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 Inleiding 

 

1. Het recht van gebruik en bewoning wordt geregeld door de artikelen 625 tot en met 

636 van het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek geeft echter geen definitie van het 

recht van gebruik en bewoning. In de rechtsleer wordt het doorgaans omschreven als “een 

tijdelijk of levenslang zakelijk recht om andermans zaak te gebruiken en de vruchten ervan te 

genieten, waarbij dit genot beperkt is tot de behoeften van de titularis en zijn gezin, en mits de 

zaak zelf in stand te houden.”1 

  

2. S. VAN OVERBEKE noemt het recht van gebruik en bewoning een hoogbejaarde 

rechtsfiguur, doch wel een taaie grijsaard die zich niet zomaar laat kisten.2 Er wordt in de 

praktijk niet bijster veel gebruik gemaakt van het recht van gebruik en bewoning.3 Dit rijst de 

vraag of de rechtsfiguur nog maar van weinig nut is of veeleer over het hoofd wordt gezien. 

 

3.  Op het eerste gezicht lijkt het recht van gebruik en bewoning een zeer soepele 

rechtsfiguur. De weinige regelgeving die het Burgerlijk Wetboek biedt, is immers grotendeels 

van suppletieve aard. Artikel 628 en 629 BW bepalen namelijk respectievelijk: “Het recht van 

gebruik en het recht van bewoning worden geregeld door de titel waarbij zij werden gevestigd 

en zijn, overeenkomstig de bepalingen daarvan, meer of minder uitgebreid” en “Wanneer de 

titel geen aanwijzingen omtrent de omvang van die rechten bevat, worden zij als volgt 

geregeld”. Mits het respecteren van de essentiële wezenskenmerken van het recht van gebruik 

en bewoning, blijft er voor de partijen dus een grote vrijheid over om aan het recht een 

betekenis te geven naar wens en hun onderlinge en rechten en verplichtingen nader te bepalen. 

De rechtsleer blijkt het echter niet eens te raken over wat nu juist die essentiële 

bestaanseigenschappen zijn.  

 

4. Oorspronkelijk werd het recht van gebruik en bewoning overwegend beschouwd als 

een soort beperkt vruchtgebruik. In de Digesta van het Corpus Iuris Civilis van keizer 

Justinianus staan de regels voor gebruik en bewoning middenin de regels voor vruchtgebruik 

                                                 
1 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, A.F.T. februari 2007, 4, nr. 01. 
2 S. VAN OVERBEKE, “De beëindiging van het recht van bewoning door vermenging van de hoedanigheden van 

bewoner en van eigenaar in dezelfde persoon” (noot onder Rb. Brugge 26 oktober 2001), RW 2003-04, afl. 39, 

1550. 
3 TH. VAN SINAY, “Over het recht van bewoning in een familieregeling” (noot onder Vred. Zottegem-Herzele 9 

juni 2005), TBBR 2005, 616. 
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vermeld, dus in het Romeins recht was het niet meer dan een soort vruchtgebruik. 

MALEVILLE, één van de auteurs van ons Burgerlijk Wetboek, heeft geconstateerd dat het recht 

van vruchtgebruik in bepaalde rechtspraak uit het Ancien Régime herleid werd tot een louter 

recht van gebruik, indien het gelegateerd was aan de langstlevende echtgenoot en het echtpaar 

samen kinderen had. In bepaalde omstandigheden waren het recht van vruchtgebruik en het 

recht van gebruik dus verwisselbaar.4 Bepaalde rechtsgeleerden uit die tijd waren echter een 

andere mening toegedaan: volgens VEDEL gingen deze rechtspraak en de daarop gebaseerde 

rechtsleer in tegen de wet en volgens SERRES was een hervorming noodzakelijk. In de 

Pandectes belges wordt het gebruik omschreven als “un usufruit limité aux besoins de 

l’usager, c’est-à-dire un usufruit véritable, moins l’étendue de la jouissance”, met andere 

woorden een werkelijk vruchtgebruik maar minder uitgebreid wat het genot betreft.5   

 

5. Ook in de huidige rechtspraak en rechtsleer blijft er een burgerrechtelijke discussie 

waaien of het recht van gebruik en bewoning een soort vruchtgebruik is of niet. W. PINTENS, 

CH. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN vinden de twee rechtsfiguren weliswaar 

in zekere mate verwant, maar poneren dat ze fundamenteel zeer verschillend zijn, namelijk 

inzake hun omvang, overdraagbaarheid, beslagbaarheid en verdeling van de lasten. Zij wijzen 

er overigens op dat ons Burgerlijk Wetboek de twee rechtsfiguren onderbrengt in twee 

verschillende hoofdstukken en dat er in het hoofdstuk van het recht van gebruik en bewoning 

slechts summier wordt verwezen naar het vruchtgebruik.6 J. VERSTRAETE sluit zich hierbij 

aan.7 R. DERINE, F. VANNESTE en H. VANDENBERGHE spreken daarentegen over “twee 

varianten op het vruchtgebruik, die er overigens diminutieven van zijn”.8 N. VANDEBEEK 

illustreert het als “een beperkt vruchtgebruik”9. Zowel J. VERSTAPPEN en H. VAN 

MUYLDER
10, als D. MICHIELS

11, alsook C. DE WULF en H. DEDECKER
12, noemen het “een klein 

                                                 
4 R. DEBLAUWE, Inleiding tot de successierechten, Herentals, KnopsPublishing, 2013, 232-233, nr. 495 
5 R. DEBLAUWE, Inleiding tot de successierechten, Herentals, KnopsPublishing, 2013, 232-233, nr. 495 en vn. 

710. 
6 W. PINTENS, CH. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 1210, nr. 2399.  
7 J. VERSTRAETE, noot onder Antwerpen 25 mei 1992, Not.Fisc.M. 1993, 178. 
8 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning” in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht. 5: Zakenrecht, 1984, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 563, nr. 911. 
9 N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Grondige analyse van enkele rechtsfiguren” 

in Het onroerend goed in de praktijk, 2011, afl. 228, XV.Q-87, nr. 3.2. 
10 J. VERSTAPPEN en A. VAN MUYLDER, Actuele fiscale aspecten van onroerend goed, Diegem, Ced.Samsom, 

1995, 251. 
11 D. MICHIELS, “Actuele ontwikkelingen inzake vruchtgebruik, erfpacht en opstal”, Not.Fisc.M. 2006, 197, nr. 

13. 
12 H. DE DECKER en C. DE WULF, “Vruchtgebruik – Recht van gebruik en bewoning” in C. DE WULF, J. BAEL, S. 

DEVOS en H. DE DECKER (eds.), Het opstellen van notariele akten, IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 105, nr. 123. 
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vruchtgebruik”. Volgens TH. VAN SINAY is het gewoonweg een vruchtgebruik, op drie 

uitzonderingen na, namelijk het persoonsgebonden karakter, de doelgebondenheid van het 

genotsrecht tot de behoeften en de onvervreemdbaarheid. 13 V. BOESMANS gaat zo ver als 

“een onderdeel van het vruchtgebruik”.14  

 

6. Deze masterproef heeft de bedoeling om een volledig overzicht te geven van wat het 

recht van gebruik en bewoning precies inhoudt. De kenmerken van het recht, de rechten en de 

verplichtingen van de partijen en de wijze van vestiging en tenietgaan van het recht worden 

besproken. Daarnaast wordt aangehaald in welke gevallen het recht van gebruik en bewoning 

zijn diensten kan verlenen in de praktijk. Ook de fiscale aspecten worden nader toegelicht. 

Tot slot wordt doorheen deze masterproef onderzocht wat de gewezen rechtspraak naar voor 

brengt, om een beter begrip te krijgen van de draagwijdte van het recht en de problemen die 

het in de praktijk veroorzaakt.  

  

                                                 
13 TH. VAN SINAY, “Over het recht van bewoning in een familieregeling” (noot onder Vred. Zottegem-Herzele 9 

juni 2005), TBBR 2005, 615. 
14 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning” in Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 

33, IJ.1–1. 
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HOOFDSTUK 1: Definitie 

1.1 Het recht van gebruik 

1.1.1 Algemeen  

7. Artikel 630 en 631 van het Burgerlijk Wetboek hebben specifiek betrekking op het 

recht van gebruik. In de rechtsleer wordt dit omschreven als “het tijdelijk zakelijk recht op 

andermans goed, gelijkaardig aan het vruchtgebruik, maar beperkter in omvang”.15 Men 

spreekt ook over usufruit restreint, usufruit limité of usufruit en miniature. Het recht van 

gebruik vindt zijn oorsprong in het Romeins recht. Oorspronkelijk gaf het zakelijk recht van 

usus enkel het recht op persoonlijk gebruik van de zaak, mettertijd werd ook een bescheiden 

recht op de vruchten toegekend.16 De gebruiker heeft een gebruiks- en genotsrecht dat 

doelgebonden is: het strekt zich slechts uit tot wat voor de rechthebbende en zijn gezin 

noodzakelijk is, tenzij de partijen hier in de vestigingstitel van afwijken.17  

 

1.1.2 Voorwerp 

8. Het recht van gebruik verleent naast een gebruiksrecht, alsook een genotsrecht van de 

vruchten in natura.18 Het gebruiksrecht kan gevestigd worden op roerende of onroerende 

goederen. Het vruchtgenot in natura betekent niet dat het inkomen van de gebruiker enkel uit 

natuurlijke vruchten kan bestaan: het gebruiksrecht kan ook slaan op onlichamelijke roerende 

goederen19, zoals een schuldvordering, een geldsom en een huur-of pachtovereenkomst, 

waardoor het inkomen bestaat uit burgerlijke vruchten.20 Het wordt echter betwist of een 

zakelijk gebruiksrecht kan gevestigd worden op verbruikbare zaken. Volgens bepaalde 

rechtsleer is er in dat geval sprake van een oneigenlijk gebruik of quasi-gebruik (quasi-usus). 

Volgens andere rechtsleer is dit niet mogelijk en leidt dit onvermijdelijk tot de herkwalificatie 

naar een quasi-vruchtgebruik.21 

                                                 
15 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, A.F.T. februari 2007, 4, nr. 02 (hierna verkort: K. 

VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”). 
16 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning” in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht. 5: Zakenrecht, 1984, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 563, vn. 1 

(hierna verkort: R. DERINE, F. VAN NESTE EN H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”). 
17 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 563, nr. 911. 
18 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 573-574. 
19 Maar niet op een slechts mathematisch bestaand aandeel in een onverdeelde zaak: zie Vred. Zottegem-Herzele 

9 juni 2005, TBBR 2005, 2005, noot TH. VAN SINAY en Rb. Gent 23 maart 2010, RW 2011-12, 1348. 
20 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 574, nr. 915; K. 

VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 5, nr. 2.  
21 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning” in Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 

33, I.J.4–1 (hierna verkort: V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”); R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 

VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 571, nr. 914 en vn. 41 en 42; K. VERHEYDEN, “De rechten 

van gebruik en bewoning”, 5, nr. 02. 
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1.2 Het recht van bewoning 

1.2.1 Algemeen 

9. Artikels 632 tot en met 635 hebben specifiek betrekking op het recht van bewoning. 

Het is eigenlijk een bijzondere toepassingsvorm van het recht van gebruik.22 Alle rechtsregels 

betreffende het recht van gebruik treffen dus ook het recht van bewoning. Omgekeerd kan 

voor het recht van bewoning een specifieke regeling gelden die niet van toepassing is op het 

recht van gebruik. Het bewoningsrecht is een gebruiksrecht in de zuiverste betekenis, want de 

titularis heeft geen recht op de vruchten.23 Het gebruik blijft dus beperkt tot het louter 

bewonen van (een gedeelte van) het onroerend goed en het toebehoren daarvan, zoals 

bijvoorbeeld de tuin en de garage.24 Het bewoningsrecht is alimentair van aard, beperkt tot 

materiële steun.25  

 

1.2.2 Voorwerp 

10. Het recht van bewoning heeft specifiek betrekking op het gebruiksrecht van 

andermans woning. Elke woonvorm komt in aanmerking. Zo kan een woning, appartement, 

residentiële caravan en elk ander onroerend goed dat gebruikt of bestemd wordt tot bewoning 

het voorwerp vormen van een recht van gebruik en bewoning. Een kantoorgebouw of 

industrieel gebouw komt daarentegen niet in aanmerking als geheel, maar er kan wel op 

bepaalde onderdelen van dergelijke gebouwen een recht van bewoning gevestigd worden, 

zoals bijvoorbeeld het woongedeelte van de conciërge of de bewaker van een fabriek of de 

gerant van een tankstation. Men kan dan eenvoudig dit recht in de vestigingstitel beperken tot 

de duur van de opdracht van de betrokkene.26 

 

                                                 
22 E. SPRUYT, “Bruikleen of recht van bewoning”, Knack 5 augustus 2010.  
23 R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 250, nr. 629  

Patrimoniumvennootschap, 25, nr. 45. 
24 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.2–1, nr.2. 
25 TH. VAN SINAY, “Over het recht van bewoning in een familieregeling” (noot onder Vred. Zottegem-Herzele 9 

juni 2005), TBBR 2005, 615-616; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 250. 
26K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 6, nr. 04. 



9 

 

HOOFDSTUK 2: Kenmerken 

2.1 Zakelijk recht 

11. De rechten van gebruik en bewoning zijn zakelijke rechten: ze worden gevestigd 

onafhankelijk van de persoon die het recht toekent27 en de rechthebbende heeft een 

rechtstreekse aanspraak op de zaak. Afhankelijk van het voorwerp waarop het recht wordt 

gevestigd, gaat het om een roerend dan wel onroerend zakelijk recht van gebruik en 

bewoning. Indien het wordt gevestigd op een onroerend goed, moet de vestigingsakte van het 

bewoningsrecht worden overgeschreven op het hypotheekkantoor om tegenwerpelijk te zijn 

aan derden. Dit impliceert dat de vestigingstitel in een authentieke akte moet worden 

verleden.28 De titularis kan na overschrijving zijn recht tegenover iedereen afdwingen 

(tegenwerpelijkheid erga omnes). Een zakelijk recht verleent bovendien een volgrecht: uit 

artikel 96 van de Hypotheekwet volgt dat de titularis van een ingeschreven recht van 

bewoning, het recht heeft om gerangschikt en betaald te worden volgens de orde van zijn 

inschrijving, ongeacht in welke handen het onroerend goed waarop het recht slaat zou 

overgaan. Daarnaast heeft hij een recht van voorrang: dit regelt de volgorde van welke 

schuldeiser op welke plaats gerangschikt wordt om al dan niet in nuttige orde op te komen 

voor een aandeel in de opbrengst van de openbare verkoop (anterioriteitsbeginsel).29 Het recht 

is, mits overschrijving op het hypotheekkantoor, dus tegenwerpelijk aan de schuldeisers met 

een latere inschrijving. Dit wordt geïllustreerd in een vonnis van de rechtbank van eerste 

aanleg van Hasselt: er werd een recht van bewoning gevestigd en overgeschreven op het 

hypotheekkantoor, nadat op de betrokken woning reeds een hypotheek was gevestigd ter 

waarborg van een hypothecair krediet. Hierna werd nog een tweede hypothecair krediet 

ingeschreven ten voordele van dezelfde kredietinstelling. Wanneer naderhand de woning werd 

verkocht ontstond er discussie over de tegenwerpelijkheid van het bewoningsrecht aan de 

kredietinstelling en over haar rangregeling. De betrokken notaris was van mening dat het 

recht van bewoning tussen de twee hypothecaire kredieten instond en plaats innam in tweede 

rang. De rechter ging akkoord en legde uit dat er sprake is van zakelijke subrogatie, als een 

goed dat in de plaats komt van een ander goed dat in het vermogen een functie vervult, die 

                                                 
27 W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning” in X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het 

bedrijfsleven, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 1/12 (hierna verkort: W. VAN MINNEBRUGGEN, 

“Recht van gebruik en bewoning”). 
28 N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Grondige analyse van enkele 

rechtsfiguren” in Het onroerend goed in de praktijk, 2011, afl. 228, XV.Q–87, nr. 3.1 (hierna: N. VANDEBEEK, 

“Terbeschikkingstelling van onroerende goederen”); V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.3–1, nr. 1; W. 

VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 2/12. 
29 Rb. Hasselt 5 december 2006, RW 2006-07, nr. 41, 1687. 
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functie overneemt. In casu nam de verkoopprijs de plaats en de functie van de woning over. 

Het recht van bewoning diende te worden omgezet op de verkoopprijs en de verkoopprijs 

werd geacht van bij het begin deel te uit te maken van het recht van bewoning.30  

Daarnaast is de titularis van een bewoningsrecht ook bevoegd om een vordering tot 

terugvordering of een bezitsvordering (‘re-integranda’) in te stellen, zowel tegen de eigenaar 

als tegen een derde-bezitter (infra nr. 46). 

 

2.2 Tijdelijk recht 

12. Het recht van gebruik en bewoning is een essentieel tijdelijk recht: de termijn 

waarvoor het recht duurt moet bepaald of bepaalbaar zijn.31 Bijgevolg eindigt het door het 

overlijden van de titularis.32 Volgens de meerderheid van de rechtsleer is dit tijdelijk karakter 

van openbare orde.33 Het recht van gebruik en bewoning kan wel ten voordele van meer dan 

één persoon worden gevestigd, maar nooit voor een langere duur dan het leven van één van 

deze welbepaalde en reeds bestaande personen.34 Het recht kan hetzij tegelijkertijd gevestigd 

worden ten voordele van twee personen, met aanwas ten voordele van de langstlevende van 

hen, hetzij successief of opeenvolgend, waarbij het recht van de tweede titularis slechts 

aanvangt neemt bij het overlijden van de eerste titularis, uiteraard op voorwaarde dat de 

tweede titularis de eerste overleeft. 35 

 

13. De rechtsleer is het niet eens over de vraag of een recht van gebruik en bewoning kan 

gevestigd worden in hoofde van een rechtspersoon. Volgens bepaalde rechtsleer is dit 

onmogelijk wegens het strikte persoons- en familiaalgebonden karakter (infra nr. 15).36 

Andere rechtsleer maakt deze overweging niet en stelt zonder meer dat de maximumduur van 

30 jaar die is voorzien bij het vruchtgebruik (art. 619 BW) mutatis mutandis van toepassing 

                                                 
30 Rb. Hasselt 5 december 2006, RW 2006–07, nr. 41, 1687. 
31 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 6, nr. 04. 
32 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 569, nr. 913 en vn. 28; . 
33 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 569, nr. 913. 

VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 5, al. 1; N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van 

onroerende goederen”, XV.Q–88. 
34 N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen”; XV.Q-87 en XV.Q-88, nr. 3.2; V. 

BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.3–2, nr.2.  
35 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 8, nr. 10  
36 E. SPRUYT, “Bruikleen of recht van bewoning”, Knack 5 augustus 2010; K. VERHEYDEN, “De rechten van 

gebruik en bewoning”, 7, nr. 7;   
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is.37 K. VERHEYDE wijst er mijn inziens terecht op dat een rechtspersoon alleszins niet kan 

voldoen aan de verplichting van de bewoner om het onroerend goed te bewonen.38 

 

2.3 Ondeelbaar recht 

14. Het recht van gebruik en bewoning is ondeelbaar: het kan niet slechts voor een 

gedeelte worden toegekend.39 Men kan dus bijvoorbeeld niet slechts de helft of een tiende van 

het recht van gebruik en bewoning hebben, zoals dat wel kan bij vruchtgebruik of blote 

eigendom. Je hebt het volledig recht van gebruik en bewoning of je hebt het niet. De 

ondeelbaarheid staat er uiteraard niet aan in de weg dat men het recht vestigt op een gedeelte 

van een goed, zoals bijvoorbeeld de bovenverdieping van een woonhuis. Men kan daarnaast 

bijvoorbeeld ook een exclusief bewoningsrecht vestigen op welbepaalde kamers van een 

woning, terwijl de overige plaatsen gezamenlijk gebruikt worden met de andere bewoners van 

het huis. De verschillende plaatsen moeten dan in de akte beschreven worden en men moet 

opletten dat, in het geval van een vestiging ten bezwarende titel, een wettelijk rechtvaardig 

geachte vergoeding betaald wordt, ook als het gaat om een ouder-kind relatie.40  

 

2.4 Onoverdraagbaar recht 

15. Overeenkomstig artikel 631 en 634 van het Burgerlijk Wetboek kunnen respectievelijk 

het recht van gebruik en het recht van bewoning niet aan anderen afgestaan noch verhuurd 

worden. Als de rechtstitularis toch de zaak zou verhuren, dan is de huurovereenkomst vatbaar 

voor nietigverklaring en kan de eigenaar desgevallend de vervallenverklaring van het recht 

en/of een schadevergoeding vorderen. De beperkte bevoegdheid van de gebruiker is 

bovendien tegenstelbaar aan derden. De huurder die kennis had van de titel van de gebruiker, 

kan dus geen bezitter te goeder trouw zijn.41 Het recht van gebruik en bewoning is dus 

volkomen onoverdraagbaar. In tegenstelling tot het vruchtgebruik, dat een vermogenswaarde 

heeft, biedt het recht van gebruik en bewoning enkel een waarde voor de gebruiker en zijn 

gezin: enkel zij kunnen het recht uitoefenen.42 Het recht is dus strikt gebonden aan de persoon 

                                                 
37 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 569-570, vn. 28; N. 

VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen”, XV.Q–87, nr. 3.2; V. BOESMANS, “Gebruik en 

bewoning”, I.Jbis.4-2, I.Jbis.1-2 en I.Jbis.4-3. 
38 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 11, nr. 21 
39 N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen”, XV.Q–88, nr. 3.3. 
40 C. DE WULF, J. BAEL en S. DEVOS, Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht. Het opstellen van 

Notariële Akten, Mechelen, Kluwer, 2011, 21, nr. 505-506. 
41 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 566–567, nr. 912 en vn. 

13 en 16. 
42 A. WYLLEMAN, Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Onuitg. Syllabus Master Notariaat, UGent, 2014-15, 9. 
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van de gebruiker of bewoner (intuitu personae-karakter). Uit dit hoogstpersoonlijk karakter 

wordt verder afgeleid dat het recht niet vatbaar is voor beslag43, en evenmin in hypotheek of 

in bruikleen kan worden gegeven.44 R. DERINE, F. VANNESTE en H. VANDENBERGHE zien wel 

een mogelijkheid tot beslag op de vruchten die voor het onderhoud van de titularis en zijn 

gezin niet noodzakelijk zijn, maar toch aan hem toekomen.45 Dat staat haaks op het principe 

dat de gebruiker uitsluitend recht heeft op de vruchten die strikt noodzakelijk zijn voor 

hemzelf en zijn gezin. Hij heeft een persoonlijk en doelgebonden gebruiksrecht: alles wat zijn 

behoeften overstijgt komt toe aan de naakte eigenaar. De hypothese van DERINE, VANNESTE 

en VANDENBERGHE veronderstelt dus wel dat de partijen conventioneel anders zijn 

overeengekomen en dat de vestigingsakte een uitdrukkelijk beding bevat dat aan de gebruiker 

een ruimer vruchtgenot toelaat.  

In de praktijk vormt de onbeslagbaarheid van het recht geen probleem: de hypothecaire 

schuldeiser zal immers eisen dat de titularis van het recht van gebruik en bewoning in de 

hypotheekakte tussenkomt om voorwaardelijk aan zijn recht te verzaken mocht het 

gehypothekeerde goed in de toekomst uitgewonnen en verkocht worden.46 Als de hypotheek 

daarentegen reeds tegenstelbaar was gevestigd vóór het recht van bewoning, zal het 

bewoningsrecht ook behoren tot het onderpand van de hypothecaire schuldeisers.47 Als het 

recht van bewoning nadien wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor zal de titularis 

evenwel een schuldvordering hebben in tweede rang en aanspraak kunnen maken op de 

opbrengst van de uitwinning (supra nr. 11).48 

 

16. Als de partijen niets bepalen, staat vast dat het recht niet vatbaar is voor overdracht, 

verhuur, hypotheek, pand of bruikleen (art. 631 en 634 BW). Als de persoon het goed 

definitief verlaat, verliest hij zijn recht. Als hij aan een derde toelaat om er gratis (bij hem in) 

te wonen, kan dit leiden tot de vervallenverklaring van zijn recht.49 Volgens K. VERHEYDEN 

geeft het recht van gebruik en bewoning, in tegenstelling tot de ‘normale’ zakelijke rechten, 

                                                 
43 E. DIRIX en K. BROECKX, “Beslag” in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 524, nr. 851. 
44 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 565. 
45 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 568, nr. 912. 
46 D. MICHIELS, “Actuele ontwikkelingen inzake vruchtgebruik, erfpacht en opstal”, Not.Fisc.M. 2006, 197, nr. 

13, vn. 38. 
47 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 576, vn. 69. 
48 Rb. Hasselt 5 december 2006, RW 2006-07, nr. 41, 1686; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. 

JANSEN, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 2000-2008”, TPR 2009, afl. 3, 2, 1527-1528 (hierna verkort: J. 

KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”). 
49 W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 2/12. 
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geen volledig bezitsrecht op de zaak zelf: de rechten behoren tot de zakelijke rechten, maar 

“zijn dit niet ten volle”.50  

Er bestaat evenwel discussie of de partijen conventioneel van artikel 631 en 634 mogen 

afwijken. Een bepaalde strekking in de rechtspraak en de rechtsleer is van oordeel dat de 

onvervreemdbaarheid en de onverhuurbaarheid een essentieel wezenskenmerk is waar de 

partijen niet van mogen afwijken.51 Een andere strekking is daarentegen van oordeel dat de 

partijen wel kunnen afspreken dat het goed mag verhuurd worden, zodat de titularis de 

burgerlijke vruchten kan innen.52 Artikel 628 voorziet immers dat de partijen het recht van 

gebruik en bewoning meer of minder kunnen uitbreiden zoals zij wensen. Bovendien bepaalt 

artikel 629 dat wanneer de titel geen aanwijzingen omtrent de omvang van het recht bevat, het 

recht als volgt wordt geregeld; wat volgt zijn onder meer de bepalingen inzake de 

onvervreemdbaarheid en de onverhuurbaarheid. De wetgever heeft dus zelf bepaald dat deze 

bepalingen slechts gelden in het geval dat de partijen niets anders hebben geregeld. Wat de 

partijen in de vestigingstitel overeenkomen strekt hen tot wet, voor zover dit niet strijdig is 

met de openbare orde. Nu de artikelen 631 en 634 niet van openbare orde zijn, zijn de partijen 

volledig vrij om zelf de omvang van het recht te bepalen.53 R. DERINE, F. VANNESTE en H. 

Vandenberghe brengen daar tegen in dat het al dan niet dwingend karakter niet ter zake doet, 

omdat men hoe dan ook nooit kan ontsnappen aan de correcte juridische kwalificatie van een 

zakelijke rechtsverhouding. Men dient altijd de essentiële bestaanseigenschappen van een 

zakelijke rechtsfiguur te respecteren en volgens hen zijn de persoonsgebondenheid en de 

onvervreemdbaarheid de essentiële karaktertrekken die het zakelijk recht van gebruik en 

bewoning uitmaken. Zolang men deze wezenskenmerken behoudt, is er inderdaad een zekere 

ruimte voor de partijen om hun verbintenissen te moduleren naar wens. Als men het recht van 

gebruik en bewoning evenwel buiten deze grenzen uitbreidt, zal het onvermijdelijk 

gekwalificeerd worden als een ruimer zakelijk recht dat wel die eigenschappen voorziet, 

                                                 
50 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 4, nr. 1. 
51 W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 2/12; H. DERYCKE en A. WEYTENS, “Recht van 

bewoning toegestaan door een patrimoniumvennootschap fiscaal bekeken. Een over het hoofd geziene 

planningsmethode?”, TEP 2010, 5, nr. 47; A. VERBEKE en S. SNAET, “Zakelijke rechten en familiale 

vermogensplanning. Vruchtgebruik - Recht van gebruik en bewoning - Erfpacht” in A. VERBEKE en V. SAGAERT 

(eds.), Goederenrecht, Themis cahier 52, Brugge, die Keure, 2009, 61; J. VERSTRAETE, noot onder Antwerpen 

25 mei 1992, Not.Fisc.M. 1993, 178; K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 5, nr. 10, 8, nr. 10 

en 8-9, nr. 12; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 565-567; J. 

KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”, 1521, nr. 425. 
52 N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen”, XV.Q-88, nr. 3.4 en XV.Q-89 - XV.Q-90, 

nr. 4 en vn. 1; V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.3–4 en I.J.6–1. 

 zie ook verwijzingen bij R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 

566, nr. 912, vn. 12. 
53 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J. 6-1. 
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namelijk het recht van vruchtgebruik. Het numerus clausus-beginsel verbiedt immers om een 

zakelijk recht sui generis te creëren.54  

Wanneer de titularis wegens een zeer ernstige reden geen persoonlijk gebruik meer kan 

maken van zijn recht, heeft de rechter wel steeds de soevereine bevoegdheid om een 

uitzondering toe te staan op de onvervreemdbaarheid. Dit kan slechts in exceptionele 

omstandigheden en bij wege van noodzaak. Er bestaan volgens DERINE, VANNESTE en 

VANDENBERGHE (vooral Franse) precedenten waar de rechter de vervreemding van het recht 

of de verhuur van het goed toelaat om redenen van bijvoorbeeld overmacht, ouderdom, ziekte 

of verstoorde persoonlijke verhoudingen.55  

 

HOOFDSTUK 3: De rechten van de partijen 

17. Het recht van gebruik is beperkt tot de behoeften van de rechtstitularis en zijn gezin 

(art. 630 BW) en het recht van bewoning is beperkt tot de ruimte die als woning noodzakelijk 

is voor de rechtstitularis en zijn gezin (art. 633 BW). Deze bepalingen zijn slechts van 

aanvullende aard. 

 

18. ‘Het gezin’ omvat iedereen die deel uitmaakt van het huisgezin.56 Dit zijn de 

echtgenoot of echtgenote van de titularis, ongeacht of hij reeds gehuwd was toen het recht 

hem werd verleend (art. 632 BW), de wettelijke, natuurlijke en adoptieve kinderen, ook als de 

afstammingsband pas komt vast te staan nadat het recht hem is verleend (art. 630 BW) en het 

inwonende huishoudpersoneel. De weduwe aan wie bij legaat een gebruiksrecht werd 

toegestaan door haar vooroverleden echtgenoot, behoudt in principe dat recht bij een tweede 

huwelijk. Ingevolge de rechtspraak van het Arbitragehof omvat ‘het gezin’ ook de ongehuwde 

partner met wie de titularis een levensgemeenschap vormt.57 De volgende verwanten vallen 

uit de boot: de gehuwde niet-inwonende kinderen tenzij tijdens een vakantieverblijf, de 

kleinkinderen tenzij ze door de titularis worden opgevoed, en andere verwanten in alle 

omstandigheden.58 Sommige rechtsgeleerden verkiezen echter een bredere betekenis aan ‘het 

gezin’ te geven en insluiten ook de ouders ten aanzien van wie de titularis 

onderhoudsplichting is.59 Als de vestigingstitel niets bepaald, kan de (mede)bewoning door 

                                                 
54 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 566–567, nr. 912. 
55 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 566–567, nr. 912 en vn. 

12 en 15. 
56 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 572, nr. 915. 
57 Arbitragehof 24 maart 2004, RW 2003-04, 1685. 
58 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 572, 915, vn. 45. 
59 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.6-2. 
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een derde, dus iemand die niet onder ‘het gezin’ wordt gerekend, een reden zijn voor de 

vervallenverklaring van het recht.60 

 

19. Zoals gezegd is het gebruiks- en bewoningsrecht doelgebonden en beperkt tot de 

‘behoeften’. Het was de bedoeling van de wetgever dat de titularis de vruchten zou toegekend 

krijgen om ze zelf te verbruiken, niet om ze te verkopen, dus wat zijn behoeften overstijgt 

komt toe aan de blote eigenaar. De interpretatie van de concrete noodwendigheden van het 

gezin is uiteindelijk een feitenkwestie.61 Voor de betekenis van het begrip ‘behoeften’ wordt 

soms verwezen naar de onderhoudsplicht in artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek.62 Het 

behoeftenbegrip is afhankelijk van de concrete levensomstandigheden van het gezin, zoals de 

maatschappelijke stand, de levensstandaard, het inkomen en de gezondheidstoestand van de 

titularis en zijn gezin. Het is veranderlijk doorheen de tijd.63 Bij vermindering van de 

behoeften kan het bewoningsrecht van twee gebouwen aldus herleid worden tot maar één 

gebouw. Omgekeerd zal daarentegen een stijging van de behoeften niet resulteren in een 

bewoningsrecht op meerdere lokalen, tenzij de vestigingstitel dat voorziet.64 Ondanks de 

veranderlijkheid van de behoeften, bepaalt artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek dat de 

uitgebreidheid van de rechten van de titularis reeds bij aanvang in de vestigingstitel kunnen 

worden overeengekomen. Men kan de behoeften ook op forfetaire wijze vastleggen.65 

 

HOOFDSTUK 4: De verplichtingen van de partijen 

4.1 De staat of inventaris 

20. Vooraleer de titularis de zaak in gebruik kan nemen, moet hij een inventaris of 

boedelbeschrijving van de roerende goederen of een staat van het onroerend goed doen 

opstellen (art. 626 BW). Omwille van het intuitu personae-karakter kunnen de alternatieven 

die artikel 602 van het Burgerlijk Wetboek voorschrijft inzake het recht van vruchtgebruik, 

hier niet zomaar analoog toegepast worden. De partijen kunnen wel de titularis van deze 

verplichting ontlasten in de vestigingsakte.66 Daarnaast kan men ook tussenoplossing 

                                                 
60 W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 2/12. 
61 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.6–4. 
62 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 5, nr. 2. 
63 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 572, nr. 915. 
64 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 572, nr. 915, vn. 46. 
65 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 5, nr. 2. 
66 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 9, nr. 14; V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, 

I.J.6-5, nr. 2.1; Vred. Zottegem-Herzele 9 juni 2005, TBBR 2005, 612, al. 7-8, noot TH. VAN SINAY. 
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overeenkomen door de zaak in bezit te laten van de eigenaar, met een afgifteverplichting van 

de vruchten aan de titularis.67 

 

4.2 De borgstelling 

21. De titularis moet eveneens voldoende zekerheid stellen, alvorens hij de zaak in 

gebruik mag nemen (art. 626 BW). De titularis kan hiervan vrijgesteld worden als de 

vestigingstitel er uitdrukkelijk in voorziet.68 Naar analogie met het vruchtgebruik zal de 

titularis zijn recht op de vruchten niet verliezen door een laattijdige borgstelling (art. 604 

BW). De vruchten zullen hem na de zekerheidstelling alsnog uitgekeerd worden. Eveneens 

analoog aan het vruchtgebruik, kan de eigenaar bij gebreke aan borgstelling eisen dat de 

verbruikbare roerende goederen worden verkocht, zodat hij bijvoorbeeld de prijs daarvan kan 

beleggen (art. 603 BW).69 Bij problemen kan de rechter bijkomende zekerheden opleggen.70 

 

4.3 Het onderhoud als een goede huisvader 

22. De titularis moet de zaak beheren en onderhouden als een goede huisvader (art. 627 

BW) en de bestemming ervan respecteren.71 Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat dit 

impliceert dat de titularis het goed effectief moet bewonen (infra nr. 60). Als hij de woning 

verlaat en elders zijn intrek neemt kan dit resulteren in een gerechtelijke vervallenverklaring 

of op een impliciete afstand van zijn recht. 

 

4.4 De bijdrage in de kosten en lasten 

23. Overeenkomstig artikel 635 van het Burgerlijk Wetboek is de titularis verplicht om de 

kosten van bewoning, de herstellingen tot onderhoud en de belastingen te dragen. Volgens de 

meerderheid van de rechtsleer is dit een limitatieve opsomming en moet hij dus niet instaan 

voor de buitengewone lasten van de eigendom (art. 609 BW) of de proceskosten.72 De 

schulden van de nalatenschap van de vestiger van het recht, zullen evenmin op de titularis van 

het recht kunnen verhaald worden; de titularis kan immers nooit beschouwd worden als een 

algemene legataris of een legataris ten algemene titel, ook al zou het gebruik op de gehele 

                                                 
67 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.6-5 - I.J.6-6, nr. 2.1; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 

VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 575, nr. 916. 
68 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 9, nr. 14; V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, 

I.J.6-6 , nr. 2.2; Vred. Zottegem-Herzele 9 juni 2005, TBBR 2005, 612, al. 7-8, noot TH. VAN SINAY. 
69 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.6-6 , nr. 2.2. 
70 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 9, nr. 14. 
71 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 575, nr. 916. 
72 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 576, nr. 916. 
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nalatenschap slaan.73 Hij kan dus ook niet worden aangesproken voor het voldoen van de 

lijfrenten en onderhoudsgelden (art. 610 BW).  

 

24. Als zijn gebruiksrecht maar slaat op een deel van het goed, moet hij weliswaar slechts 

instaan voor de kosten naar evenredigheid met hetgeen hij geniet (art. 635, lid 2 BW). De 

bewoner blijft bij cohabitatie evenwel instaan voor alle onderhoudswerken aan het gehele 

huis, dus ook voor herstellingen aan een gedeelte dat hij zelf niet bewoont, maar alle kosten 

worden proportioneel verrekend in overeenstemming met de waarde van zijn gedeelte. In de 

rechtsleer bestaat er echter discussie of de titularis het gedeelte waarop zijn recht slaat, en dus 

ook zijn aandeel in de lasten, moet berekend worden op de netto-ontvangst of de bruto-

ontvangst van de vruchten. De meerderheid verkiest het laatste.74  

 

25. De rechtsleer pleit voor de analoge toepassing van de bepalingen inzake het 

vruchtgebruik, zodat de gebruiker instaat voor dezelfde uitgaven als degene die aan de 

vruchtgebruiker worden toegerekend. Dit zijn onder meer de kosten wegens onderhoud en 

slijtage, alsook de kosten van verwarming, elektriciteit en water.75 Als de eigenaar deze 

kosten voorschiet, mag hij wel niet te lang talmen om de terugbetaling ervan te vragen. Als hij 

althans dertien jaar lang geen betaling van de verwarmingskosten vordert, is dit een 

stilzwijgende afstand van het recht tot terugvordering: de goede trouw bij de uitvoering van 

overeenkomsten verbiedt dat hij alsnog zijn recht op terugvordering zou kunnen uitoefenen.76 

De eigenaar staat in voor de grove herstellingen (art. 605 BW). Dat zijn “die van zware muren 

en van gewelven, de vernieuwing van balken en van gehele daken; eveneens de vernieuwing 

van dijken en van steun- en afsluitingsmuren in hun geheel” (art. 606 BW). Cassatie 

interpreteert deze archaïsch ogende bepaling evolutief als “de grove vernieuwings- en 

verbouwingswerken met als voorwerp de algemene stevigheid en instandhouding van het 

gehele gebouw”.77 Dit zijn aldus werken betreffende de instandhouding en stabiliteit van het 

gebouw. Om te weten welke herstellingen daar juist onder vallen, moet men onderzoeken of 

zij “een uitzondering zijn in het bestaan zelf van de eigendom”, dit is het geval wanneer de 

kosten een afname van het kapitaal veronderstellen en niet kunnen voldaan worden met de 

                                                 
73 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 576 en vn. 69. 
74 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 573-574; V. BOESMANS, 

“Gebruik en bewoning”, I.J.6–7, nr. 2.4.  
75 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 9–10, nr. 13 en 15. 
76 Rb. Hasselt 9 december 1985, Limb.Rechtsl. 1986, 205 (samenv). 
77 Cass. 22 januari 1970, AR 10081. 
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vruchten. Het was immers niet de bedoeling van de wetgever dat de gebruiker zodanige 

herstellingen zou moeten doen dat ze hem het voordeel van het genot zouden ontnemen.78 

 

26. De vraag of de eigenaar ook kan gedwongen worden om deze herstellingen uit te 

voeren, of de kosten die de (vrucht)gebruiker daarvoor reeds heeft gemaakt terug te betalen, is 

uiterst betwist in de rechtspraak en rechtsleer. De meerderheidstrekking is van oordeel dat dit 

niet het geval is. Vooreerst moet de (vrucht)gebruiker het goed nemen in de staat waarin het 

zich bevindt (art. 600 BW), dus als hij bij aanvang de naakte eigenaar niet kan dwingen om 

bepaalde herstellingen uit te voeren, dan a fortiori evenmin tijdens het (vrucht)gebruik. 

Daarnaast heeft de eigenaar ook slechts de passieve verplichting om geen afbreuk te doen aan 

de rechten van de (vrucht)gebruiker (art. 599, lid 1 BW) en kan hij niet verplicht worden tot 

positief handelen.79 Er is echter een recent arrest inzake een recht van bewoning dat in de 

tegenovergestelde richting beslist en artikel 605 “in redelijkheid en met gezond verstand” wil 

toepassen. De rechtbank van eerste aanleg van Gent stelt mijn inziens terecht dat de heersende 

strekking als onaanvaardbaar gevolg heeft dat de bewoner pas op het einde van zijn recht 

aanspraak kan maken op de meerwaarde die het goed heeft verkregen dankzij de door hem 

uitgevoerde grove herstellingen, wat neerkomt op “een uitholling van de (nochtans duidelijke) 

bepaling dat de grove herstellingen ten laste zijn van de naakte eigenaar, wat toch weinig 

anders kan betekenen dan dat de financiële last van de herstellingen bij de naakte eigenaar 

moet liggen”.80 Op die manier verzuimt de eigenaar bovendien wel degelijk aan zijn 

(passieve) plicht om geen afbreuk te doen aan de genotsrechten van de gebruiker.81 

 

4.5 De teruggave bij het einde van het recht 

27. Bij het einde van zijn gebruiksrecht, moet de titularis de zaak teruggeven in dezelfde 

staat, rekening houdend met het normale gebruik en de slijtage. Hij kan daarbij geen 

vergoeding vorderen voor eventuele verbeteringswerken. Het is aangewezen uitdrukkelijk te 

bepalen of de titularis überhaupt verbouwingswerken mag doen.82 De uitgevoerde 

verbeteringen zouden in elk geval wel in aanmerking worden genomen als de eigenaar een 

vergoeding zou vragen voor aangerichte schade. Daarnaast kunnen nieuw opgerichte 

gebouwen vergoed worden overeenkomstig artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek. Als de 

                                                 
78 Rb. Gent 10 juni 2003, RW 2007, 629. 
79 HERBOTS, “Vruchtgebruik” in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 1999, nr. 3., I.I.5-8 – 

I.I.5-12. 
80 Rb. Gent 10 juni 2003, RW 2007, 627. 
81 Rb. Gent 10 juni 2003, RW 2007, 628. 
82 E. SPRUYT, “Bruikleen of recht van bewoning”, Knack 5 augustus 2010. 
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vestigingsakte, noch de wet, een antwoord biedt, grijpt men best terug naar de bepalingen 

omtrent het vruchtgebruik.83 

 

HOOFDSTUK 5: Het nut in de praktijk 

5.1 Het zakelijk recht van gebruik en bewoning 

28. Het recht van gebruik en bewoning kan gelet op zijn hoogstpersoonlijk en 

onoverdraagbaar karakter in tal van situaties perfect tegemoet komen aan de speciale 

aspiraties van de partijen en meer opportuniteiten bieden dan het recht van vruchtgebruik.  

 

29. Het recht van gebruik en bewoning is vooreerst zeer geschikt voor familiale 

regelingen. Als de ouders hun woning willen overdragen aan hun kinderen, maar deze nog 

verder willen blijven bewonen tot aan hun overlijden, kan men een bewoningsrecht vestigen 

in hoofde van de ouders, met aanwas voor de langstlevende van hen. Hier moet de notaris ook 

nagaan of een persoonlijk dan wel zakelijk recht het meest aangewezen is, gelet op de situatie 

en toekomstperspectieven van de partijen, en hen attent maken op de voor- en nadelen van 

beiden (supra nr. 33 e.v.). Daarnaast biedt het in bepaalde omstandigheden de ideale 

oplossing omwille van de persoonsgebondenheid en bijgevolg onvervreemdbaarheid. Zo kan 

het recht een tussenoplossing zijn in het geval waar men minder verregaande bevoegdheden 

wil geven aan de gebruiker of bewoner, dan de aanspraken die het vruchtgebruik verleent. Dit 

kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de testator zijn samenwonende partner een blijvend 

onderdak in de gezinswoning wil verzekeren, maar tegelijk ook zijn eigen, niet-

gemeenschappelijke kinderen niet te kort wil doen. Het vruchtgebruik kan in deze situatie te 

verregaand zijn, aangezien dit de ‘stiefouder’ de mogelijkheid geeft om de woning te verlaten 

en te verhuren. Als men ook de eigen kinderen financieel wil ondersteunen en wil vermijden 

dat de ‘stiefouder’ uit de woning verhuist en verder de burgerlijke vruchten blijft opstrijken, is 

het recht van bewoning de perfecte balans: de partner heeft het recht om in het huis te blijven 

wonen tot hij sterft; niets minder, maar ook niets meer dan dat. Als men wil verhuizen, dan 

moet men het bewoningsrecht opgeven. Als men te maken heeft met wettelijke samenwoning, 

zal men het wettelijke, niet-reservataire vruchtgebruik op de gezinswoning herleiden tot een 

beperkter recht van bewoning. Als men zijn feitelijk samenwonende partner wil begunstigen, 

zal men in voorkomend geval rekening moeten houden met de reservataire erfgenamen. 

                                                 
83 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 577, nr. 916; K. 

VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 10, nr. 15 
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Indien het bewoningsrecht de reserve bezwaart, maar men zijn partner absoluut (desnoods met 

een erfdeel in volle eigendom) wil begunstigen, kan een alternatieve wilsbeschikking (of een 

onvriendelijkere strafclausule) redding bieden.84 Zo kan men aan de reservataire erfgenamen 

bijvoorbeeld de keuze laten tussen enerzijds de volledige nalatenschap, waarbij de woning 

wordt bezwaard met een levenslang bewoningsrecht voor de partner, en anderzijds hun 

reservatair erfdeel, waarbij het beschikbaar deel in volle eigendom aan de partner wordt 

gelegateerd. Afhankelijk van de leeftijd van de partner, hun verstandshouding en hun eigen 

situatie, zullen de kinderen mogelijks opteren voor de eerste optie, omdat ze dan op termijn 

toch nog de volledige volle eigendom van de nalatenschap zullen verkrijgen. Het 

bewoningsrecht houdt immers op bij het overlijden van de partner of wanneer hij er enige tijd 

geen gebruik meer van maakt. Daarnaast kan het recht van gebruik en bewoning ook een 

oplossing bieden wanneer de gezinswoning en de huisraad niet alleen aan de testator 

toebehoren, maar reeds gedeeltelijk in mede-eigendom toebehoren aan bijvoorbeeld de 

kinderen.85 Het recht van gebruik en bewoning botst wel op een aantal problemen als de 

partners gehuwd zijn: men kan het reservatair vruchtgebruik op de gezinswoning en huisraad 

immers nooit ontnemen of herleiden tot een beperkter recht van bewoning. Daarenboven is de 

vestiging ten kosteloze titel altijd herroepbaar en de vestiging ten bezwarende titel verboden.  

Het kan ook aangewezen zijn om een recht van bewoning te verkiezen boven een 

vruchtgebruik, in het geval waar de persoon die het recht vestigt, vreest dat de titularis 

schulden zou kunnen maken en later zou kunnen uitgewonnen worden door zijn schuldeisers. 

Het recht is immers niet vatbaar voor beslag, dus eventuele schuldeisers zullen geen enkele 

aanspraak kunnen maken op het bewoningsrecht dat de titularis geniet.86 De schuldeisers 

kunnen bovendien geen zijdelingse vordering instellen tot vervallenverklaring, omdat het 

recht niet behoort tot hun onderpand en zij geen belang hebben (art. 1166 BW).87 Zo kunnen 

de ouders gerust zijn dat het bewoningsrecht nooit tegen de wil van hun kind zal worden 

ontnomen en hun kind een dak boven zijn hoofd behoudt, ondanks eventuele financiële 

problemen.  

Daarnaast kan het een oplossing zijn voor een ‘probleemkind’ dat men niet te veel vrijheid 

wil gunnen, bijvoorbeeld wegens een verslavingsproblematiek: het kind krijgt een woonst, 

maar niet de gelegenheid om er de huur van op te strijken en dat naar vrije wil te spenderen. 

                                                 
84 H. DE DECKER en C. DE WULF, “Vruchtgebruik – Recht van gebruik en bewoning” in C. DE WULF, J. BAEL, S. 

DEVOS en H. DE DECKER (eds.), Het opstellen van notariele akten, IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 110-111, nr. 

130. 
85 Ibid. 
86 W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 1/12 - 2/12. 
87 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 568 
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Wie zelf de blote eigendom behoudt, maar een recht van gebruik en bewoning afstaat ten 

bezwarende of ten kosteloze titel aan meerdere personen, kan bovendien voorzien dat het 

recht van gebruik en bewoning zal aanwassen ten voordele van de langstlevende van de 

kopers of de begiftigden van het recht. 

Verder zal het persoonsgebonden karakter ook dienstbaar zijn als de familiale band of de 

goede verstandhouding een overweging was voor het vestigen van het recht, en men niet 

zomaar met een andere gebruiker of bewoner wil geconfronteerd worden. Zo bijvoorbeeld als 

men aan een familielid een levenslange woonst wil garanderen, maar niet wil dat de woning 

zou kunnen verhuurd worden zonder men daar als blote eigenaar weet van heeft.88 Zeker in 

het geval van cohabitatie zal men de medebewoner persoonlijk willen kunnen kiezen.89 De 

keerzijde van de medaille is natuurlijk dat het recht even onvervreemdbaar blijft als de 

persoonlijke relaties bekoelen. In dat geval kan men uiteraard altijd een regeling proberen 

treffen en opnieuw het recht van gebruik en bewoning verkopen aan de blote eigenaar.   

Ook in het ondernemingsgebeuren kan het recht van pas komen, bijvoorbeeld voor het ter 

beschikking stellen van bepaalde woongedeelten aan bijvoorbeeld de gerant van een 

tankstation of de conciërge van een fabriek, voor de duur van hun opdracht.90 Daarnaast biedt 

het ook fiscale voordelen in vergelijking andere technieken, wanneer de tweede generatie de 

patrimoniumvennootschap wenst over te nemen, maar de eerste generatie graag het 

vennootschappelijk onroerend goed wil blijven bewonen (infra nr. 73). 

Het persoonlijk recht van bewoning kan ook aangewend worden ter vervulling van een 

wettelijke onderhoudsplicht (infra nr. 37).  

Tot slot kan het recht van pas komen als een bejaarde persoon niet meer wenst te verhuizen, 

maar toch graag zijn woning wenst te verkopen om een centje meer te hebben.91 

 

30. Het recht van gebruik en bewoning mag niet verward worden met het contract van 

bruiklening of commodaat uit het verbintenissenrecht (art. 1875-1891 BW). Bruikleen is 

steeds onder kosteloze titel en kan een te overwegen alternatief vormen indien men een 

kosteloos gebruiksrecht op een onroerend goed wil vestigen. Op de vestiging van een 

bewoningsrecht ten kosteloze titel wordt immers een schenkingsrecht geheven, terwijl de 

bruiklening wordt geregistreerd tegen een algemeen vast recht. Bruiklening hoeft overigens 

                                                 
88 TH. VAN SINAY, “Over het recht van bewoning in een familieregeling” (noot onder Vred. Zottegem-Herzele 9 

juni 2005), TBBR 2005, 616, al. 3. 
89 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 564, nr. 911 
90 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 6, nr. 4. 
91 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 565, nr. 911 



22 

 

niet geregistreerd te worden, want het is geen zakelijk recht92 en de uitlener blijft volle 

eigenaar van zijn onroerend goed.93 

 

31. Vroeger werd de levenslange huur niet geregeld in de Woninghuurwet, waardoor 

bepaalde rechtsleer en rechtspraak meenden dat de levenslange huur voor de 

hoofdverblijfplaats van de huurder niet mogelijk was.94 Zo werd een overeenkomst waarbij de 

koper zich het recht voorbehield om in de woning te blijven wonen, mits betaling van een 

maandelijkse huurprijs, geherkwalificeerd tot een zakelijk recht van bewoning.95 Intussen is 

een huurovereenkomst voor het leven van de huurder wel mogelijk op grond van de 

Woninghuurwet. Aangezien de levenslange huur door de verhuurder zeer moeilijk is op te 

zeggen, wordt de levenslange bewoning van de huurder goed beschermd, maar het recht van 

bewoning biedt als zakelijk recht nog meer bescherming. De levenslange huur biedt wel het 

voordeel tegenover het bewoningsrecht dat de huurder niet moet instaan voor de onroerende 

voorheffing en slechts voor geringe herstellingen tot onderhoud.  

 

32. Puur economisch gezien, is het recht van gebruik en bewoning minder aantrekkelijk. 

Het is louter alimentair van aard: het bestaat enkel uit materiële steun voor de titularis.96 De 

rechten kunnen immers drukken op de economische waarde van het onderliggende goed, ook 

al kunnen de parijen het recht in meer of mindere mate uitbreiden.97  

De bewoner zal immers vaak niet de financiële middelen hebben om de woning in goede staat 

te onderhouden. Als de naakte eigenaar de zaak wil of moet vervreemden, zal de het er op 

rustende recht van bewoning bovendien leiden tot waardeverlies.98  

 

5.2 Het persoonlijk recht van gebruik en bewoning 

33. Het grote verschil met een zakelijk recht, is dat een persoonlijk recht geen aanspraak 

verleent op de zaak zelf: degene die een persoonlijk recht van bewoning vestigt op zijn goed, 

gaat slechts een persoonlijke verbintenis aan tegenover de rechtsverkrijger en blijft zelf volle 

                                                 
92 Het is wel een zakelijke overeenkomst: het komt pas tot stand na de afgifte van de zaak. 
93 H. DE DECKER en C. DE WULF, “Vruchtgebruik – Recht van gebruik en bewoning” in C. DE WULF, J. BAEL, S. 

DEVOS en H. DE DECKER (eds.), Het opstellen van notariele akten, IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 105, nr. 123, 

vn. 1. 
94 M. VLIES, “Baux de résidence principale et bail à vie” (noot onder Vred. Moeskroen 16 maart 1993), T. Vred. 

1993, 305-306. 
95 Vred. Moeskroen 16 maart 1993, T.Vred. 1993, 302, noot M. VLIES. 
96 TH. VAN SINAY, “Over het recht van bewoning in een familieregeling” (noot onder Vred. Zottegem-Herzele 9 

juni 2005), TBBR 2005, 615-616. 
97 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 11. 
98 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 564, nr. 911 
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eigenaar van het goed. Als hij daarentegen een zakelijk recht toestaat, verliest hij een deel van 

zijn volle eigendom en wordt hij naakte eigenaar. Bij een voorbehoud bij een verkoop van een 

onroerend goed zijn de bewoordingen dan ook uiterst belangrijk. Als de kopers onmiddellijk 

in de volle eigendom treden, dan bestaat het voorbehoud van de verkopers louter in een 

persoonlijk recht. Dit is enkel een conventionele afwijking op het principe dat de koper in het 

genot treedt van het goed wanneer hij de volle eigendom verkrijgt (art. 1614, lid 2 BW). Hier 

wordt een last opgelegd aan de koper, namelijk de persoonlijke verplichting om het genot 

voor een bepaalde tijd nog aan de verkopers over te laten.99 Dit wordt overigens fiscaal als 

een huurlast beschouwd en meegerekend voor de maatstaf van heffing voor het 

registratierecht. 100 Als er in de verkoopakte evenwel een levenslang recht van bewoning 

wordt voorbehouden, dan zal een zakelijk recht worden weerhouden, zodat de koper, tegen de 

bewoordingen van de akte in, slechts de blote eigendom heeft verworven.101 

 

34. Het persoonlijk recht van gebruik en bewoning biedt uiteraard minder bescherming 

dan het zakelijk recht: het verleent slechts een vordering op de persoon die het recht heeft 

toegestaan en zich persoonlijk heeft verbonden tot het respecteren van het recht van gebruik 

en bewoning. Het recht is niet tegenwerpelijk aan derden en geeft de titularis geen recht op de 

zaak zelf. De titularis kan enkel tegenover de verlener een aanspraak laten gelden om hem het 

goed te laten gebruiken of bewonen.102 

 

35. In de praktijk springt men soms lichtzinnig om met de term ‘persoonlijk recht van 

gebruik en bewoning’ om te alluderen op het persoonsgebonden karakter. Men spreekt dan 

verkeerdelijk over een persoonlijk recht, om te benadrukken dat enkel de persoon van de 

gebruiker/bewoner het zakelijk recht kan uitoefenen. Dit leidt soms tot discussie over de 

persoonlijke dan wel zakelijke aard van het recht. Zo moest de kortgedingrechter van 

Tongeren oordelen in een zaak waar de notaris in het kader van een faillissement een recht 

van bewoning had geïnterpreteerd als een persoonlijk recht. Nadat de notaris de 

verkoopsvoorwaarden aan de bewoners had betekend met het oog op de openbare verkoop die 

een maand later gepland was, gaf hij geen enkel gevolg meer aan het protest dat de bewoners 

maakten tegen de verkoopsvoorwaarden en tegen zijn kwalificatie van hun bewoningsrecht 

                                                 
99 H. DU FAUX, “Maakt het voorbehoud door de verkopers van het levenslang recht van bewoning artikel 918 

BW van toepassing?” (noot onder Rb. Brugge 27 juni 1997), T.Not. 1997, 517-518, nr. 1. 
100 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 6, nr. 3. 
101 Rb. Brugge 27 juni 1997, T.Not. 1997, 512. 
102 A. WYLLEMAN, Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Onuitg. Syllabus Master Notariaat, UGent, 2014-15, 9. 
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als een persoonlijk recht. Omdat de openbare verkoop spoedig zou doorgaan, was er voldaan 

aan de vereisten van hoogdringendheid en volstrekte noodzaak: de kortgedingrechter achtte 

zich bevoegd om kennis te nemen van het geschil tussen de curator en de titularis omtrent de 

aard van het recht van bewoning dat door de gefailleerde was gevestigd. De uitsluitende 

bevoegdheid van de rechtbank van koophandel heeft immers enkel betrekking op 

faillissementszaken waarin het faillissementsrecht moet worden toegepast. Hoewel het ging 

om een goed dat behoorde tot een failliete boedel, mochten in casu alleen de burgerlijke 

rechtsregels worden toegepast en waren er geen specifieke regels van het faillissementsrecht 

van toepassing. De rechter oordeelde dat het zeker verdedigbaar was dat het ging om een 

zakelijk recht, aangezien de vermelding “ten persoonlijke titel” in de vestigingsakte louter 

leek te wijzen op het intuitu personae-karakter van het recht van bewoning en op de afspraak 

dat het recht niet zou gelden ten gunste van rechtsverkrijgers van de titularis.103  

Een arrest van het hof van beroep van Brussel illustreert een geval van discussie waar de 

bewoordingen van de vestigingsakte doorslaggevend zijn.  De feiten zijn als volgt: de moeder 

schenkt een appartement aan haar twee kinderen met voorbehoud van een persoonlijk recht 

van bewoning. Naderhand ontzegt de zoon haar de verdere toegang tot het appartement, 

omdat de bewoning afhankelijk zou zijn van de verdere terugbetaling van de hypothecaire 

lening die op het appartement rust. Dit zou een voorwaarde zijn voor het uitoefenen van het 

recht van bewoning. De schenkingsakte zelf stipuleert echter het omgekeerde: deze bepaalt 

juist dat de schenking wordt aanvaard onder de last dat de kinderen/blote eigenaars de lening 

zouden afbetalen. In werkelijkheid bleek dan weer dat de moeder daar afstand van had 

gedaan: ze had alleszins zelf de intentie gehad om het volledige saldo van de lening terug te 

betalen. Ze had dat echter gedaan door stortingen op de rekening van haar zoon en die bleek 

op zijn beurt het geld op een andere manier gespendeerd te hebben. Uiteindelijk respecteert de 

rechter de bewoording van de vestigingsakte. De voortzetting van de betaling van de lening 

door de moeder is een nieuwe toegekende liberaliteit die losstaat van haar recht van 

bewoning, want de zoon kan niet aantonen dat de terugbetaling door de moeder (noch in de 

overeenkomst, noch in de manier hoe die werd uitgevoerd, noch in de gemeenschappelijke 

bedoeling van de partijen) een voorwaarde was van haar recht.104 

 

36. De notaris zal steeds goed moeten polsen naar de exacte bedoeling van de partijen. 

Wanneer bijvoorbeeld ouders hun woning willen verkopen of schenken aan hun kinderen, en 

                                                 
103 Rb. Tongeren (KG) 22 januari 2007, RW 2009, 533. 
104 Brussel 6 juni 2005, Res.Jur.Imm. 2006, afl. 1, 55 (samenv.). 
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daarbij voor zichzelf een recht van bewoning willen voorbehouden, zal doorgaans een 

persoonlijk recht van bewoning wenselijk zijn. Dit is het geval wanneer ze de intentie hebben 

om de belastingsplicht inzake personenbelasting en onroerende voorheffing over te laten aan 

de kinderen. In de praktijk gebeurt het eens te vaak dat achteraf een rechtzetting noodzakelijk 

is, door middel van een verbeterende of interpretatieve akte, omdat men verkeerdelijk was 

uitgegaan van een zakelijk recht van bewoning of één en ander niet duidelijk genoeg was 

verwoord. Het is dus belangrijk om de verwachtingen van de partijen onmiddellijk juist op te 

vatten en in de correcte juridische terminologie te vertalen. Daarbij is het ook aangewezen om 

een kopie van de geregistreerde akte met een begeleidende brief naar de bevoegde controle 

van het kadaster te zenden, zodat er geen kans op vergissingen bestaat.105 Het voorbehoud van 

een persoonlijk recht van gebruik en bewoning voor de ouders zal ook zijn dienst bewijzen in 

het geval waar het kind verbouwingswerken aan het onroerend goed wil financieren. Het kind 

zou immers niet van de fiscale aftrekbaarheid van zijn lening kunnen genieten, mocht er een 

zakelijk recht op de woning ten voordele van iemand anders zijn toegekend. 106 

 

37. Het persoonlijk recht van bewoning kan in de praktijk worden aangewend ter 

voldoening aan de onderhoudsplicht (art. 205 BW). Deze overeenkomst wordt altijd gesloten 

ten bezwarende titel, want er kan geen sprake zijn van enige animus donandi bij het uitvoeren 

van een wettelijke verplichting van openbare orde. Daarnaast zal het gaan om een persoonlijk 

recht van bewoning. Het bewoningsrecht is immers afhankelijk van de steunplicht: het 

bewoningsrecht blijft maar bestaan zolang het recht op onderhoud bestaat. De vestigingsakte 

kan in een onderhandse akte worden opgenomen en kan nooit tegenwerpelijk worden gemaakt 

aan derden, omdat de rechtsverhouding zuiver persoonlijk is.107 Fiscaalrechtelijk kan slechts 

een algemeen vast recht worden geheven, want de overeenkomst betreft enkel het uitvoeren 

van een verplichting tot onderhoud die voortvloeit uit de wet. De notaris zal dus in de 

vestigingsakte melding moeten maken van het feit dat de overeenkomst wordt gesloten met 

het oog op het vervullen van een onderhoudsplicht die aan de wettelijke voorwaarden 

voldoet.108 

 

                                                 
105 D. MICHIELS, “Actuele ontwikkelingen inzake vruchtgebruik, erfpacht en opstal”, Not.Fisc.M. 2006, 197, nr. 

14. 
106 A. WYLLEMAN, Vruchtgebruik, erfpacht en opstal, Onuitg. Syllabus Master Notariaat, UGent, 2014-15, 9. 
107 L. VANDERSLAGMOLEN, “Het recht van bewoning ter voldoening aan de onderhoudsplicht: burgerrechtelijke 

en fiscaalrechtelijke aspecten”, T.Not. 1986, 68-71, nr. 2. 
108 L. VANDERSLAGMOLEN, “Het recht van bewoning ter voldoening aan de onderhoudsplicht: burgerrechtelijke 
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HOOFDSTUK 6: Vestiging 

6.1 Wijze  

38. Overeenkomstig artikel 625 van het Burgerlijk Wetboek wordt het recht van gebruik 

en bewoning gevestigd op dezelfde wijze als het vruchtgebruik. Nochtans wordt het, in 

tegenstelling tot het vruchtgebruik, niet gevestigd door de wet. De vestiging kan wel 

plaatsvinden door de wil van de mens of door verjaring. Het recht van gebruik en bewoning 

kan gevestigd worden, hetzij door de vervreemding ervan aan een derde, hetzij (eigenlijk 

omgekeerd) door retentie of terughouding, in welk geval men zelf het gebruiksrecht 

voorbehoudt en de blote eigendom vervreemdt.  

Niet alleen de eigenaar, maar ook de erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker kunnen voor 

de duur van hun recht een recht van gebruik en bewoning toestaan.109 Dit wordt 

tegengesproken door TH. SINAY: de vruchtgebruiker beschikt over het ius utendi en het ius 

fruendi, maar niet over het ius abutendi dat nodig is voor het vestigen van een zakelijk 

recht.110  

 

6.2 Formaliteiten 

39. Een bewoningsrecht heeft betrekking op een onroerend goed en moet dus worden 

overgeschreven op het hypotheekkantoor om tegenwerpelijk te zijn aan derden te goeder 

trouw (art. 1 Hyp.W.). Bijgevolg is dan een authentieke vestigingsakte vereist. Hierop zal een 

evenredig verkoopsrecht of schenkingsrecht geheven worden. Uiteraard moeten ook de 

bijzondere vormvoorschriften van de betreffende rechtshandeling gerespecteerd worden en zal 

de vestiging door schenking altijd een notariële akte vereisen. De vestiging onder bezwarende 

titel kan daarentegen zelfs mondeling gebeuren, al zal de titularis voor het bewijs van een 

rechtshandeling boven de 375 euro een geschrift moeten voorleggen (art. 1341 BW) of een 

begin van schriftelijk bewijs met getuigen en vermoedens behoorlijk aanvullen (art. 1347, lid 

1 BW).111 Hieronder worden ter illustratie een aantal gevallen besproken waarbij inter partes 

tevergeefs getracht wordt het bestaan van een mondelinge overeenkomst te bewijzen. 

 

40. In eerste instantie lijkt de waardering van het recht niet noodzakelijk, aangezien het 

onoverdraagbaar is. Bij de verkoop van het goed belast met een bewoningsrecht zal de vraag 

                                                 
109 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 568–569, nr. 913; K. 

VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 7, nr. 8. 
110 TH. VAN SINAY, “Over het recht van bewoning in een familieregeling” (noot onder Vred. Zottegem-Herzele 9 

juni 2005), TBBR 2005, 612-613. 
111 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”, 1522. 
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echter wel aan de orde zijn, want dan zal de verkoopsprijs naar verhouding moeten verdeeld 

worden tussen de naakte eigenaar en titularis van het bewoningsrecht.112 Sinds het Burgerlijk 

Wetboek zich hult in stilzwijgen, en de fiscale berekeningswijze niet zomaar kan 

overgenomen worden in het burgerlijk recht113, zijn er uit de praktijk een aantal 

waarderingstabellen gegroeid voor het vruchtgebruik, die mits enige correctie ook kunnen 

gebruikt worden voor het recht van bewoning.114  

 

41. Volgens het oude Bodemsaneringsdecreet werd de vestiging en de beëindiging van 

een recht van gebruik en bewoning gelijkgesteld met de overdracht van een grond.115 In het 

nieuwe Bodemsaneringsdecreet116 werd het recht van gebruik en bewoning uit het 

toepassingsgebied gehaald. Het is niet duidelijk waarom dit zo is en in de rechtsleer wordt de 

vraag gesteld of dit eigenlijk wel het opzet was van de decreetgever.117 In 1998 werd het recht 

juist toegevoegd aan het oorspronkelijke toepassingsgebied, om de reden dat de titularis soms 

verregaande rechten heeft op een grond waardoor hij te beschouwen kan zijn als ‘gebruiker’ 

en aangesproken kan worden als saneringsplichtige.118 

 

42. Strikt gezien is artikel 137 van het Vlaamse Decreet houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening, dat een aantal verplichte informatieve vermeldingen oplegt119, niet van 

toepassing op het vestigen of het beëindigen van een recht van gebruik en bewoning. Het is 

echter wenselijk om dat, net zoals bij het vruchtgebruik, wel te doen bij de akten ten 

bezwarende titel.120 Het is immers de veiligste weg en de beoogde vermeldingen bevatten 

voornamelijk informatie die van belang kan zijn voor de koper van een recht van gebruik en 

                                                 
112 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”, 1522. 
113 Men dient immers rekening te houden met het soort goed en de potentiële huurwaarde. 
114 TH. VAN SINAY, “Over het recht van bewoning in een familieregeling” (noot onder Vred. Zottegem-Herzele 9 

juni 2005), TBBR 2005, 617. 
115 W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 2/12. 
116 Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 22 januari 2007. 
117 J. GOETHALS, “De implicaties van het nieuwe Bodemdecreet op de appartementsmede-eigendom, het 

huurrecht en het recht van gebruik en bewoning”, NNK 2008, afl. 4, 94, nr. 39. 
118 J. GOETHALS, “De implicaties van het nieuwe Bodemdecreet op de appartementsmede-eigendom, het 

huurrecht en het recht van gebruik en bewoning”, NNK 2008, afl. 4, 94, nr. 41 
119 Dit is in alle akten “van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, van 

een inbreng van een onroerend goed in een vennootschap, en ook in alle akten van vestiging van erfpacht of 

opstal en in elke andere akte van een eigendomsoverdracht ten bezwarende titel, met uitzondering van 

huwelijkscontracten en hun wijzigingen en contracten aangaande de mandeligheid”.  
120 H. DE DECKER en C. DE WULF, “Vruchtgebruik – Recht van gebruik en bewoning” in C. DE WULF, J. BAEL, 

S. DEVOS en H. DE DECKER (eds.), Het opstellen van notariele akten, IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 107, nr. 127 
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bewoning. Bovendien behoren ze tot de gebruikelijke opzoekings- en 

informatieverplichtingen van de notaris.121  

 

6.3 Bewijsproblematiek  

6.3.1 Door een rechtshandeling  

6.3.1.1 Bij ‘familieovereenkomst’ 

43. In de praktijk wordt het recht vaak gevestigd in het ruimer kader van een 

‘familieovereenkomst’: een complexe overeenkomst sui generis waarbij verschillende 

verbintenissen van familiaal en/of familiaalvermogensrechtelijke aard over en weer bedongen 

worden.122 Zo was volgens de vrederechter van Westerlo een amateuristisch document waarin 

de partijen een bepaalde algemene regeling troffen (omtrent de alimentatie, de afgifte van 

aandelen en wie in de woning mag blijven wonen) geldig als bewijs van de vestiging van een 

recht van bewoning.123 Omdat er wederzijdse toegevingen waren gebeurd en er geen sprake 

was van enige animus donandi was dit immers een overeenkomst onder bezwarende titel. 

Soms bestaat er evenwel onduidelijkheid over het kosteloos dan wel bezwarend karakter van 

de vestiging van bewoningsrecht in een familieovereenkomst. Zo heeft het hof van 

Antwerpen zich gebogen over een zaak waarin een bewoningsrecht was toegestaan aan een 

vrouw, door de broers en zussen van de vrouw, op de woning waarin de vrouw samen met 

hun moeder woonde. In eerste aanleg wordt de uitdrijving bevolen omdat de overeenkomst, 

die  gekwalificeerd wordt als een schenking met last, ongeldig zou zijn, maar dit wordt in 

hoger beroep teniet gedaan. Het hof kwalificeert de overeenkomst als een 

‘familieovereenkomst’ en legt uit dat deze sui generis afspraken bevat die niet steeds kunnen 

worden herleid tot bestaande rechtscategorieën. De familieovereenkomst moet in de 

rechtsorde principieel als geldig worden erkend, zolang er geen dwingende rechtsregels 

worden miskend. Bij discussie komt het aan de rechter toe om te oordelen over de aard van de 

overeenkomst. In casu wordt de toekenning van het recht van bewoning gezien als een 

tegenprestatie voor de zorg die de betrokken vrouw aan de moeder reeds had besteed en nog 

verder zou besteden, terwijl de andere kinderen, zoals bevestigd door talrijke getuigenissen, 

niet naar hun moeder omkeken. Er wordt overigens opgemerkt dat, zelfs al zou de eerste 

rechter gelijk hebben en het bewoningsrecht kosteloos verkregen zijn, de hypothetische 

schenking geldig zou zijn: het zou gaan om een vermomde schenking, die niet aan de 

                                                 
121 H. DE DECKER en C. DE WULF, “Vruchtgebruik – Recht van gebruik en bewoning” in C. DE WULF, J. BAEL, 

S. DEVOS en H. DE DECKER (eds.), Het opstellen van notariele akten, IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 17, nr. 23. 
122 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”, 1526.  
123 Vred. Westerlo 27 februari 2006, T.Vred. 2007, 350. 
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vormvereisten inzake schenkingen moet voldoen. Een onderhandse familieovereenkomst zou 

inter partes dus in elk geval volstaan. De kinderen worden verklaard persoonlijke debiteuren 

te zijn.124 

Het hof van Antwerpen heeft zich ook in de volgende zaak moeten uitspreken over de aard 

van een familieovereenkomst: het ging om een verkoop met voorbehoud van een levenslang 

recht van bewoning, waarbij de prijs pas uiterlijk binnen de drie maanden na het overlijden 

van de verkoper moest betaald worden. Gelet op de aanzienlijke wanverhouding tussen de 

overeengekomen prijs en de waarde van het goed, de band van verwantschap tussen verkoper 

en koper (tante en nicht) en het uitstel van betaling, oordeelt de administratie dat het om een 

schenking gaat. Het hof oordeelt anderszins: het gaat niet om een ‘bespottelijk lage’ prijs125, 

de bevoegdheden van de nicht als koper worden sterk beperkt door het recht van bewoning 

(dat de tante overigens nog 12 jaar lang heeft uitgeoefend) en het uitstel van betaling is een 

loutere modaliteit die losstaat van het werkelijk karakter van de overeenkomst. Deze 

elementen en het bestaan van een familieband vormen apart, noch gezamenlijk, een bewijs 

van begiftiging.126  

 

6.3.1.2 Bij testament 

44. Een recht van gebruik en bewoning kan gevestigd worden bij testament. De 

interpretatie en de uitwerking van een eigenhandig testament zorgt evenwel soms voor 

problemen, wat wordt geïllustreerd in het volgende vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 

van Gent. Bij het overlijden van de moeder, wordt haar helft van de gezinswoning door de 

vader geërfd in vruchtgebruik en door de kinderen geërfd in blote eigendom. Wanneer 

vervolgens de vader sterft, zouden de kinderen volgens de wettelijke devolutie de volledige 

volle eigendom van de woning bekomen. De vader blijkt echter een testament te hebben 

opgesteld in het voordeel van zijn nieuwe vriendin, waarin staat dat zij “de toelating heeft te 

blijven wonen zolang ze zelf nodig vindt”. Het huis wordt met instemming van de kinderen en 

de vriendin verkocht, maar de vriendin maakt voorbehoud van een vergoeding “ter waarde 

van de helft van het vruchtgebruik/recht van bewoning”. Ze dagvaardt de kinderen om hen te 

doen veroordelen tot het betalen van de vergoeding. De rechtbank onderzoekt de werkelijke 

bedoeling van de testator en oordeelt dat hij een recht van bewoning heeft beoogd, aangezien 

het zijn wens was dat zijn vriendin in de woning zou kunnen blijven wonen, gedurende haar 

                                                 
124 Antwerpen 9 maart 1998, AJT 1998 - 99, 234. 
125 Namelijk 6.500.000 oude BEF ipv de geschatte venale waarde 10.250.000 oude BEF. 
126 Antwerpen 30 oktober 2012, AR 2011/2533. 
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verdere leven en althans zolang ze zelf wenste. De rechtbank stelt echter vast dat de vader hier 

niet toe gemachtigd was, omdat hij ten tijde van het openvallen van de nalatenschap slechts 

beschikte over een onverdeelde helft in volle eigendom van de woning127: hij kon dus niet de 

woning in globo met een zakelijk recht bezwaren.128 De rechtbank legt uit dat een testament 

met meerdere mogelijke betekenissen, moet geïnterpreteerd worden in die zin dat het 

uitwerking kan krijgen, maar dat de werkelijke bedoeling van de testator primeert. Zijn laatste 

wil kan in casu geen uitwerking krijgen.129 

 

45. Dit arrest illustreert het belang van een duidelijk opgesteld testament dat is aangepast 

aan de reservataire aanspraken van de kinderen. Ook als de vader de bevoegdheid zou hebben 

gehad om een recht van bewoning op de gehele woning te legateren, zou de reserve van de 

kinderen daar niet door aangetast mogen worden. Als de reserve wordt bezwaard, 

bijvoorbeeld omdat de nalatenschap hoofdzakelijk bestaat uit een woning waarop een recht 

van bewoning is gelegateerd aan een derde, dan moet men niet uitrekenen of de waarde van 

het recht van bewoning binnen het beschikbaar deel valt. Zelfs al mocht dat het geval zijn, 

dan kan het recht van bewoning immers toch geen uitwerking krijgen, want de reserve van de 

kinderen moet volledig vrij en onbezwaard aan de erfgenamen toekomen. 

 

6.3.1.3 De stilzwijgende vestiging? 

46. De vrederechter van Grâce-Hollogne deed uitspraak over een vermeende stilzwijgende 

conventionele vestiging van een recht van bewoning. De feiten zijn als volgt: een twaalfjarige 

jongen blijft na het overlijden van zijn moeder verder inwonen bij haar vriend. Zij leven reeds 

samen als een gezin sinds kort na de geboorte van het kind en het kind wordt door de man 

verder opgevoed “comme un père de fait”. Als het kind 35 jaar is, zet de man ‘zijn stiefzoon’ 

buiten en verhindert hem de toegang, onder meer door prikkeldraad te spannen. De zoon stelt 

een bezitsvordering in op basis van zijn vermeende stilzwijgende recht van bewoning. Als de 

bezitter van een onroerend goed van zijn bezit of genot wordt beroofd, kan hij deze toestand 

doen ophouden door binnen het jaar een bezitsvordering in te stellen voor de vrederechter. 

Als dit gebeurt door geweld of feitelijkheden moet zijn bezit niet alle eigenschappen van de 

artikelen 2228 tot en met 2235 van het Burgerlijk Wetboek vertonen (art. 1370 Ger.W.).130 

                                                 
127 Het vruchtgebruik op de helft van de woning (het deel van de vooroverleden moeder) was ingevolge zijn 

overlijden immers aangewassen bij de kinderen. 
128 Rb. Gent 23 maart 2010, RW 2011-12, 1346, nr. 3. 
129 Rb. Gent 23 maart 2010, RW 2011-12, 1346–1348. 
130 P. LECOCQ, noot onder Vred. Grâce-Hollogne 25 april 2000, JLMB 2001, 652–653. 
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Volgens de vrederechter moet het bezit evenwel toch een zekere effectiviteit en 

ondubbelzinnigheid vertonen en coherent zijn met de aangevoerde titel. Het bezit mag niet 

denkbeeldig zijn.131 Volgens de vrederechter kan uit de feiten niet worden afgeleid dat het 

kind een bewoningsrecht zou hebben verworven. Het gaat in casu veeleer om het voldoen van 

een natuurlijk verbintenis tot onderhoud. Dit is vergelijkbaar met de alimentatieverplichting in 

artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek en een meerderjarig kind kan nu eenmaal ook niet de 

bezitsvordering instellen om terug in het huis van zijn ouders te mogen wonen. De 

vrederechter meent dat hier bovendien geen recht van bewoning voorhanden kan zijn, omdat 

het voorwerp niet privatief en exclusief is: het bewoningsrecht zou niet zozeer slaan op (een 

deel van) de woning, maar eerder op het samenwonen met de man.132 

 

6.3.1.4 Tegenwerpelijkheid 

47. Als men in een verkoopovereenkomst de standaardclausule opneemt dat de koper “op 

de hoogte is van de gebruiksvoorwaarden”, dan wordt het recht van gebruik en bewoning 

tegenwerpelijk aan de kopers, ook al gaat het om een recht van bewoning dat niet werd 

overgeschreven op het hypotheekkantoor. De kopers worden dan niet meer beschouwd als 

derden te goeder trouw, ten aanzien van wie artikel 1 van de Hypotheekwet de publiciteit 

voorschrijft.133 Dit wordt geïllustreerd in een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 

Doornik134: in een onderhandse overeenkomst wordt de verhuring van een woning 

afgesproken, kosteloos en voor onbepaalde duur. De woning wordt nadien verkocht en de 

nieuwe kopers vragen aan de vrederechter om de aldaar wonende vrouw uit te zetten. De 

vrederechter herkwalificeert de huurovereenkomst als de vestigingsakte van een recht van 

bewoning dat kan worden tegengeworpen aan de kopers. De kopers tekenen hoger beroep aan. 

Volgens de rechtbank gaat het ten eerste niet om bruikleen, aangezien dit de teruggave van 

het goed vereist en ‘de huur’ voor onbepaalde duur werd afgesproken. Ten tweede kan het 

evenmin een bezetting ter bede zijn, aangezien die altijd voor een tijdelijke duur is. De 

rechtbank vindt wel, in tegenstelling tot de vrederechter en de rechtsleer135, dat het hier gaat 

om een persoonlijk recht van bewoning, omdat het werd gevestigd bij onderhandse akte. Dit 

                                                 
131 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”, 1530-1531. 
132 Vred. Grâce-Hollogne 25 april 2000, JLMB 2001, 648, noot P. LECOCQ; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. 

SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”, 1529-1531, nr. 429. 
133 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”, 1525-27. 
134 Rb. Doornik 14 januari 2003, JLMB 2004, 1101. 
135 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”, 1526-1527. 



32 

 

houdt geen steek, want het recht kan zelfs mondeling gevestigd worden.136 In casu ging het 

om een onderhandse akte die, hoewel ze niet geregistreerd werd en niet erga omnes 

tegenwerpelijk was, aan de kopers kon worden tegengeworpen door het loutere feit dat ze de 

gebruiksvoorwaarden, waaronder het recht van bewoning, bij de aankoop van de woning 

hadden aanvaard. Hierdoor zijn ze geen derde te goeder trouw in de zin van de hypotheekwet 

en wordt de publiciteit in hun hoofde irrelevant. 

 

48. De curatoren van een faillissement zijn daarentegen wel te beschouwen als derden te 

goeder trouw. Volgens het hof van beroep van Namen kunnen curatoren optreden in twee 

hoedanigheden: ten eerste in naam van de gefailleerde die zij dan vertegenwoordigen, ten 

tweede in naam van de massa van de schuldeisers. Zij kunnen dus kiezen in welke 

hoedanigheid ze staan tegenover een niet-overgeschreven vestigingsakte van een recht van 

bewoning. Ze kunnen zich op de akte beroepen als dat in hun belang is of zich integendeel als 

derde te goeder beroepen op het gebrek aan publiciteit.137 

 

6.3.2 Door verjaring 

49. Het recht van bewoning kan ook gevestigd worden door verjaring of usucapio, gezien 

alle onroerende goederen die in de handel zijn op deze wijze kunnen worden verkregen.138 

De vrederechter van Zottegem-Herzele werd geconfronteerd met de volgende familiale twist. 

Na de dood van hun vader, kopen twee dochters samen de blote eigendom van de woning en 

de andere dochter het vruchtgebruik. Ze spreken af dat hun broer daar mag blijven wonen tot 

aan zijn dood. De vruchtgebruikster overlijdt, dus de twee andere zussen bekomen samen de 

volle eigendom. Wanneer één van hen overlijdt, willen haar erfopvolgers (haar man en hun 

kinderen) uit onverdeeldheid treden en de broer doen uitzetten.139 De broer beroept zich 

vooreerst op een mondelinge overeenkomst, en vervolgens op de usucapio. De erfopvolgers 

van een partij worden behandeld zoals partijen bij de overeenkomst: zij zijn geen derde in de 

zin van artikel 1 van de Hypotheekwet, dus de overeenkomst is hen tegenwerpelijk ook 

zonder publiciteit op het hypotheekkantoor. Gezien de hoge waarde is er echter op zijn minst 

een begin van geschrift noodzakelijk om het bestaan van het recht te kunnen bewijzen (art. 

                                                 
136 Zolang de onderliggende rechtshandeling zelf geen vormvereisten verlangt, zoals bijvoorbeeld de vestiging 

door schenking. 
137 Rb. Namen 10 februari 2003, JLMB 2003, 1230; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, 

“Overzicht van rechtspraak”, 1527. 
138 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.5–3, nr. 2. 
139 TH. VAN SINAY, “Over het recht van bewoning in een familieregeling” (noot onder Vred. Zottegem-Herzele 9 

juni 2005), TBBR 2005, 617–618. 
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1341 en 1347, lid 1 BW). De broer heeft de steun van de overlevende zus, die voor de helft 

volle eigenaar is, maar zonder enig begin van geschrift is haar getuigenis niets waard. 

Daarnaast is zij als mede-eigenaar niet bevoegd om een bewoningsrecht over de gehele 

woning te verlenen.140 Opdat het recht van bewoning zou kunnen gevestigd zijn door 

verjaring, moet de broer gedurende de wettelijke termijn141 het bezit hebben gehad animo 

domini: hij moet aldus hebben bezit met de intentie om te bezitten ‘als eigenaar’ of in casu 

voor zichzelf te bewonen als drager van het beweerde zakelijke recht van bewoning. Dit 

wordt niet bewezen.142 Het bezit kan dan wel met alle middelen van recht worden bewezen, 

maar in casu levert het louter bewonen geen voldoende bewijs: dit kan ook uitgelegd worden 

door een louter gedogen143 gesteund op familiale verbondenheid.144 Het bewonen is dus niet 

noodzakelijk het stellen van een bezitsdaad. Zelfs al zou men daarenboven aannemen dat er 

sprake is van bezit, dan is het niet vrij van gebreken, maar dubbelzinnig, want het is ook voor 

een andere juridische interpretatie vatbaar.145 Deze zaak toont aan hoe belangrijk het is om 

een geschreven bewijs te voorzien, ook in familiale context. Tijden kunnen verkeren en 

gemaakte afspraken dreigen verloren te gaan als een tweede generatie of aanverwanten in het 

spel komen die geen betrokken partij waren. Zelfs als de bewoningstermijn zich leent tot een 

beroep op de verjaring, moet men kunnen aantonen dat het bewonen niet het gevolg was van 

een louter gedogen en dat men animo domini heeft bezit. 

 

50. Het weerhouden van de verjaring zal overigens ook een probleem zijn in het geval 

waar de naakte eigenaar het bezit blijft behouden op last om de nodige vruchten aan de 

titularis van het recht uit te keren. Er kan dan geen bezit animo domini zijn in hoofde van de 

titularis.146 Toch aanvaardt bepaalde rechtsleer dat zelfs in dergelijk geval het recht van 

gebruik door verjaring kan gevestigd worden, omdat het bezit dan bestaat uit “bemiddeling 

van de eigenaar die het uitoefent voor hem die bezit en in zijn naam en voordeel”.147 

 

                                                 
140 Vred. Zottegem-Herzele 9 juni 2005, TBBR 2005, 612. 
141 Dit is hetzij tien of twintig jaar als men te goeder trouw is een wettige titel heeft (art. 2262 BW), hetzij dertig 

jaar zonder die vereisten (art. 2265 BW). 
142 Vred. Zottegem-Herzele 9 juni 2005, TBBR 2005, 613. 
143 Daden van eenvoudig gedogen kunnen niet de verjaring teweegbrengen (art. 2232 BW).   
144 Vred. Zottegem-Herzele 9 juni 2005, TBBR 2005, 613. 
145 TH. VAN SINAY, “Over het recht van bewoning in een familieregeling” (noot onder Vred. Zottegem-Herzele 9 

juni 2005), TBBR 2005, 618, nr. 5. 
146 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, IJ5-3.   
147 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, IJ5-3. 
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HOOFDSTUK 7: Beëindiging 

51. Volgens artikel 625 van het Burgerlijk Wetboek gaat het recht van gebruik en 

bewoning teniet op dezelfde wijze als het vruchtgebruik, namelijk zoals bepaald in artikel 617 

van het Burgerlijk Wetboek.  

 

7.1 Overlijden van de titularis 

52. Het gaat teniet door de dood van de gebruiker of bewoner (art. 617, lid 2 BW), tenzij 

het gevestigd is in hoofde van twee personen met aanwas in hoofde van de langstlevende. 

 

7.2 Vervullen van de termijn of de ontbindende voorwaarde 

53. Het recht van gebruik en bewoning gaat tevens teniet door het verstrijken van de tijd 

waarvoor het is verleend (art. 617, lid 3 BW).  

 

54. Het recht zal ook eindigen door het vervullen van een ontbindende voorwaarde 

waaronder het was gevestigd. Het hof van beroep van Gent heeft een overeenkomst 

geïnterpreteerd in de zin dat er een impliciete ontbindende voorwaarde was afgesproken. De 

aanstaande ex-echtgenoten komen in de regelingsakte van de echtscheiding met onderlinge 

toestemming overeen dat de gezinswoning in onverdeeldheid zal blijven en de vrouw een 

“strikt persoonlijk recht van bewoning wordt toegekend”. De man vraagt naderhand de 

uitonverdeeldheidtreding op grond van artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek. Het hof sluit 

zich echter aan bij de heersende strekking in de rechtspraak en rechtsleer dat artikel 815 zich 

beperkt tot de ongewilde en onvoorziene (en dus niet de conventioneel gevestigde) mede-

eigendomssituaties. De verdeling kan bijgevolg enkel doorgevoerd worden als de 

regelingsakte dit toestaat of als het nagestreefde doel, dat de bestaansreden van de 

overeenkomst vormt, bereikt is. Het recht van bewoning moet immers gelezen worden in zijn 

volledige context en daarom moet men onderzoeken wat de gemeenschappelijke bedoeling 

van de partijen is geweest ten tijde van het sluiten van hun overeenkomst. “Zolang zij het 

wenst, zal mevrouw (…) tesamen met de kinderen  (…) verder mogen blijven bewonen” moet 

dus betekenis krijgen rekening houdende met het achterliggende doel van deze afspraak. 

Volgens het hof bestond de ratio erin dat de gezinswoning voorlopig als gezinswoning zou 

kunnen behouden worden, zodat de kinderen totdat hun opvoeding was volbracht in hun 

vertrouwde omgeving konden blijven. Zolang deze voorwaarde niet vervuld was, was het doel 

van de overeenkomst niet bereikt en kon er geen einde gesteld worden aan het recht van 



35 

 

bewoning zonder akkoord van de titularis. Nu de kinderen ondertussen volwassen zijn en niet 

meer thuis wonen, heeft de afgesproken bestemming van het gemeenschappelijk goed geen 

reden van bestaan meer en wordt bevolen om over te gaan tot de vereffening-verdeling.148 

 

7.3 Vermenging 

55. Door vermenging, namelijk de vereniging van de beide hoedanigheden van enerzijds 

gebruiker of bewoner en anderzijds blote eigenaar in één en dezelfde persoon, gaat het recht 

van gebruik en bewoning teniet (617, lid 4 BW) 

Er bestaat een interessant toepassingsgeval  in de rechtspraak. Een moeder begiftigt haar zoon 

met de naakte eigendom van een woning en haar dochter met het recht van bewoning zolang 

zij ongehuwd blijft. Bij het overlijden van de zoon, erven zijn voormelde zus en nog drie 

andere broers en zussen, elk één vierde van de blote eigendom. Het staat hier niet ter discussie 

dat er een recht van bewoning werd gevestigd, maar volgens de broers en zussen is het recht 

van hun zus geëindigd wegens vermenging met haar mede-eigendom. Artikel 617, lid 4 zou 

immers geen onderscheid maken tussen eigendom en mede-eigendom. Ze willen hun zus uit 

het huis krijgen en stappen naar de vrederechter om haar te doen veroordelen tot het betalen 

van een vergoeding voor de bezetting van het huis. De vrederechter gaat hier mee akkoord, 

maar in hoger beroep haalt de zus haar gelijk. De rechtbank van Brugge legt uit dat de 

beëindiging van het recht van bewoning als gevolg van vermenging, niet betekent dat het 

recht zelf ophoudt te bestaan, maar dat de uitoefening ervan onmogelijk is geworden. Men 

kan immers moeilijk een recht laten gelden tegenover zichzelf. Dit betekent dat het recht van 

bewoning enkel tenietgaat door vereniging, als de titularis dit recht niet meer kan doen 

gelden. In casu kan de bewoner zijn recht wel degelijk nog doen gelden tegenover de andere 

drie blote eigenaars die niet beschikken over een recht van bewoning.149 Het tenietgaan van 

het recht door vermenging, is dus enkel verantwoord als het wordt opgeslorpt door een meer 

omvattend genotsrecht.150 Het recht van bewoning van de zus kan niet zomaar verloren gaan 

zonder dat ze het door een andere rechtsfiguur zou kunnen uitoefenen, want het verwerven 

van meer zakelijke rechten op de woning kan logischerwijze niet resulteren in een beperking 

van haar bestaande genotsrechten. Het afzonderlijk bewoningsrecht wordt in casu voor een 

beperkt aandeel opgeslorpt door het eigendomsrecht, maar blijft voor het overige bestaan. Het 

bewoningsrecht is echter ondeelbaar, dus dit is een abstracte opdeling: een abstract aandeel 

                                                 
148 Gent 8 mei 2003, NJW 2003, nr. 42, 971-973. 
149 Rb. Brugge 26 oktober 2001, RW 2003-04, afl. 39, 1548, noot S. VAN OVERBEKE. 
150 S. VAN OVERBEKE, “De beëindiging van het recht van bewoning door vermenging van de hoedanigheden van 

bewoner en van eigenaar in dezelfde persoon” (noot onder Rb. Brugge 26 oktober 2001), RW 2003-04, 1550. 
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van één vierde van het recht van bewoning wordt theoretisch gezien opgeslorpt worden in één 

vierde volle eigendom, maar dit tast haar bewoningsrecht en de uitoefening ervan niet aan.151 

 

7.4 Niet-uitoefenen van het recht  

56. Door het niet-uitoefenen van het recht gedurende dertig jaar, gaat het teniet (art. 617, 

lid 5 BW). Volgens V. BOESMANS moet de blote eigenaar die de verjaring inroept, geen 

bewijs leveren van het onbruik: het is enkel aan de titularis om te bewijzen dat hij zijn recht 

effectief heeft uitgeoefend en zijn recht niet is uitgedoofd, op een dergelijk wijze dat hij 

hierdoor de verjaring die hem wordt tegengeworpen stuit.152 

 

7.5 Geheel tenietgaan van de zaak 

57. Door het geheel tenietgaan van de zaak waarop het recht is gevestigd, gaat ook het 

recht zelf teniet (art. 617, laatste lid BW). 

 

7.6 Eenzijdige afstand door titularis 

58. Het recht kan ook teniet gaan door eenzijdige afstand door de titularis van het recht. 

De afstand is aan geen enkele vormvereiste gebonden, dus het is een feitenkwestie die niet 

altijd even gemakkelijk valt te beoordelen. De afstand kan in bepaalde gevallen worden 

afgeleid uit het feit dat de titularis de woning vrijwillig heeft verlaten.153 Het is aangewezen 

om in de overeenkomst te modaliteren welke concrete gevallen als een afstand zullen 

geïnterpreteerd worden (zoals bijvoorbeeld het huren van een andere woonst voor eigen 

gebruik of de intrek in een rustoord).154 De verzaking komt enkel en alleen aan de titularis 

toe: zijn schuldeisers kunnen hier niet tegen opkomen, ook al zou de afstand tegenover hen 

bedrieglijk en schadelijk zijn.155 

 

7.7 Vervallenverklaring 

59. De rechter kan, analoog aan het vruchtgebruik, de vervallenverklaring van het recht 

van gebruik en bewoning uitspreken wegens misbruik van het genot, beschadiging of gebrek 

                                                 
151 S. VAN OVERBEKE, “De beëindiging van het recht van bewoning door vermenging van de hoedanigheden van 

bewoner en van eigenaar in dezelfde persoon” (noot onder Rb. Brugge 26 oktober 2001), RW 2003-04, afl. 39, 

1549-1550. 
152 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.7-1 – I.J.7-2. 
153 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 8, nr. 10. 
154 E. SPRUYT, “Bruikleen of recht van bewoning”, Knack 5 augustus 2010. 
155 V. BOESMANS, “Gebruik en bewoning”, I.J.7-2. 
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aan onderhoud (art. 618, lid 1 BW).156 De vraag rees of artikel 618, lid 3, dat aan de rechter 

toelaat intermediaire maatregelen te treffen, evenzeer van toepassing kon zijn op het recht van 

gebruik en bewoning, gelet op de eigen aard van het recht.157 Ingevolge een Cassatiearrest 

moet deze vraag positief worden beantwoord: rekening houdend met de ernst van de 

omstandigheden, kan de rechter kiezen om hetzij het gehele verval uit te spreken, hetzij te 

bevelen dat de eigenaar terug in het genot zal treden onder de verplichting om aan de bewoner 

een jaarlijkse som te betalen tot op het ogenblik waarop het recht van bewoning had moeten 

eindigen (d.i. de omzetting in een jaarlijkse rente).158 De omstandigheden waar de rechter 

rekening mee kan houden, zijn onder meer het gebruik en onderhoud als een goede huisvader, 

de verstoorde verstandhouding en de modaliteiten bepaald in de vestigingsakte.159  

B. VANBRABANT wijst er op dat er een grote speelruimte is overgelaten aan de rechter: hij kan 

de sanctie van het verval zowel verergeren door de vervallenverklaarde te veroordelen tot 

schadevergoeding, als milderen door hem een vervangende rente te gunnen.160 VANBRABANT 

stelt dat de pure vervallenverklaring enkel kan worden opgelegd in de meest flagrante 

gevallen van misbruik, omdat ze ernstige schade kan toebrengen aan de 

vervallenverklaarde.161 Hij betoogt dat de rechter moet tegemoetkomen aan het probleem van 

de grens tussen het zakenrecht en het verbintenissenrecht, tussen de vervallenverklaring van 

het recht van bewoning en de ontbinding van de overeenkomst die het recht in het leven heeft 

geroepen.162 Als het recht werd gevestigd ten bezwarende titel, dan mag de rechter het 

contractuele evenwicht en de bedongen tegenprestatie van de vervallenverklarde niet zomaar 

negeren.163 

 

60. In de rechtspraak wordt nu en dan een rente toegekend aan de titularis om het verval 

van zijn recht te compenseren, ook al is dit verval te wijten aan zijn eigen misbruik. De 

vrederechter van Sint-Jans-Molenbeek oordeelde in deze zin: men moet rekening houden met 

de patrimoniale en menselijke gevolgen van de vervallenverklaring, in het licht van de ernst 

van de omstandigheden. De vervallenverklaring plaatst de partijen immers niet terug in de 

                                                 
156 N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen”, XV.Q-90, nr. 5.1. 
157 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Recht van gebruik en bewoning”, 570–571, nr. 913. 
158 Cass. 22 februari 1985, Arr. Cass. 1984-85, 859; K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 8, 

nr. 11 
159 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 8, nr. 11. 
160 B. VANBRABANT, “La déchéance d’un droit d’usufruit, d’usage, d’habitation ou d’emphytéose: causes et 

effets” (noot onder Luik 4 oktober 2000, Luik 12 december 2000 en Gent 27 juni 2002), TBBR 2004, 38, nr. 9. 
161 B. VANBRABANT, “La déchéance d’un droit d’usufruit, d’usage, d’habitation ou d’emphytéose: causes et 

effets” (noot onder Luik 4 oktober 2000, Luik 12 december 2000 en Gent 27 juni 2002), TBBR 2004, 42, nr. 11. 
162 Ibid, 34, nr. 6. 
163 Ibid, 39, al. 4. 
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oorspronkelijke toestand, in tegenstelling tot de ontbinding. De vervallenverklaring werkt 

enkel voor de toekomst en versnelt eigenlijk de te verwachten evolutie. In casu had een vrouw 

haar woning verkocht met voorbehoud van het recht van bewoning, maar ze was naar een 

home verhuisd en het huis bleef leegstaan. Volgens de vrederechter impliceert de plicht tot 

onderhoud als een goede huisvader dat het huis bewoond blijft, dus er was sprake van een 

ernstig misbruik van het recht van bewoning. De vervallenverklaring had overigens geen 

grote gevolgen voor de bewoner, aangezien zij haar recht al enige tijd niet meer uitoefende. 

Aan de andere kant werd de naakte eigenaar wel verrijkt door het vroegtijdig verdwijnen van 

het recht van bewoning. De vrederechter besloot om in deze omstandigheden een rente toe te 

kennen. De rente werd gebaseerd op de mogelijke huurwaarde van het goed in zijn huidige 

toestand, ongeacht de oorspronkelijke prijs van de woning of de leeftijd van de bewoner.164 

Het hof van beroep van Luik stond in een andere zaak geen rente toe wegens verval van het 

recht door misbruik. Een vrouw had haar appartement en haar timmerwerkatelier verkocht 

met retentie van het recht van bewoning op enkel het appartement, dus slechts op een deel van 

het voorwerp van de verkoop. Ze beschuldigt de kopers/blote eigenaars ervan dat ze haar 

verhinderen om haar bewoningsrecht uit te oefenen door geen water, verwarming en 

elektriciteit te voorzien en stelt een vordering in tot schadevergoeding. De eigenaars beweren 

daarentegen dat de bewoner het appartement niet onderhoudt als een goede huisvader en het 

heeft laten verkommeren. Ze vragen daarom de ontbinding van de vestigingstitel van het recht 

van bewoning, en in secundaire orde de vervallenverklaring van het recht. Uiteindelijk blijkt 

dat de eigenaars gelijk hebben: de bewoner is verhuisd, heeft zelf de elektriciteit opgezegd en 

sinds zes jaar het appartement niet meer verwarmd. Het hof merkt op dat de eigenaars wel de 

ontbinding vragen van de vestitingstitel, maar niet van de verkoopovereenkomst. De retentie 

van het recht van bewoning kan echter op zichzelf niet als een wederkerige overeenkomst 

worden beschouwd die zou kunnen worden ontbonden. De vraag naar ontbinding moet dus 

worden afgewezen, want er kan geen gedeeltelijke ontbinding worden uitgesproken die als 

gevolg zou hebben dat het recht van bewoning verdwijnt, maar de verkoopovereenkomst blijft 

bestaan. Er is daarnaast wel sprake van misbruik van het recht van bewoning en dus 

voldoende grond om de vervallenverklaring uit te spreken. Het hof beslist om geen rente aan 

de bewoner toe te staan. De naakte eigenaars van hun kant hadden ook een vergoeding 

gevraagd, namelijk voor de schade die ze hebben geleden wegens de derving van huishuren 

                                                 
164 Vred. Sint-Jans-Molenbeek 16 januari 2003, T.Vred. 2003, 403 en Vred. Sint-Jans-Molenbeek 9 september 

2003, Act.dr. 590, noot C. WILMET; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van 

rechtspraak”, 1533-1534. 
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en dit vanaf de datum van de feitelijkheden die grond vormen voor het verval. Ze worden 

teleurgesteld: in tegenstelling tot de ontbinding, werkt het verval slechts ex nunc. Er kan dus 

geen retroactieve vergoeding worden toegestaan.165 

 

61. Het niet-bewonen van het goed kan dus resulteren in de beëindiging van het recht van 

bewoning wegens vervallenverklaring of wegens impliciete afstand. Hoewel het niet 

uitdrukkelijk in de wet is voorzien, poneert de rechtsleer dat de titularis verplicht is om het 

goed te bewonen. Het is raadzaam om in de vestigingsakte te stipuleren dat bij niet-bewoning 

het recht van rechtswege vervalt, zodat men geen rechterlijke procedure moet doorlopen. Men 

kan daarbij een vast criterium afspreken, zoals de inschrijving in het bevolkingsregister.166 

 

7.8 Ontbinding  

62. Het recht gaat ook teniet door de ontbinding van de vestigingstitel of de ontbinding 

van het recht in hoofde van de persoon die het gebruik of de bewoning had toegestaan.167 

 

7.9 Vrijwillige omzetting  

63. Het recht kan ten slotte ook beëindigd worden door een vrijwillige omzetting van het 

recht, bijvoorbeeld naar aanleiding van de verkoop van het huis waarop het recht gevestigd 

is.168 

 

HOOFDSTUK 8: Fiscale aspecten 

8.1 Art. 918 BW 

64. Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: “De waarde in volle eigendom van 

de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn, hetzij met 

last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het 

vruchtgebruik, wordt toegerekend op het beschikbaar gedeelte; en het overschot, indien er 

een is, wordt in de massa ingebracht.” Dit is van toepassing op elke vervreemding, zowel 

                                                 
165 Luik 4 oktober 2000, TBBR 2004, 22; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, 

“Overzicht van rechtspraak”, 1532-1533. 
166 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak”, 1529. 
167 N. VANDEBEEK, “Terbeschikkingstelling van onroerende goederen”, XV.Q-90, nr. 5.1. 
168 H. DE DECKER en C. DE WULF, “Vruchtgebruik – Recht van gebruik en bewoning” in C. DE WULF, J. BAEL, 

S. DEVOS en H. DE DECKER (eds.), Het opstellen van notariele akten, IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 113, nr. 134. 
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onder bezwarende titel als ten kosteloze titel.169 Artikel 918 is een veelbesproken bepaling en 

heeft ook inzake het recht van gebruik en bewoning haar reputatie waargemaakt. 

 

65. Momenteel is de meerderheid van de rechtspraak en de rechtsleer van oordeel dat geen 

gelijkstelling met een voorbehoud van een recht van gebruik en bewoning kan worden 

gemaakt voor de toepassing van artikel 918.170 De term ‘voorbehoud van vruchtgebruik’ moet 

immers eng geïnterpreteerd worden, want traditioneel worden wettelijke vermoedens en 

uitzonderingsbepalingen restrictief toegepast.171  

 

66. Het hof van beroep van Antwerpen was oorspronkelijk van oordeel dat art. 918 BW 

wel degelijk van toepassing is op het recht van bewoning. In 1992 velde het hof een 

verrassend arrest, dat haaks stond op de destijds heersende rechtspraak: artikel 918 werd van 

toepassing verklaard, omdat “de overgrote meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak stelt 

dat het recht van bewoning een beperkt maar daadwerkelijk vruchtgebruik uitmaakt”. In casu 

was aanvankelijk een vruchtgebruik aan de eigendom verbonden geweest en voorzag de 

vestigingsakte van het bewoningsrecht dat dit laatste diende te worden uitgeoefend “op de 

wijze zoals dit voorheen steeds het geval geweest is”. Volgens het hof was het voorbehoud 

van het recht van bewoning dan ook slechts een loutere bevestiging van de reeds bestaande 

toestand.172 Het hof leidde uit deze bewoordingen pardoes af dat het de bedoeling was van de 

partijen dat de modaliteiten exact hetzelfde bleven en dat de facto het recht van bewoning zo 

uitgebreid was als een echt vruchtgebruik. Dit werd fel bekritiseerd in een noot van J. 

VERSTRAETE. Hij wijst er op dat het bewoningsrecht duidelijk controleerbaar is in 

tegenstelling tot de rechtshandelingen die in artikel 918 geviseerd worden en wel een fictief 

karakter kunnen hebben. De bedoeling van de wetgever was dan ook de reservatairen te 

beschermen tegen geveinsde rechtshandelingen ten bezwarende titel, waarvan zij het moeilijk 

zouden hebben om het kosteloos karakter te bewijzen. Daarnaast werden door deze 

rechtspraak tal van eerder gesloten familieregelingen plots zeer onzeker.  

                                                 
169 Interpretatieve wet 4 januari 1960, BS 11 januari 1960. 
170 D. MICHIELS, “Actuele ontwikkelingen inzake vruchtgebruik, erfpacht en opstal”, Not.Fisc.M. 2006, 197, nr. 

13; W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 2/12; C. DE WULF, J. BAEL en S. DEVOS, 

Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht. Het opstellen van Notariële Akten, Mechelen, Kluwer, 2011, 

1, nr. 853; A. VERBEKE en S. SNAET, “Zakelijke rechten en familiale vermogensplanning. Vruchtgebruik - Recht 

van gebruik en bewoning - Erfpacht” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), Goederenrecht, Themis cahier 52, 

Brugge, die Keure, 2009, 62, nr. 33; W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 1/12. 
171 A. VERBEKE en S. SNAET, “Zakelijke rechten en familiale vermogensplanning. Vruchtgebruik - Recht van 

gebruik en bewoning - Erfpacht” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), Goederenrecht, Themis cahier 52, 

Brugge, die Keure, 2009, 62, nr. 33. 
172 Antwerpen 25 mei 1992, Not.Fisc.M. 1993, 174-180, noot J. VERSTRAETE. 



41 

 

Ook de rechtbank van eerste aanleg van Brugge maakte toepassing van artikel 918 in een 

geval waar de ouders aan hun zoon en diens echtgenote een woning hadden verkocht met 

voorbehoud van een levenslang recht van bewoning. De rechter haalt de gedachte van M. 

PUELINCKX-COENE aan, dat men artikel 918 niet mag kunnen ontlopen door bewoordingen te 

gebruiken die verschillen van de termen in artikel 918, als de bedoeling van de partijen wel 

dezelfde lading dekt.173 In een aansluitende noot, uit H. DU FAUX zijn misprijzen over de 

argeloze veralgemening tussen het vruchtgebruik en het recht van gebruik en bewoning. 

Volgens hem heeft de wetgever formeel en limitatief de verwantschap tussen beide rechten 

bepaald, namelijk in artikel 625 en 626 van het Burgerlijk Wetboek. De rechter gaat zich dus 

te buiten aan het bijwerken van een wettekst, in een materie die bovendien beheerst is door 

imperatieve bepalingen.174 Opmerkelijk is ook dat de rechter er zonder verdere uitleg vanuit 

gaat dat artikel 918 niet enkel van toepassing is op de helft die door de zoon werd verkregen, 

maar ook op de andere helft die nochtans werd verkregen door de schoondochter die geen 

erfgenaam is. Hoewel het om een gezamenlijke aankoop gaat, waarbij ook de schoondochter 

is opgetreden in de akte, beslist de rechter dat de bevoordeling volledig en alleen toe te 

rekenen valt aan de zoon/erfgenaam en er eenvoudigweg geen rekening moet gehouden 

worden met het feit dat de schoondochter medekoopster was. DU FAIX sluit zich hier niet bij 

aan.175 Nog meer verrassend is de beslissing om artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek 

betreffende de heling, van toepassing te maken “in de mate dat er effectief moet ingekort 

worden”. De zoon heeft immers ter gelegenheid van de vereffening-verdeling de begunstiging 

niet kenbaar gemaakt maar verzwegen.176 DU FAUX verwerpt ook deze beslissing: artikel 792 

kan nooit toepassing vinden als artikel 918 van toepassing is, want artikel 918 biedt de mede-

erfgenamen een wettelijk middel om een vervreemding die (eventueel daadwerkelijk) ten 

bezwarende titel is, in hun opzicht om te vormen naar een schenking buiten deel. De zoon was 

volgens hem niet verplicht om kennis te geven van de verkrijging die hij van zijn ouders was 

bekomen, want de verkrijging is niet van rechtswege een schenking, maar initieel een 

vervreemding ten bezwarende titel.177 

J. VERSTRAETE had in zijn noot onder het eerste arrest ook opgemerkt dat er een dilemma zou 

ontstaan in de notariële praktijk: als men een schenking doorvoert met voorbehoud van een 

                                                 
173 Rb. Brugge 27 juni 1997, T.Not. 1997, 514, 3, al. 2. 
174 H. DU FAUX, “Maakt het voorbehoud door de verkopers van het levenslang recht van bewoning artikel 918 

BW van toepassing?” (noot onder Rb. Brugge 27 juni 1997), T.Not. 1997, 518-519, nr. 2. 
175 Rb. Brugge 27 juni 1997, T.Not. 1997, 514, II, al. 1. 
176 Rb. Brugge 27 juni 1997, T.Not. 1997, 515, al. 2. 
177 H. DU FAUX, “Maakt het voorbehoud door de verkopers van het levenslang recht van bewoning artikel 918 

BW van toepassing?” (noot onder Rb. Brugge 27 juni 1997), T.Not. 1997, 520. 
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recht van gebruik en bewoning, zouden in de optiek van het hof van Antwerpen de 

reservataire erfgenamen moeten tussenkomen in de akte om hun toestemming te geven. 

Indien later de rechter artikel 918 niet van toepassing acht, zou dit echter een verboden 

erfovereenkomst uitmaken. Men kan immers niet verzaken aan zijn erfrecht, buiten de 

toegelaten uitzondering voorzien in artikel 918. Gelet op de tegenstrijdige rechtspraak, raadde 

VERSTRAETE aan om op veilig te spelen en de toestemming van de reservatairen te voorzien, 

maar expliciet afhankelijk te stellen van de toepasselijkheid van artikel 918.178  

Dit probleem kwam aan de orde in een rechtszaak van 2013 voor de rechtbank van eerste 

aanleg van Mechelen. De feiten zijn als volgt: in 1997 schenken de ouders een woning aan 

hun zoon met vrijstelling van inbreng en voorbehoud van een levenslang recht van gebruik en 

bewoning. In een notariële akte van 2002 verklaart zijn broer dat hij kennis heeft genomen 

van de schenking en overeenkomstig artikel 918 BW zijn toestemming geeft en “afstand te 

doen van alle toerekening van het geschonken goed op het beschikbaar gedeelte in de nalatenschap 

van de schenkers en van de gebeurlijke inbreng van het overschot in de massa”. Op dat moment was 

de moeder reeds overleden. Als later de vader sterft, komt de dochter van de vooroverleden 

broer samen met de begiftigde zoon (haar oom) tot de nalatenschap. De vrouw voert aan dat 

artikel 918 geen toepassing vindt, waarin het hof haar gelijk geeft. Het gaat dus eigenlijk om 

een akte waarin de vooroverleden broer afstand heeft gedaan van zijn recht tot inkorting. Dit 

is geen probleem voor de schenking door de moeder, aangezien zij reeds overleden was en de 

erfgenaam dus kon verzaken aan zijn recht tot inkorting. Wat de schenking van de vader 

betreft, hebben we echter te maken met een beding over een nog niet opengevallen 

nalatenschap en bijgevolg een verboden erfovereenkomst die behept is met absolute 

nietigheid. De afstand betreft geen ondeelbare verbintenis, want het gaat om twee 

onderscheiden nalatenschappen. Enkel de afstand van inkorting betreffende de schenking door 

de vader is dus nietig.179  

Het hof van beroep van Antwerpen veranderde later van koers, al leek het niet meteen zeker 

van haar stuk. In 1996 oordeelt het dat artikel 918 niet van toepassing is op de verkoop van 

een onroerend goed met voorbehoud van een recht van bewoning om de volgende redenen: 

omdat het bewoningsrecht slaat op een ander huis dan hetgeen door de erflater verkocht werd; 

omdat het bewoningsrecht slechts “un usufruit partiel” is en niet kan vergeleken worden met 

een vruchtgebruik; omdat het niet te vergelijken valt met een lijfrente; omdat de vervreemding 

gedeeltelijk wordt vergoed door het betalen van een som en gedeeltelijk door het toestaan van 

                                                 
178 J. VERSTRAETE, noot onder Antwerpen 25 mei 1992, Not.Fisc.M. 1993, 176-179. 
179 Rb. Mechelen 6 november 2013, RW 2014-15, 1430. 
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een recht van bewoning; omdat de verkoopprijs niet vervangen werd door een lijfrente of een 

vruchtgebruik; en tot slot omdat de verkoopprijs daadwerkelijk betaald werd.180 In een noot 

schrijft J. BLOCKX dat deze “amoncellement de motifs” juist de zwakheid van elk argument 

verraadt en geen van hen eigenlijk doorslaggevend is. Daarenboven is ‘het daadwerkelijk 

betalen van de prijs’ op zichzelf niet voldoende en zijn er nog bijkomende vereisten opdat 

artikel 918 niet van toepassing zou zijn: de verkoopprijs moet de voornaamste prestatie zijn, 

de werkelijke waarde van het goed weerspiegelen en mag niet louter fictief zijn. In casu was 

dit laatste gelukkig correct, maar de motivering van het hof laat wat te wensen over.181  

Intussen is het ook de vaste rechtspraak van het hof van beroep van Antwerpen dat artikel 918 

niet van toepassing is op het recht van gebruik en bewoning. Zo beperkt het hof zich, in een 

arrest van 2013, tot de volgende argumentatie: “Artikel 918 B.W. moet restrictief 

geïnterpreteerd worden, dit wil zeggen beperkt tot de limitatief in die wetsbepaling 

opgesomde gevallen. Het recht van inwoon valt daar niet onder.”182  

 

67. De notaris moet wel uiterst voorzichtig zijn. Als het de bedoeling is dat artikel 918 op 

de rechtshandeling van toepassing is, dan moet hij zich houden aan het klassieke 

vruchtgebruik, zo niet bestaat het risico dat de rechter het anders dan een recht van 

vruchtgebruik kwalificeert.183 Bepaalde rechtsleer prijst het recht van gebruik en bewoning 

aan als een techniek om artikel 918 te omzeilen.184 Andere rechtsleer merkt niettemin op dat 

het niet zonder gevaar blijft om dergelijk recht overeen te komen in plaats van een 

vruchtgebruik, omdat de rechter nog steeds, afhankelijk van de omstandigheden, kan 

verkiezen om de heersende rechtspraak terzijde te laten en zich te baseren op oudere 

rechtsleer of rechtspraak om toch artikel 918 toepasselijk te maken.185 In dat geval zal de 

volle eigendom van de woning iuris et de iure vermoed worden geschonken te zijn met 

vrijstelling van inbreng en toegerekend worden op het beschikbaar deel van de 

nalatenschap.186 De effectieve betalingen of de last van de bewoning wordt hierbij niet in 

rekening gebracht. Ook een schenking, gedaan als voorschot op erfdeel onder een bepaalde 

last, zal geherkwalificeerd worden tot een schenking buiten deel waarbij de uitgevoerde last 

                                                 
180 Antwerpen 20 februari 1996, RNB 1997, 140, noot J. BLOCKX. 
181 J. BLOCKX, noot onder Antwerpen 20 februari 1996, RNB 1997, 143. 
182 Antwerpen 11 maart 2013, nr. 2010/AR/2641, 7, nr. 5.3.8. 
183 C. DE WULF, J. BAEL en S. DEVOS, Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht. Het opstellen van 

Notariële Akten, Mechelen, Kluwer, 2011, 1, nr. 853. 
184 W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 2/12. 
185 C. DE WULF, J. BAEL en S. DEVOS, Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht. Het opstellen van 

Notariële Akten, Mechelen, Kluwer, 2011, 1, nr. 853, vn. 2. 
186 W. VAN MINNEBRUGGEN, “Recht van gebruik en bewoning”, 2/12. 
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niet in mindering wordt gebracht van de waarde van de volle eigendom.187 Als de (al dan niet 

fictieve) schenking de gecumuleerde waarde van het beschikbaar deel én de individuele 

reserve van de verkrijger overschrijdt, en zodoende het reservatair erfdeel van de andere 

kinderen inperkt, gebeurt de inkorting (uitzonderlijk) in waarde.188 

  

8.2 Registratierechten 

68. Inzake registratierechten geldt voor het recht van gebruik en bewoning een algemene 

gelijkstelling met het vruchtgebruik.189 Een akte tot vestiging van een zakelijk recht van 

gebruik en bewoning op een in België gelegen onroerend goed moet verplicht worden 

geregistreerd.190 Dit is ook het geval indien de vestigingsakte authentiek wordt verleden, 

ongeacht of het recht betrekking heeft op een roerend of onroerend goed. Als een onderhandse 

akte tot de vestiging van een recht van gebruik en bewoning op een roerend goed, vrijwillig 

ter registratie wordt aangeboden, zal er enkel een algemeen vast recht wordt geheven. 

Indien een recht van bewoning ten bezwarende titel gevestigd wordt, bedraagt het 

registratierecht 10% (art. 1.1.0.0.2., lid 1, 24° en 2.9.4.1.1. VCF, oud art. 44 W.Reg.). Men zal 

helaas niet kunnen genieten van het verlaagd tarief voor bescheiden woningen (klein 

beschrijf), want dit beperkt zich tot verwervingen in volle of blote eigendom.191 Indien het 

gevestigd wordt ten titel van schenking, is het evenredig schenkingsrecht verschuldigd (art. 

2.8.3.0.1., §1 en 2.8.4.1.1., §1 en §2 VCF, oud art. 131 e.v. W.Reg.). De blote eigenaar zal 

geen registratierechten verschuldigd zijn, wanneer het recht van gebruik en bewoning eindigt 

en zich verenigt met zijn blote eigendom.192 De belastbare grondslag wordt berekend analoog 

aan het vruchtgebruik.193 

 

                                                 
187 J. VERSTRAETE, noot onder Antwerpen 25 mei 1992, Not.Fisc.M. 1993, 178-179. 
188 Rb. Brugge 27 juni 1997, T.Not. 1997, 514, nr. 3. 
189 A. KIEKENS, “Gebruik en bewoning: fiscale aspecten” in Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, 

Kluwer, 2014, afl. 251, 19 (hierna verkort: A. KIEKENS, “Gebruik en bewoning: fiscale aspecten”); A. VERBEKE 

en S. SNAET, “Zakelijke rechten en familiale vermogensplanning. Vruchtgebruik - Recht van gebruik en 

bewoning - Erfpacht” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), Goederenrecht, Themis cahier 52, Brugge, die 

Keure, 2009, 62, nr. 33. 
190 Art. 2.8.1.0..1 en 2.9.1.0.1. VCF (oud art. 19, 2° W.Reg.). 
191 A. KIEKENS, “Gebruik en bewoning: fiscale aspecten”, 21. 
192 A. KIEKENS, “Gebruik en bewoning: fiscale aspecten”, 23. 
193 A. VERBEKE en S. SNAET, “Zakelijke rechten en familiale vermogensplanning. Vruchtgebruik - Recht van 

gebruik en bewoning - Erfpacht” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), Goederenrecht, Themis cahier 52, 

Brugge, die Keure, 2009, 62, nr. 33. 
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8.3 Successierechten 

69. Als een recht van gebruik en bewoning wordt verkregen ten titel van overlijden, zal de 

verkrijger successierechten verschuldigd zijn. In tegenstelling tot wat het geval is inzake 

registratierechten, wordt inzake successierechten slechts in bepaalde gevallen het recht van 

gebruik en bewoning gelijkgesteld met het vruchtgebruik.194 Voor de waardering van het 

recht gelden dezelfde regels als voor het vruchtgebruik (art. 2.7.3.3.3., lid 1 VCF, oud art. 22, 

lid 1 W.Succ.). De belastbare grondslag wordt berekend volgens artikelen 2.7.3.2.3 en 

2.7.3.3.2., 6° en 7° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (oud art. 21, VI en VII en 66 W.Succ). 

 

70. Artikel 2.7.1.0.7. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (oud art. 9 W.Succ.) voorziet dat 

roerende en onroerende goederen die ten bezwarende titel verkregen worden, enerzijds in 

vruchtgebruik door de overledene en anderzijds in naakte eigendom door een derde die 

erfgenaam is, vermoed worden  in volle eigendom tot de nalatenschap van de overledene te 

behoren, dus als legaat te zijn uitgekeerd aan de derde.195 Dit is een fictiebepaling die wil 

vermijden dat men een gesplitste aankoop zou ensceneren en in werkelijkheid de blote 

eigendom onrechtstreeks zou schenken aan de derde/erfgenaam. Men moet steeds het bewijs 

kunnen leveren dat de blote eigendom daadwerkelijk werd betaald met eigen middelen van de 

erfgenaam.196 De fiscus aanvaardt gelukkig dat een fictiebepaling strikt moet geïnterpreteerd 

worden en past geen fiscale gelijkstelling toe met het recht van gebruik en bewoning. Het 

recht van gebruik en bewoning kan dus gebruikt worden om het vermoeden van artikel 

2.7.1.0.7. te omzeilen.197  De fictiebepalingen van artikel 2.7.1.0.8. VCF (oud art. 10 W.Succ) 

en artikel 2.7.1.0.9. VCF (oud art. 11 W.Succ) zijn wel van toepassing als de erflater bij wege 

van een verdeling, respectievelijk een vervreemding ten bezwarende titel, een levenslang 

recht van gebruik en bewoning heeft verkregen en een erfgenaam de blote eigendom heeft 

verkregen. De ratio legis is opnieuw te vermijden dat de erflater onrechtstreeks zijn 

erfgenamen zou kunnen begiftigen. De erfgenaam zal het tegenbewijs van de bedekte 

bevoordeling moeten leveren, namelijk dat hetgeen hij van de erflater heeft verkregen 

gelijkwaardig was aan zijn eigen prestaties.198 
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8.4 Inkomstenbelastingen 

71. De rechtspraak en rechtsleer meent dat inzake directe belastingen het recht van 

gebruik en bewoning moet worden gelijkgesteld met het recht van vruchtgebruik. Aangezien 

de inkomsten van onroerende goederen in hoofde van de vruchtgebruiker belastbaar zijn, zal 

naar analogie ook de titularis van een recht van bewoning belast worden met de onroerende 

voorheffing.199 De partijen kunnen onderling wel anders overeenkomen.200 

De administratie is daarentegen soms een andere mening toegedaan. Zo moest het hof van 

beroep van Gent zich buigen over een zaak waarin de administratie twee ex-echtgenoten had 

belast, elk voor de helft van het kadastraal inkomen van hun onverdeelde woning, terwijl de 

vrouw daar een recht van bewoning op uitoefende. Het hof wees erop dat artikel 7 en 11 

W.I.B. 1992 voorzien dat de inkomsten van niet-verhuurde onroerende goederen201 aan de 

personenbelasting onderworpen zijn in hoofde van de eigenaar, bezitter, erfpachter, 

opstalhouder of  vruchtgebruiker van het goed. De ratio legis bestaat erin dat men die 

personen belast “die het nuttig bezit en het genot van het goed hebben uit hoofde van een 

zakelijk recht”, zoals dus ook een zakelijk recht van bewoning. Het kwam er dus enkel op aan 

om te onderzoeken of het in casu daadwerkelijk ging om een zakelijk recht, aangezien de 

regelingsakte sprak over een levenslang persoonlijk recht van gebruik. Het hof was van 

oordeel dat deze bewoording  enkel verwees naar de onoverdraagbaarheid van het recht. De 

vrouw oefent haar recht van gebruik ‘rechtstreeks’ uit op de woning, zonder tussenkomst van 

een ander persoon, en zij heeft wel degelijk het ‘nuttig bezit en genot’. Zij kwalificeert dus als 

een bezitter in de zin van artikel 11 en de onroerende inkomsten van de onverdeelde woning 

zijn integraal belastbaar in haar hoofde. Bovendien werd ook in de regelingsakte zelf bepaald 

dat de vrouw als compensatie voor haar bewoningsrecht een kredietopening verder diende af 

te betalen en de onroerende voorheffing diende te betalen.202 Het kadastraal inkomen van een 

onroerend goed waarvoor een recht van bewoning geldt, wordt op naam van de bezitter van 

dat recht gevestigd, dus de bewoner is schuldenaar van de onroerende voorheffing (art. 11 en 

251 WIB 1992). De titularis van een zakelijk recht van bewoning zal dan ook recht hebben op 

de fiscale aftrekbaarheid van zijn hypothecaire lening (de ‘woonbonus’).203 
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203 X, noot onder Gent 8 oktober 2013, Fisc.Koer. 2013, afl. 16, 638. 
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72. Als het recht gevestigd wordt ten bezwarende titel, maakt deze vergoeding voor de 

naakte eigenaar geen belastbaar onroerend inkomen uit.204 In principe zou de fiscus wel de 

antimisbruiksbepaling kunnen inroepen als hij kan bewijzen dat het recht van gebruik wordt 

aangewend om belastbare inkomsten uit beroepsmatige huurovereenkomsten te ontlopen, al is 

het risico volgens de rechtsleer maar minimaal.205 De blote eigenaar zal geen 

inkomstenbelasting verschuldigd zijn, wanneer het recht van gebruik en bewoning eindigt en 

zich verenigt met zijn blote eigendom, als hij een natuurlijke persoon is die niet beroepsmatig 

handelt.206  

 

8.5 Het ondernemingswezen 

73. H. DERYCKE en A. WEYTENS hebben onderzocht welke fiscale voordelen een recht van 

bewoning kan bieden in het kader van vermogensplanning bij een patrimoniumvennootschap. 

Zij stelden vast dat er over het recht van bewoning maar weinig literatuur bestaat en het een 

over het hoofd geziene planningsmethode is. In de praktijk gebeurt het vaak dat de eerste 

generatie de aandelen wil overdragen naar de tweede generatie, maar verder gebruik wil 

blijven maken van het vennootschappelijk onroerend goed. Daarom wordt soms een 

levenslang huurrecht gevestigd, maar veeleer worden de aandelen overgedragen met 

voorbehoud van vruchtgebruik. Hierdoor verliest men echter een aantal fiscaalrechtelijke 

voordelen die zijn verbonden aan een patrimoniumvennootschap, en die met een recht van 

bewoning wel kunnen bewaard worden. Zo is er de kwestie van de afschrijving van de 

aanschaffingswaarde van de onroerende goederen van de vennootschap. Als de vennootschap 

slechts de blote eigendom heeft zonder recht op de vruchten, zijn periodieke afschrijvingen 

van de blote eigendom niet mogelijk.207 Dit sluit aan bij het matching principle: tegenover de 

kosten van een bepaald jaar, moeten de corresponderende opbrengsten (dus de vruchten van 

het onroerend goed) worden geboekt. Dus men zal slechts de aanschaffingswaarde van de 

blote eigendom kunnen afschrijven als het met het vruchtgebruik herenigd wordt, voor de 

overblijvende gebruiksduur van het onroerend goed.208 Deze situatie is volledig anders in het 

geval van een zakelijk bewoningsrecht. In tegenstelling tot de vruchtgebruiker, heeft de 

titularis van een bewoningsrecht immers geen enkel recht op de vruchten. De vennootschap 

                                                 
204 E. SPRUYT, “Bruikleen of recht van bewoning”, Knack 5 augustus 2010. 
205 K. VERHEYDEN, “De rechten van gebruik en bewoning”, 10, nr. 17. 
206 A. KIEKENS, “Gebruik en bewoning: fiscale aspecten”, 27-28. 
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208 Ibid, 24, nr. 40. 
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behoudt wel degelijk het recht op de vruchten, dus afschrijvingen zijn wel mogelijk en 

kunnen als fiscaal aftrekbare kosten worden beschouwd.209 Als de titularis nog bedrijfsleider 

is, zal men uiteraard moeten opletten dat een correcte prijs daadwerkelijk wordt betaald voor 

het bewoningsrecht. Zo niet zal dit beschouwd worden als een voordeel van alle aard en belast 

worden als een belastbare bezoldiging.210 Om een reële vergoeding te bepalen, kan men zich 

beroepen op de forfaitaire waarderingsregels voor voordelen van alle aard, zoals voorzien in 

artikel 18 van het KB van 18 februari 1994 bij het W.I.B. van 1992. Artikel 18 bepaalt de 

waarde voor ‘de terbeschikkingstelling van onroerende goederen’, wat volgens de rechtsleer 

ook het recht van bewoning omvat.211 Men kan zich hier evenwel niet op beroepen als de 

persoon in wiens hoofde het recht van bewoning wordt gevestigd, op dat moment geen 

bedrijfsleidersfunctie (meer) uitoefent. In dat geval is een marktconforme vergoeding vereist, 

wat een delicaat criterium is en het gevaar op een te lage geschatte vergoeding vergroot. De 

hoedanigheid van de titularis is weliswaar enkel van belang op het moment van het vestigen 

van het recht. Als hij op dat ogenblik nog bedrijfsleider is, kan men zich beroepen op artikel 

18 en wordt meteen ook voor de toekomst de fiscale toepassing inzake afschrijvingen 

beklonken.212 Binnen het ondernemingswezen kan het recht van bewoning dus fiscaal 

voordelig gebruikt worden om woonruimten beschikbaar te stellen aan bedrijfsleiders of 

werknemers. Volgens een deel van de rechtsleer is het niet mogelijk om een recht van 

bewoning te vestigen in hoofde van een rechtspersoon wegens het intuitu personae-karakter. 

Indien men dit toch wenst te doen, teneinde de voordeligere kwalificatie van huurgelden in 

plaats van bezoldigingen te bekomen213 moet men in elk geval voorzichtig zijn: de 

administratie en bepaalde rechtsleer zijn van oordeel dat de administratie simulatie kan 

bewijzen, als de kwalificatie ‘vruchtgebruik’ uitsluitend lijkt te zijn gekozen om de belasting 

als bezoldiging te ontwijken.214 

 

                                                 
209 Ibid, 30, nr. 60 
210 Ibid, 27, nr. 50. 
211 Ibid, 29, nr. 57. 
212 Ibid, 11, nr. 64. 
213 Artikel 32, lid 2, 3° W.I.B. 1992 breidt de bezoldigingen van bedrijfsleiders uit tot de huurprijs en 

huurvoordelen van een gebouwd onroerend goed dat door de bedrijfsleider wordt verhuurd aan de vennootschap 

waarvan hij bestuurder is, voor zover zij meer bedragen dan vijf derden van een gerevaloriseerd kadastraal 

inkomen. Het kan dus voordeliger zijn om een voor recht van vruchtgebruik te opteren. 
214 E. DELOBBE, “De herkwalificatie van inkomsten van onroerende goederen of van inkomsten, afkomstig van 

onroerende verrichtingen”, Pacioli 2003, nr. 148, 1–2. 
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8.6 BTW 

74. Oorspronkelijk was er geen gelijkschakeling tussen het recht van vruchtgebruik en het 

recht van gebruik en bewoning inzake BTW. De administratie was van mening dat een recht 

van gebruik niet het voorwerp kon uitmaken van een belastbare levering in de zin van de 

BTW-wet, aangezien het recht onoverdraagbaar is. Dit kenmerk viseert echter de titularis van 

het recht zelf, en niet de ‘overdracht’ (vestiging) van een recht van gebruik en bewoning door 

de volle eigenaar.215 De administratie heeft dan ook haar standpunt herzien in 2000: sindsdien 

kan de eigenaar van een nieuw gebouw216 die een recht van bewoning vestigt ten bezwarende 

titel, aanspraak maken op de aftrek van de voorbelasting, indien hij zelf het gebouw heeft 

gekocht met de toepassing van de BTW.217 De administratie aanvaardt ook dat de erfgenaam 

voor geërfde gebouwen de hoedanigheid van toevallige BTW-plichtige mag verkiezen.218 De 

maatstaf van heffing bedraagt alles wat de vestiger in tegenprestatie verkrijgt, maar betreft 

enkel het deel van het zakelijk recht dat slaat op het nieuwe gebouw. Tenzij in de 

vestigingsakte reeds een opdeling werd gemaakt, zal de vestiger dus nog de verkoopwaarde 

van het zakelijk recht van de grond dienen te berekenen en in mindering te brengen van de 

globale prijs.219 De blote eigenaar zal geen BTW verschuldigd zijn, wanneer het recht van 

gebruik en bewoning eindigt en zich verenigt met zijn blote eigendom.220 

 

 

  

                                                 
215 A. KIEKENS, “Gebruik en bewoning: fiscale aspecten”, 25. 
216 Een gebouw is nieuw tot 31 december van het tweede jaar volgend op de eerste ingebruikneming of 

inbezitneming. 
217 A. KIEKENS, “Gebruik en bewoning: fiscale aspecten”, 26; S. RUYSSCHAERT en V. DE VULDER, Alternatieven 

voor onroerende verhuur: op zoek naar recht op aftrek van de btw, Antwerpen, Maklu, 2011, 98. 
218 S. RUYSSCHAERT en V. DE VULDER, Alternatieven voor onroerende verhuur: op zoek naar recht op aftrek 

van de btw, Antwerpen, Maklu, 2011, 100, nr. 2). 
219 S. RUYSSCHAERT en V. DE VULDER, Alternatieven voor onroerende verhuur: op zoek naar recht op aftrek 

van de btw, Antwerpen, Maklu, 2011, 102, nr. 6.5.2. 
220 A. KIEKENS, “Gebruik en bewoning: fiscale aspecten”, 26. 
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HOOFDSTUK 9: Besluit 

 

Het recht van gebruik en bewoning biedt de titularis een doelgebonden, beperkt zakelijk recht 

op het gebruik en de vruchten van een roerend goed of de bewoning van een onroerend goed, 

in overeenstemming met de behoeften van hemzelf en zijn gezin. De partijen kunnen de 

rechten van de titularis evenwel conventioneel uitbreiden.  

Het recht van gebruik en bewoning is een zakelijk, tijdelijk, ondeelbaar, onoverdraagbaar en 

persoonsgebonden recht. Uit het onvervreemdbaar en intuitu personae-karakter volgt dat de 

titularis het recht enkel zelf kan uitoefenen. Het recht is niet vatbaar voor verkoop, schenking, 

verhuur, hypotheek, beslag, pand of bruikleen. Volgens bepaalde rechtsleer kunnen de 

partijen hier evenwel conventioneel van afwijken. De partijen mogen het recht immers meer 

of minder uitbreiden (art. 628 BW) en de artikelen die de onvervreemdbaarheid opleggen, 

gelden slechts wanneer de titel zelf geen aanwijzingen omvat omtrent de omvang van het 

recht (art. 629 BW). Andere rechtsleer vindt het aanvullend dan wel dwingend karakter van 

de wetgeving inzake het recht van gebruik en bewoning irrelevant. Er is een zekere ruimte 

voor de partijen om hun verbintenissen te moduleren, maar elk zakelijk recht heeft zijn 

intrinsieke grenzen. De persoonsgebondenheid en de onvervreemdbaarheid zijn volgens hen 

essentiële karaktertrekken van het recht van gebruik en bewoning. Als men deze 

bestaanseigenschappen verloochent, kan de rechtsfiguur niet meer als een recht van gebruik 

en bewoning worden  gekwalificeerd. Als de titularis zijn recht kan overdragen of de zaak kan 

verhuren, dan gaat het onvermijdelijk om een vruchtgebruik (numerus clausus-beginsel). 

Hoewel het recht van gebruik en bewoning op zichzelf mondeling kan gevestigd worden, zal 

de titularis het bestaan zeer moeilijk kunnen bewijzen. Voor een rechtshandeling boven de 

375 euro zal hij een geschrift moeten voorleggen (art. 1341 BW) of een begin van schriftelijk 

bewijs met getuigen en vermoedens behoorlijk kunnen aanvullen (art. 1347, lid 1 BW). Als 

men zich beroept op een mondelinge of zelfs stilzwijgende vestiging, bestaat de kans dat de 

rechter ‘het laten bewonen’ eerder beschouwt als de uitvoering van een natuurlijke 

verbintenis. Als men zich beroept op de verjaring, zal men het bewijs moeten leveren van een 

ondubbelzinnig bezit animo domini. Het louter bewonen is niet noodzakelijk een intentionele 

bezitsdaad. Men zal moeten aantonen dat het bewonen niet het gevolg was van een louter 

gedogen en dat er daadwerkelijk bezit was dat voor geen enkele andere juridische interpretatie 

vatbaar is. De rechtspraak toont aan hoe belangrijk het is om een geschreven bewijs te 

voorzien, ook in familiale context. In de praktijk beroept men zich vaak op een 
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‘familieovereenkomst’, een overeenkomst sui generis waarin vaak tal van afspraken en 

uiteenlopende regelingen worden getroffen. Inter partes zal dit volstaan als bewijs. Het is wel 

aangewezen een duidelijke, gedetailleerde regeling op schrift te stellen, zodat er later geen 

discussie kan ontstaan omtrent de interpretatie van de vestigingstitel en de draagwijdte van 

het recht, zoals in de praktijk helaas eens te vaak voorvalt. In die vestigingsakte kunnen de 

partijen hun wederzijds rechten en verplichtingen inperken of uitbreiden naar wens. Zo is het 

aangewezen  om te voorzien dat het verlaten van de woning van rechtswege het verval van het 

recht als gevolg heeft, om zich een gerechtelijke procedure tot vervallenverklaring te 

besparen. Uit de rechtspraak en rechtsleer valt immers af te leiden dat de verplichting tot 

onderhoud van de bewoner, impliceert dat hij het huis daadwerkelijk moet bewonen. 

Het recht van bewoning moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor om 

tegenwerpelijk te zijn aan derden te goeder trouw. Als de koper van een woning echter in de 

verkoopsovereenkomst de gebruiksvoorwaarden aanvaardt, dan wordt het recht van bewoning 

aan hem tegenwerpelijk.  

Volgens de rechtsleer is het recht van gebruik en bewoning in de vergetelheid geraakt en 

wordt er in de praktijk maar weinig gebruik van gemaakt. Dit valt te betreuren, want het recht 

van gebruik en bewoning is in ruime mate moduleerbaar en kan in tal van situaties de ideale 

oplossing bieden. Het hoogstpersoonlijk en onoverdraagbaar karakter zal vaak perfect 

inspelen op de verlangens en bekommernissen van de rechtsverlener. Zo kan het een 

tussenoplossing zijn in het geval waar men minder verregaande bevoegdheden aan de 

gebruiker of bewoner wil overlaten, dan de aanspraken die het vruchtgebruik verleent. Het 

recht van bewoning is de geknipte oplossing als men iemand een levenslang onderdak wil 

verzekeren, maar wil vermijden dat men in plaats daarvan de huurinkomsten zou opstrijken. 

Denk maar aan de ouders die een ‘probleemkind’ uit de nood willen helpen. Ook als men 

vreest dat de titularis zich in de schulden zou kunnen werken, biedt het recht van gebruik en 

bewoning de geknipte oplossing, want het is niet vatbaar voor uitwinning. De bewoner krijgt 

een dak boven zijn hoofd, dat niemand hem kan afnemen. Het recht van bewoning kan 

bovendien de perfecte balans vormen in hersamengestelde gezinnen, als men de ‘stiefouder’ 

wil begunstigen, maar tegelijk de eigen kinderen niet te kort wil doen. Daarnaast kan het als 

persoonlijk recht ook zijn dienst verlenen ter voldoening van de wettelijk alimentatieplicht. 

Het persoonlijk recht biedt uiteraard minder bescherming dan het zakelijk recht, maar biedt 

het voordeel dat de verlener volle eigenaar van de woning blijft en kan genieten van de 

woonbonus. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen bij ‘kangoeroewonen’ als het kind 

renovatiewerken wil doorvoeren. Het recht van gebruik en bewoning kan ook handig 
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aangewend worden om de toepassing artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek te omzeilen, al 

waarschuwt bepaalde rechtsleer dat dit altijd een risico inhoudt. De interpretatie van deze 

bepaling heeft een lange weg afgelegd, maar de huidige rechtspraak en rechtsleer is vrijwel 

unaniem van oordeel dat artikel 918 zich niet uitstrekt tot het recht van gebruik en bewoning.   
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