid wordt opgeheven. Door het 

bekomen van een administratieve vergunning verdwijnen immers de particuliere belangen bij een 

privaatrechtelijke erfdienstbaarheid niet.485 

 

De afgifte van bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning is een louter administratieve 

aangelegenheid die geen machtiging inhoudt tot miskenning van de burgerlijke rechten die derden 

uit een erfdienstbaarheid putten. Deze vergunning wordt immers steeds salva rerum tertium 

verleend, dit wil zeggen zonder afbreuk te doen aan de burgerlijke rechten van derden.486 Een 

stedenbouwkundige vergunning houdt bovendien geen enkele beslissing in betreffende  burgerlijke 

rechten, noch met betrekking tot hun bestaan, noch met betrekking tot hun uitoefening.487 
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IV. VORDERINGSMOGELIJKHEDEN 

i. Bevoegdheid  

1. Materiële bevoegdheid 

282. Artikel 591, 3° Ger.W. stelt dat de vrederechter kennis neemt, ongeacht het bedrag van de 

vordering, van geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de 

eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt.488  

 

283. Er bestaat evenwel geen eensgezindheid in de rechtsleer en rechtspraak over de vraag of de 

vrederechter met betrekking tot alle soorten erfdienstbaarheden bevoegd is.489 

 

Rekening houdende met de beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Brussel van 23 mei 1991 

kan alleszins gesteld worden dat de vrederechter zowel voor geschillen in verband met 

conventionele erfdienstbaarheden als in verband met wettelijke erfdienstbaarheden bevoegd is, in 

zoverre de waarde van de vordering het bedrag niet te boven gaat dat bij artikel 590 Ger.W. is 

bepaald.490 Indien dit bedrag wordt overschreden dan is de bevoegdheid van de vrederechter 

afhankelijk van de interpretatie die wordt gegeven aan de volgende zinsnede uit artikel 591, 3° 

Ger.W.: “die de ‘wet’ aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt”. Heeft deze 

zinsnede491 enkel betrekking op de term verplichtingen of ook op de term erfdienstbaarheden? 

Indien deze ook zou slaan op de term erfdienstbaarheden dan zou dit de bevoegdheid van de 

vrederechter inzake conventionele erfdienstbaarheden uitsluiten.492 
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BAUDONCQ en VIAENE zijn evenwel niet te vinden voor een systeem dat de al dan niet bevoegdheid van 

de vrederechter inzake geschillen over conventionele erfdienstbaarheden laat afhangen van een 

louter cijfermatig criterium. Het lijkt immers moeilijk verzoenbaar met de andere bijzondere 

bevoegdheden van de vrederechter ex artikel 591 Ger.W., waarbij andere rechten die ook uit de wil 

van de partijen zijn ontstaan en over aanzienlijke bedragen kunnen gaan, wel tot de bevoegdheid van 

de vrederechter worden gerekend.493 

 

284. Hiertegenover staat de volheid van bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg. Krachtens 

artikel 568, eerste lid Ger.W. neemt de rechtbank van eerste aanleg kennis van alle vorderingen die 

bij haar aanhangig worden gemaakt, ongeacht de waarde van de eis, het voorwerp en de 

hoedanigheid van de partijen.494 Derhalve is de rechtbank van eerste aanleg geenszins onbevoegd 

wanneer er een vordering inzake erfdienstbaarheid bij haar wordt aanhangig gemaakt. De 

verweerder kan in zo’n geval evenwel de bevoegdheid betwisten.495 

2. Territoriale bevoegdheid 

285. Artikel 629, 1° Ger.W. bepaalt dat alleen de rechter van de plaats waar het goed gelegen is de 

bevoegdheid heeft om van de vordering kennis te nemen, wanneer het vorderingen betreft 

aangaande aangelegenheden opgesomd in artikel 591, 3° Ger.W. Indien het onroerend goed waarop 

de vordering betrekking heeft, in verschillende gerechtelijke kantons of arrondissementen gelegen is, 

kan de vordering worden gebracht voor de rechter van de plaats waar een gedeelte van het 

onroerend goed gelegen is.496 

 

286. Hoewel het artikel 629 Ger.W. van dwingend recht is, kunnen partijen met volle kennis van 

zaken en na het onstaan van het geschil in hun gemeenschappelijk belang van deze regel afwijken.497 
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ii. Vorderingen van de titularis van het heersend erf 

287. De titularis van het heersend erf beschikt over twee vorderingen om zijn genot van de 

erfdienstbaarheid te waarborgen, namelijk de vordering tot erkenning van de erfdienstbaarheid en 

de bezitsvordering.498 

 

Dikwijls wordt bijkomend een vordering tot schadeloosstelling ingesteld. Deze dient evenwel niet tot 

de bescherming van het recht van de eigenaar van het heersend erf, zoals bij de bezitsvordering en 

de vordering tot erkenning wel het geval is, doch is enkel een sanctie ten gevolge van het niet-

eerbiedigen van het recht. De vordering tot wegruiming van hindernissen is van dezelfde aard.499 

1. Vordering tot erkenning of actio confessoria 

288. Zoals de eigenaar het recht heeft zijn eigendom op te eisen, zo heeft de eigenaar van het 

heersend erf het recht zijn genot op een erfdienstbaarheid op te eisen.500 Deze vordering is de 

vordering tot erkenning of de actio confessoria.501 De actio confessoria beschermt derhalve het 

zakelijk recht van erfdienstbaarheid.502 Deze actio is met andere woorden de vordering van de 

eigenaar van het heersend erf tot het doen erkennen van zijn recht en tot het doen wegnemen van 

de hindernissen die de uitoefening ervan beperken of belemmeren.503 
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289. Deze vordering steunt niet uitsluitend op een stoornis van het genot van de erfdienstbaarheid. 

De eigenaar van het heersend erf wenst tevens de draagwijdte van zijn zakelijk recht te doen 

erkennen door de eigenaar van het lijdend erf.504 

 

290. Slechts wanneer het bestaan van de erfdienstbaarheid door de eigenaar van het lijdend erf 

wordt betwist, is deze vordering ontvankelijk.505 Het betwist karakter kan blijken uit om het even 

welke materiële belemmering van de uitoefening door de eigenaar van het lijdend erf. Een formele 

verklaring van de eigenaar van het lijdend erf wordt derhalve niet vereist. De eiser hoeft dan ook 

geen schade te bewijzen bij het uitoefenen van de vordering tot erkenning van een 

erfdienstbaarheid.506  

 

291. De vordering heeft zoals gezegd het erkennen van de draagwijdte van de erfdienstbaarheid tot 

doel en veronderstelt dan ook het bewijs van het bestaan van de erfdienstbaarheid.507 

 

Dit bewijs moet geleverd worden door degene die er zich op beroept, dit is in principe de eigenaar 

van het heersend erf.508 

 

De wijze waarop het bewijs moet worden geleverd, verschilt naar gelang de bron van ontstaan van 

de erfdienstbaarheid. Wat betreft de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader wordt 

veronderstelt dat de gemeenschappelijke eigenaar vóór de verdeling van zijn eigendom zichtbare 

tekens van een voortdurende erfdienstbaarheid aanbrengt.509 Betreft het een niet-voortdurende 

erfdienstbaarheid, in de hypothese van artikel 694 BW, dan kan het bewijs evenwel enkel worden 

geleverd door titel. Deze erfdienstbaarheid kan immers niet door verjaring noch door bestemming 
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van de huisvader zijn gevestigd aangezien er niet wordt voldaan aan de vereiste van 

voortdurendheid.510 

2. Bezitsvordering  

292. Indien de eigenaar van het heersend erf in zijn rustig genot van erfdienstbaarheid wordt 

verstoord, kan hij zich ermee vergenoegen enkel een bezitsvordering in te stellen.511  

 

Er bestaan twee bezitsvorderingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten, nl. de 

complainte en de reïntegranda. De complainte wordt geregeld in artikel 1370, lid 1 Ger.W. en 

beschermt een deugdelijk bezit. De reïntegranda ligt vervat in artikel 1370, lid 2 Ger.W. en strekt tot 

handhaving van de openbare rust, waardoor ze enkel kan worden ingesteld indien de stoornis door 

geweld of feitelijkheden werd veroorzaakt. 

 

De bezitsvordering moet in principe ingesteld worden door de eigenaar van het heersend erf, 

evenwel kunnen ook diegenen die bevoegd en bekwaam zijn een erfdienstbaarheid te verkrijgen ten 

voordele van het heersend erf optreden. Dit laatste is evenwel enkel mogelijk indien het een 

reïntegranda betreft.512 

 

293. De stoornis moet niet noodzakelijk het volledig genot van de erfdienstbaarheid teniet doen. Het 

volstaat dat het genot slechts verminderd of belemmerd wordt opdat de bezitsvordering ontvankelijk 

is. Voor de ontvankelijkheid van de vordering is het wel vereist dat de eigenaar van het heersend erf 

tenminste één jaar vreedzaam, openbaar en ondubbelzinnig het bezit van de erfdienstbaarheid 

genoot en dat de bezitsvordering binnen het jaar na de stoornis wordt ingeleid.513  

 

                                                           
510
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Indien de vordering ontvankelijk is, wordt de rechter verzocht te bevelen de stoornis te doen 

ophouden, eventueel onder verbeurte van een dwangsom.514  Dit alles gebeurt zonder dat het recht 

van erfdienstbaarheid als dusdanig nader onderzocht wordt.515  

 

294. In principe genieten enkel erfdienstbaarheden die voortdurend én zichtbaar zijn van de 

bescherming van een bezitsvordering. Dit volgt volgens Cassatie uit het feit dat artikel 1370, 1° 

Ger.W. vereist dat het gaat om onroerende goederen of rechten die verkregen kunnen worden door 

verjaring.516 Deze regel geldt sinds de wet van 25 maart 1876. De bezitsbescherming is sindsdien 

onmogelijk voor niet-zichtbare en/of niet-voortdurende erfdienstbaarheden, aangezien deze niet 

door verjaring kunnen worden verkregen.517 Dit heeft tot gevolg dat de erfdienstbaarheden door 

bestemming van de huisvader in principe kunnen worden beschermd door een bezitsvordering, maar 

niet indien deze erfdienstbaarheid een zichtbare doch niet-voortdurende erfdienstbaarheid betreft 

die herleefde bij toepassing van artikel 694 BW. Er wordt in dit laatste geval immers niet voldaan aan 

de vereiste ‘voortdurendheid’. 

 

In het kader van geschillen met betrekking tot onder meer uitzicht en beplanting is een 

bezitsvordering aldus mogelijk. Dit in tegenstelling tot wanneer bijvoorbeeld een wettelijk recht van 
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uitweg518 of een conventioneel recht van overgang519 het voorwerp uitmaken van een geschil, zijnde 

niet-voortdurende en al dan niet zichtbare erfdienstbaarheden.520 

 

De meerderheidstrekking volgt deze visie.521  De uitsluiting van niet-voortdurende en/of niet-

zichtbare erfdienstbaarheden stuit evenwel op kritiek. Een bepaald deel van de doctrine blijft dan 

ook pleiten voor de ontvankelijkheid van bezitsvorderingen voor niet-voortdurende en/of niet-

zichtbare erfdienstbaarheden. Weliswaar gaat het hier om kunstgrepen in afwachting van de 

dringende wetswijziging die op komst is.522 

 

295. In een recent arrest van 13 oktober 2011 heeft het Grondwettelijk Hof de hierboven genoemde 

meerderheidsvisie evenwel strijdig bevonden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, althans 

wat de reïntegranda betreft. 

 

Het stelt dat artikel 1370, eerste lid, 1° Ger.W. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 

doordat het de houders van een wettelijk recht van uitweg of een conventioneel recht van uitweg 

uitsluit van het voordeel van de bezitsbescherming die bij artikel 1370, tweede lid Ger.W. wordt 

toegekend tegen een stoornis of ontzetting van bezit veroorzaakt door geweld of feitelijkheden.523  

 

296. Aan deze strijdigheid wordt tegemoet gekomen door het wetsontwerp waarin artikel 1370 

Ger.W. een nieuw lid krijgt tussen het eerste en het tweede lid, luidende: “De voorwaarde die onder 
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1° is gesteld, is niet van toepassing wanneer het om een wettelijke of conventionele erfdienstbaarheid 

van uitweg gaat en wanneer de ontzetting van  bezit of de stoornis veroorzaakt is door geweld of 

feitelijkheden.” De tekst werd aangenomen in plenaire vergadering en aan de koning ter 

bekrachtiging voorgelegd.524 

 

Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat de bezitsvordering, meer bepaald de reïntegranda, ook zal 

kunnen worden ingesteld ter bescherming van een zichtbare doch niet-voortdurende 

erfdienstbaarheid van uitweg die herleefde bij toepassing van artikel 694 BW.   

 

297. De eigenaar van het heersend erf ontsnapt aan de bewijsvoering van het bestaan van de 

erfdienstbaarheid. Hierdoor is de bezitsvordering minder verregaand dan de actio confessoria, 

aangezien bij een actio confessoria dit bewijs wel moet geleverd worden.525 Het volstaat dat hij het 

bezit van de toestand waaruit de erfdienstbaarheid voortvloeit, sinds één jaar, bewijst.526 

iii. Vorderingen van de titularis van het lijdend erf 

298. Ook zijn er, naast de hierboven aangehaalde vordering tot afschaffing naar aanleiding van het 

verlies van elk nut (supra nr. 248 et seq.), burgerrechtelijke vorderingen ten gronde die het einde 

kunnen meebrengen van de erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader. De titularis van 

het lijdend erf beschikt hiertoe over de vordering tot ontkenning van een erfdienstbaarheid of de 

actio negatoria en over de bezitsvordering.527  

1. Vordering tot ontkenning of actio negatoria 

299. In de eerste plaats beschikt de titularis van het lijdend erf over een vordering tot ontkenning van 

een erfdienstbaarheid of actio negatoria.528 Cassatie stelt immers dat de vordering tot ontkenning 
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niet beperkt wordt tot wettelijke erfdienstbaarheden, doch ook kan strekken tot betwisting van het 

bestaan van een door menselijk toedoen gevestigde erfdienstbaarheid, waaronder een 

erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader.529  

 

300. Het doel van deze vordering is te laten vaststellen dat het beweerde lijdend erf vrij is van en niet 

bezwaard is met de erfdienstbaarheid die een nabuur beweert te mogen uitoefenen.530 De actio kan 

tezelfdertijd ook worden aangewend om eventuele werken of installaties welke met miskenning van 

het recht werden aangebracht te doen wegnemen531, in zoverre de uitoefening hiervan geen 

rechtsmisbruik uitmaakt 532 . Daarnaast is het mogelijk de actio toe te passen om een 

erfdienstbaarheid te herleiden tot de wijze van uitoefening die oorspronkelijk was overeengekomen, 

in het geval waar de eigenaar van het lijdend erf het bestaan van de erfdienstbaarheid niet 

ontkent.533 Met de vordering kan ook schadevergoeding worden bekomen.534   

 

301. Deze actio is echter slechts ontvankelijk indien de titularis van het naastgelegen erf een 

erfdienstbaarheid in rechte opeist of in feite uitoefent.535 

 

302. Het volstaat dat de eigenaar van het beweerde lijdend erf het bewijs levert van zijn eigendom, 

daar het negatief bewijs, dat het erf niet met een erfdienstbaarheid is bezwaard, niet kan geleverd 

worden. De eigenaar van het beweerde heersend erf moet aantonen dat er wel een 

erfdienstbaarheid aanwezig is, aangezien het eigendomsrecht in principe vrij is van lasten. 

 

Dit principe dat het eigendomsrecht vrij is van lasten heeft voor gevolg dat de eigenaar van het 

beweerde lijdend erf niet moet bewijzen dat mogelijke erfdienstbaarheden uitgedoofd zijn. Deze 

                                                                                                                                                                                     
van het lijdend erf optreden, voor meer details zie L. LINDEMANS, “Erfdienstbaarheden” in APR, Brussel, Larcier, 
1958, nr. 837-838; F. BAUDONCQ en T. VIAENE, “Procedurele knelpunten inzake privaatrechtelijke 
erfdienstbaarheden”, Not.Fisc.M. 2008, afl. 7, 221. 
529

 Cass. 19 mei 1949, Arr.Verbr. 1949, 338. 
530

 Rb. Luik 4 september 1990, JLMB 1991, I, 50; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht, V/IIB, Zakenrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 786. 
531

 Rb. Brugge 3 oktober 1997, RW 1998-99, afl. 12, 413. 
532

 Cass. 14 november 1997, JLMB 1998, III, 1423. 
533

 Dit heeft derhalve een aanpassing van de draagwijdte tot gevolg. 
534

 G. BLOCKX, F. LENS en L. WYNANT, Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2006, 312; H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 549. 
535

 F. BAUDONCQ en T. VIAENE, “Procedurele knelpunten inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden”, 
Not.Fisc.M. 2008, afl. 7, 221; F. BAUDONCQ en T. VIAENE, Procedurele aspecten inzake privaatrechtelijke 
erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 2008, 39. 



  

108 
 

eigenaar moet dat bewijs enkel leveren in het geval de eigenaar van het beweerde heersend erf het 

bestaan van een oude erfdienstbaarheid aantoont.536  

 

303. De actio negatoria is aan kantmelding onderworpen.537 Aan deze kantmelding is een exceptie 

van onontvankelijkheid verbonden. Deze exceptie is van openbare orde, maar heeft slechts een 

opschortende werking. Het ontbreken van de kantmelding kan goedgemaakt worden in elke stand 

van het geding.538 

2. Bezitsvordering  

304. De titularis van het lijdend erf kan daarnaast ook een bezitsvordering instellen als verweer tegen 

de aanspraken van een nabuur op een erfdienstbaarheid.539  

 

Deze vordering wordt ingesteld met het oog op het doen ophouden van feitelijkheden, bestaande in 

de uitoefening van een volledig betwiste erfdienstbaarheid of van een niet-betwiste 

erfdienstbaarheid waarvan de modaliteiten de geoorloofde perken te buiten gaan.540  

 

305. Het voorwerp van de vordering is het lijdend erf zelf en niet een erfdienstbaarheid. Zij 

beschermt met ander woorden het bezit van het lijdend erf en niet het genot van de 

erfdienstbaarheid. Er moet derhalve niet worden nagegaan of de betwiste erfdienstbaarheid vatbaar 

is voor verjaring, met het oog op de ontvankelijkheid van de bezitsvordering. In dit opzicht is de 

bezitsvordering van het lijdend erf is met andere woorden steeds ontvankelijk.541 Wat betreft de 

overige ontvankelijkheidvereisten van deze vordering moeten de voorwaarden vermeldt in artikel 

1370 Ger. W worden nagegaan. 
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 HOOFDSTUK 5: BESLUIT 

306. Het Burgerlijk Wetboek bevat weinig artikelen die specifiek de erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader betreffen. Slechts drie artikelen zijn er te vinden, dit in tegenstelling 

tot de brede waaier aan wetsartikelen in verband met erfdienstbaarheden in het algemeen. Evenwel 

blijkt uit het voorgaande dat er in deze drie bepalingen een enorm interessante erfdienstbaarheid 

vervat ligt. 

 

Dit blijkt onder meer uit het feit dat de bestemming door de huisvader een bijzondere ontstaanswijze 

is, eigen aan erfdienstbaarheden. Andere zakelijke rechten dan erfdienstbaarheden kunnen niet op 

deze wijze ontstaan. 

 

Daarnaast is de bestemming door de huisvader een aparte rechtsfiguur. De bestemming door de 

huisvader geldt namelijk als titel, maar maakt evenwel geen titel uit. 

 

Net als bij de vestiging van een erfdienstbaarheid door verjaring, vermoedt de wet dat er een 

stilzwijgende overeenkomst, een titel, tot stand komt door het akkoord van de partijen omtrent het 

voortbestaan van de toestand van dienstbaarheid. Hieruit volgt dat de bestemming door de 

huisvader in principe niet vervat ligt in een aparte overeenkomst.  

 

Boeiend is ook de toestand na vermenging en vóór herleving: de erfdienstbaarheid leeft in een 

latente toestand voort of tenminste blijft het recht in abstracto onaangetast. Deze vorm van 

tenietgaan treft men namelijk slechts aan bij vermenging van twee erven, dus in geval van 

vermenging waarvan sprake is in artikel 694 BW en in artikel 705 BW, én bij de onmogelijkheid tot 

gebruik van een erfdienstbaarheid voorzien in artikel 704 BW. 

 

307. Hoewel de twee vestigingswijzen, de werkelijke vestiging en het herleven, fundamentele 

gelijkenissen hebben die hen verenigen, hebben zij ook verschillen die hen van elkaar onderscheiden. 

 

308. Wat het bewijsrecht betreft, kan worden gesteld dat zowel artikel 693 BW als artikel 694 BW 

vereisen dat het bewijs dient te worden geleverd door diegene die er zich op beroept. De persoon 

die het bewijs dient te leveren van artikel 693 BW geniet evenwel een voordeel, aangezien sommige 

bewijsvoorwaarden worden vermoed, behoudens tegenbewijs. Wanneer een persoon evenwel het 
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bewijs wenst te leveren van artikel 694 BW zal er op hem een zwaardere bewijslast wegen, omdat 

bijkomend het bewijs dient te worden geleverd van de vroeger bestaande erfdienstbaarheid. 

 

309. Het is ook voor de notaris van belang dat hij een grondige kennis bezit van de voorwaarden die 

moeten worden voldaan opdat een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader zich kan 

vestigen of kan herleven. Bij het onderhandelen over het compromis en bij het verlijden van de 

splitsingsakte moet de notaris immers bijzonder waakzaam zijn voor het bestaan van eventuele 

erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader, aangezien deze ontstaan of herleven door 

de loutere splitsing van de erven. 

 

310. In het kader van appartementsmede-eigendom bewijzen erfdienstbaarheden door bestemming 

van de huisvader hun nut. Het Franse Hof van Cassatie heeft echter het bestaan van 

erfdienstbaarheden ten bate van de private en ten laste van de gemeenschappelijke delen 

verworpen. Daarentegen aanvaardt zij wel dat er tussen twee of meer private delen 

erfdienstbaarheden kunnen worden gevestigd, waarbij opnieuw de bestemming door de huisvader 

kan worden gehanteerd. 

 

311. Terwijl België twee wijzen van vestiging van een erfdienstbaarheid door bestemming van de 

huisvader onderscheidt, een werkelijke vestiging en een vorm van herleving, herleidt Frankrijk het 

verschil tussen de artikelen 692-693 en 694 tot een bewijsprobleem. Ook Luxemburg lijkt dit idee 

volgen. Italië ondervindt de Franse invloed, doch bezit ook een eigen karakteristiek. Zelfs Spanje 

voorziet de mogelijkheid tot bestemming door de huisvader, maar maakt geen onderscheid tussen 

de verschillende gevallen waarin het kan intreden. In Nederland vinden we de bestemming door de 

huisvader daarentegen niet meer terug. 

 

312. Een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader kan op vele manieren tenietgaan. De 

gronden van tenietgaan zijn evenwel niet specifiek voor een erfdienstbaarheid door bestemming van 

de huisvader. Ook kan er worden opgemerkt dat er een schril contrast bestaat tussen hoe makkelijk 

een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader kan tenietgaan en hoe moeilijk het is voor 

dergelijke erfdienstbaarheid om te ontstaan gezien de hoeveelheid aan voorwaarden. 

 

313. Het bekomen van een administratieve vergunning in strijd met een erfdienstbaarheid door 

bestemming van de huisvader heeft niet tot gevolg dat deze erfdienstbaarheid wordt opgeheven. 

Een vergunning wordt immers steeds salva rerum tertium verleend. 
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314. Het einde van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader kan ook worden 

vermeden of bekomen aan de hand van de vorderingsmogelijkheden die de titularis van het 

heersend respectievelijk lijdend erf bezitten. Ook deze zijn niet specifiek aan de bestemming door de 

huisvader. 

 

315. Concluderend kunnen we stellen dat een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader 

een erg specifieke vestigingswijze heeft, terwijl zij op niet-specifieke  wijzen kan tenietgaan. 
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