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Voorwoord 
 

Ik wil graag professor doctor ANNELIES WYLLEMAN mijn promotor oprecht bedanken 

dat zij mij de mogelijkheid en ondersteuning gaf om in het b(l)oeiende domein van 

het familiaal vermogensrecht een interessante studie te doen. Haar colleges, waarin 

zij de materie van het notarieel burgerlijk recht met talrijke toepassingen treffend 

illustreerde, hebben mij enorm geboeid en ik zal deze dan ook niet snel vergeten, 

net als de gekende leuze: “Kennen, kunnen en blijven kennen”.  

Graag zou ik ook mijn naasten wensen te bedanken voor hun kritische lectuur en 

suggesties. 

Ik nodig de lezer bij deze graag uit om kennis te nemen van mijn werk. 
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1. Dit werk beoogt de (conventionele) beëindigingsmogelijkheden van vrijwillige 

mede-eigendom te analyseren en te bespreken. Een rechtstoestand van vrijwillige 

mede-eigendom is immers een situatie waarmee zowel rechtspersonen als 

natuurlijke personen kunnen worden geconfronteerd, zowel in hun professionele 

als familiale sfeer. Vrijwillige mede-eigendom doet zich in de praktijk vaker voor 

dan men vermoedt. Vrijwillige mede-eigendom ontstaat wanneer twee of meer 

personen samen een goed aankopen.  

 

Een dergelijke onverdeeldheid raakt daarenboven niet enkel de deelgenoten, doch 

kan ook de schuldeisers van de deelgenoten raken. Zo is het enerzijds van belang dat 

deelgenoten vrij kunnen zijn (en niet eeuwig “vastzitten” in die vrijwillige 

onverdeeldheid), en anderzijds dat schuldeisers de mogelijkheid hebben om beslag 

te leggen op hun onderpand en dit ten uitvoer te brengen. 

 

Omwille van het bovenstaande en de altijd aanwezige zoektocht naar 

rechtszekerheid, is het van belang na te gaan hoe en wanneer men uit een dergelijke 

vrijwillig gecreëerde onverdeeldheid kan stappen. Dit werk beoogt, inter alia, een 

antwoord te bieden op deze vraag en verscheidene stakeholders een kader te bieden 

dat hen moet toelaten hun rechtssituatie adequaat te kunnen inschatten.   

 

Het zwaartepunt van dit werk zal zich situeren in het burgerlijk recht, meer bepaald 

het familiaal vermogensrecht. Bij het analyseren van de verscheidene knelpunten 

zal er ook een andere rechtstak aan bod komen, met name het gerechtelijk recht. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende topics die 

achtereenvolgens in dit werk besproken zullen worden. 

 

2. In het eerste hoofdstuk zullen enkele beginselen en principes aangaande mede-

eigendom en onverdeeldheid beknopt in herinnering gebracht worden. Aangezien 

deze later doorheen dit werk zullen terugkomen, is het immers belangrijk voor de 

lezer hiervan notie te hebben.  
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3. In het tweede hoofdstuk wordt vervolgens kort de specifieke juridische toestand 

van vrijwillige mede-eigendom belicht. 

4. In het derde hoofdstuk zal bijzondere aandacht uitgaan naar de 

beëindigingsmogelijkheden van de vrijwillige mede-eigendom. Zo zal, inter alia, het 

toepassingsgebied van artikel 815 B.W. geanalyseerd worden, alsook de meest 

recente arresten van het Hof van Cassatie en andere belangrijke rechtspraak van 

lagere rechtscolleges in dit verband. Voorts zal de interne en externe werking van de 

beëindigingsmogelijkheden van vrijwillige mede-eigendom aan bod komen.   

5. In het vierde hoofdstuk wordt de nadruk op de rechten van de schuldeisers gelegd. 

Meer bepaald zal bekeken worden hoe een vrijwillige mede-eigendom ook derden 

(schuldeisers van de deelgenoten) kan aanbelangen, of hoe het hun rechtspositie 

kan affecteren. Zoals gezegd, zal in dit hoofdstuk het gerechtelijk recht aan bod 

komen. 

6. Dit werk eindigt met een aantal slotbemerkingen. 

 

HOOFDSTUK I. MEDE-EIGENDOM EN ONVERDEELDHEID 

Afdeling I. Inleidende beschouwingen 
 
7. Mede-eigendom wordt gedefinieerd als: “een rechtstoestand die ontstaat door de 

opsplitsing van het eigendomsrecht tussen meerdere mede-eigenaars, die elk slechts op 

een aandeel in de mede-eigendom aanspraak kunnen maken”.1 Het eigendomsrecht 

op eenzelfde zaak is verdeeld, doch de zaak zelf blijft onverdeeld.2 

                                                        
1 V. SAGAERT “Meervoudige eigendom en mede-eigendom - Algemeen: begripsomschrijving van , 

mede-eigendom en onverdeeldheden - Toevallige mede-eigendom - Vrijwillige mede-eigendom - 
Gedwongen mede-eigendom” in V. SAGAERT (ed.), Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 278-279;   
Cass. 30 juni 1988 Arr.Cass 1987-88, 1445. , . 
2 V. SAGAERT “Meervoudige eigendom en mede-eigendom - Algemeen: begripsomschrijving van , 

mede-eigendom en onverdeeldheden - Toevallige mede-eigendom - Vrijwillige mede-eigendom - 
Gedwongen mede-eigendom” in V. SAGAERT (ed.), Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 278-279; R.   
DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Intersentia, 2005, 112; Cass. 30 juni 1988, RW 
1988-89, 574. 
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8. Mede-eigendom is een bijzondere soort van onverdeeldheid. Men spreekt van een 

onverdeeldheid indien een zakelijk recht op een goed opgesplitst is tussen 

verscheidene partijen, de onverdeelde gerechtigden.3  Een vrijwillige zakelijke 

onverdeeldheid kan betrekking hebben op alle zakelijke rechten. Conform artikel 

543 B.W. zijn deze beperkt tot het eigendomsrecht, -volle of blote eigendom-, de 

mede-eigendom, het vruchtgebruik, het recht van gebruik, het recht van bewoning, 

de erfdienstbaarheid, het recht van opstal en de erfpacht.4 Een onverdeeldheid 

veronderstelt wel een recht van dezelfde aard.5 Zo zal er bijvoorbeeld geen 

onverdeeldheid bestaan tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar van 

eenzelfde zaak.6  

9. Mede-eigendom en onverdeeldheid staan in ons rechtsstelsel voor dezelfde 

toestand, maar beschrijven de zaken vanuit een andere invalshoek: mede-eigendom 

slaat op de opdeling van het eigendomsrecht in verschillende abstracte delen, 

terwijl onverdeeldheid verwijst naar de eenheid die het voorwerp van het 

eigendomsrecht heeft bewaard.7 Wanneer de onverdeeldheid betrekking heeft op 

het eigendomsrecht, dan spreekt men van een onverdeeld eigendomsrecht, of mede-

                                                        
3 V. SAGAERT “Meervoudige eigendom en mede-eigendom - Algemeen: begripsomschrijving van , 

mede-eigendom en onverdeeldheden - Toevallige mede-eigendom - Vrijwillige mede-eigendom - 
Gedwongen mede-eigendom” in V. SAGAERT (ed.), Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 278-279; H.   
DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élementaire de droit civil belge, deel V, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 1136 
B; A-L VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een 
TIGV.”, T.Not. 2011, afl. 4, 181. 
4 C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, afl. 4, 199. 
5  D. MICHIELS, Actuele ontwikkelingen inzake mede-eigendom, http://notarissen-
msp.be/docs/Actuele%20ontwikkelingen%20inzake%20mede-eigendom%20(2014).pdf, 2. 
6 P.-J. DE DECKER, “Artikel 882 BW: schuldeisers binnen de verdeling, zwak of machtig?”, RW 2012-13, 
83; C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, afl. 4, 199; R. 
JANSEN, “Commentaar bij artikel 815 B.W.” in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 
rechtswetenschappen, 10, nr. 11; Cass. 2 december 1880, Pas. 1881, I, 72; Rb. Luik 15 december 
1986, Rev.trim.dr.fam. 1990, 141; Luik 16 maart 2001, JLMB 2001, 1476; Brussel 15 maart 1976, 
Rec.gén.enr.not. 1977, 22.145.  
7 D. MICHIELS, “Tontine en exclusief genot,” RW 2012-13, afl. 33, 1301; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 
élémentaire de droit civil belge, deel V, Brussel, Bruylant, 1000, nr. 1136B; P. DELNOY, “Sur le concept 
d’indivision”, Rev.not.b. 2010, 547; J. KOKELENBERG, “Enige verdeelde bedenkingen omtrent 
onverdeeldheid”, TBBR 1997, 238 e.v. 

http://notarissen-msp.be/docs/Actuele%20ontwikkelingen%20inzake%20mede-eigendom%20(2014).pdf
http://notarissen-msp.be/docs/Actuele%20ontwikkelingen%20inzake%20mede-eigendom%20(2014).pdf
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eigendom.8  Aldus gaan mede-eigendom (van het recht) en onverdeeldheid (van de 

zaak) hand in hand.9 

10. H. CASMAN maakt nog een ander onderscheidingscriterium tussen mede-

eigendom en onverdeeldheid. Onverdeeldheid heeft enerzijds betrekking op een 

afgescheiden vermogen, dus op een algemeenheid van goederen, die kan variëren  

qua samenstelling. Mede-eigendom heeft anderzijds betrekking op één of meerdere 

specifieke goederen.10  

11. Er bestaan verschillende vormen van mede-eigendom. De oorsprong van de 

mede-eigendom is het meest gehanteerde onderscheidingscriterium. Door dit 

criterium kan er een onderscheid worden gemaakt tussen drie grote vormen van 

mede-eigendom: de toevallige mede-eigendom,  de gedwongen mede-eigendom en 

de  vrijwillige mede-eigendom.11  

Telkens wanneer de opsplitsing van het eigendomsrecht buiten de wil van de mede-

eigenaars tot stand komt, spreekt men van gewone of toevallige mede-eigendom. De 

mede-eigenaars hebben er niet zelf voor gekozen, de situatie wordt hen door een 

externe omstandigheid opgedrongen. Het standaardvoorbeeld hiervan is de mede-

eigendom die ontstaat na het openvallen van een nalatenschap. 12 

Indien de mede-eigendom ontstaat uit de aard van het goed zelf, dan gaat het om 

een rechtstoestand van gedwongen mede-eigendom. Dit type van mede-eigendom is 

gereserveerd voor goederen die niet anders kunnen zijn dan in mede-eigendom. Het 

                                                        
8 V. SAGAERT “Meervoudige eigendom en mede-eigendom - Algemeen: begripsomschrijving van , 

mede-eigendom en onverdeeldheden - Toevallige mede-eigendom - Vrijwillige mede-eigendom - 
Gedwongen mede-eigendom” in V. SAGAERT (ed.), Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 278-279.   
9 A-L VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een 
TIGV.”, T.Not 2011, afl. 4, 181. . 
10 H. CASMAN, “Enkele open vragen omtrent beschikkingsbevoegdheden over onverdeelde zaken” in 
X., Liber amicorum G. Baeteman, Antwerpen, Kluwer, 1997, 3-15.  
11 S. SNAET en A.-L. VERBEKE, “Mede-eigendom en onverdeeldheid” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE 
(eds.), Themis 62. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011,48. 
12 Zie hiervoor: S. SNAET en A.-L. VERBEKE, “Mede-eigendom en onverdeeldheid” in V. SAGAERT en A.-L. 
VERBEKE (eds.), Themis 62. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, 48; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 
Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975 1001, nr. 1136c; R. DEKKERS en E. 
DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 116, nr. 278. 
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appartementsmede-eigendom is een mooie illustratie van gedwongen mede-

eigendom.13 

De gedwongen en toevallige mede-eigendom zullen buiten het bestek van dit werk 

vallen. De focus in dit werk wordt namelijk gelegd op de vrijwillige mede-eigendom.  

HOOFDSTUK II. VRIJWILLIGE MEDE-EIGENDOM 

Afdeling I. Begripsomschrijving 
 
12. Vrijwillige mede-eigendom komt tot stand wanneer twee of meer personen, 

vrijwillig, bij onderlinge overeenkomst, een staat van onverdeeldheid in het leven 

roepen. Deze overeenkomst laat hen toe de onverdeeldheid te organiseren en de 

gebruikelijke belemmeringen, die een onverdeeldheid meebrengt, zoveel als 

mogelijk te vermijden. Zodanige onverdeeldheid is als dusdanig gewild en 

georganiseerd.14  

13. In de praktijk vindt men talrijke voorbeelden terug, denk bijvoorbeeld aan een 

gezamenlijk aangekocht (on)roerend goed, een in onverdeeldheid geschonken 

eigendom, een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (cf. infra randnr. 

108), de onverdeeldheden bedoeld in artikel 1496 B.W. tussen van goederen 

gescheiden echtgenoten, een regelingsakte voorafgaand aan een echtscheiding in 

onderlinge toestemming,…15  

                                                        
13 V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 
2013, 75, nr. 152.  
14 E. WELING-LILIEN, “Copropriété volontaire versus copropriété ordinaire. Réflexions à la suite des 
arrêts de la Cour de cassation du 20 septembre 2013 et du 6 mars 2014”, Rev.trim.dr.fam. 2015, afl. 2, 
282; V. SAGAERT “Meervoudige eigendom en mede-eigendom - Algemeen: begripsomschrijving van , 

mede-eigendom en onverdeeldheden - Toevallige mede-eigendom - Vrijwillige mede-eigendom - 
Gedwongen mede-eigendom” in V. SAGAERT (ed.), Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 295;  H.  
VANDENBERGHE en S. SNAET Mede-eigendom” in X, Beginselen van het Belgisch Privaatrecht V  , “    , 

Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 96; H. DE PAGE en R. DEKKERS Traité élémentaire de droit civil belge,    , 

deel V, Brussel, Bruylant, 1975, 1037-1038, nr. 1165B; C. ENGELS , “Vrijwillig aangegane  
onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, afl. 4, 200; ; R. DERINE, F. VAN NESTE en H.  
VANDENBERGHE, “Zakenrecht” in W. VAN GERVEN en R. DILLEMANS (eds.), Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1974, IIA, 88. 
15 J. VERSTRAETE, “De vordering om uit onverdeeldheid te treden. Vrijwillig versus toevallige 
onverdeeldheid”, T.Not. 2014, afl. 4, 188; R. JANSEN, “Commentaar bij artikel 815 B.W.” in X., 
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Afdeling II. Wettelijk kader 
 
14. De wetgever heeft voor de vrijwillige mede-eigendom geen algemeen wettelijk 

kader uitgewerkt.16 Sommige rechtspraak is van oordeel dat, wat de rechten en 

plichten van de deelgenoten betreft, de regels van de toevallige mede-eigendom (art. 

577-2, §§, 1-8 B.W.) ook van toepassing zijn op de vrijwillige mede-eigendom voor 

zover partijen er niet contractueel van afgeweken zijn.17 Het ontbreken van een 

algemeen wettelijk kader zorgt voor veel rechtsonzekerheid. Zeker wat de 

beëindigingsmogelijkheden betreft kan dit onaangename situaties teweeg brengen. 

Het is van belang om voorafgaand in de precontractuele fase hieromtrent reeds stil 

te staan en partijen aldus een kader te bieden dat het mogelijk maakt om de 

onverdeeldheid te beëindigen. Dit komt de rechtszekerheid ten goede.  

HOOFDSTUK III. BEËINDIGINGSMOGELIJKHEDEN VAN VRIJWILLIGE 

ONVERDEELDHEID 

Afdeling I. Inleidende beschouwingen 
 

15. Deelgenoten van een vrijwillige mede-eigendom kunnen tal van aannemelijke 

motieven hebben om een onverdeeldheid te beëindigen. Bijvoorbeeld een koppel 

dat samen een onroerend goed aankoopt, maar waarvan de relatie later op de 

klippen loopt. Evengoed kan gedacht worden aan professionele zakenpartners die 

samen een goed aankopen; ook hier kan de zakenrelatie onhoudbaar worden. De 

mede-eigenaars kunnen in onderling akkoord een einde stellen aan de vrijwillige 

mede-eigendom waarin zij zich bevinden.18 Evenwel wordt het moeilijker wanneer 

                                                                                                                                                                     
Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, nr. 42. 
16 H. VANDENBERGHE en S. SNAET Mede-eigendom” in X., Beginselen van het Belgisch Privaatrecht V  , “  , 

Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 96; V. SAGAERT “Meervoudige eigendom en mede-eigendom - , 

Algemeen: begripsomschrijving van mede-eigendom en onverdeeldheden - Toevallige mede-
eigendom - Vrijwillige mede-eigendom - Gedwongen mede-eigendom” in V. SAGAERT (ed.),  
Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 295. 
17 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 93; 
Brussel 18 juni 2013, RW 2014-15, afl. 16, 624.  
18 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 



 10 

partijen er niet in slagen om hierover een onderling  akkoord te treffen. Verderop 

zal ik uitvoerig bespreken hoe zulke vrijwillige mede-eigendom al dan niet 

beëindigd kan worden door één (of meerdere)  deelgenoot/deelgenoten. 

16. In deze afdeling wordt dieper ingegaan op de verdeling als beëindigingswijze 

van vrijwillige mede-eigendom. Indien partijen niet tot een minnelijk akkoord 

komen, kan één van hen de verdeling vorderen. De verdeling strekt ertoe dat elke 

mede-eigenaar de exclusieve eigendom krijgt over diens aandeel in de mede-

eigendom.19 In beginsel gebeurt de verdeling in natura van gelijke en gelijkwaardige 

kavels.20 Indien de verdeling in natura niet mogelijk is omwille van de aard van de 

goederen, zal de verdeling bij lottrekking gebeuren. Tot slot kan het goed verkocht 

worden om de koopprijs onder de mede-eigenaars te verdelen.21  

17. Centraal in deze bespreking staat artikel 815, lid 1 B.W., dat het volgende 

bepaalt: “Niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven; en de 

verdeling kan te allen tijde worden gevorderd, niettegenstaande enige hiermee 

strijdige verbodsbepaling of overeenkomst.” Op grond van deze bepaling heeft elke 

mede-eigenaar het recht om de overige mede-eigenaars te dwingen om uit 

onverdeeldheid te treden.22 

18. In de rechtsleer en rechtspraak is sinds geruime tijd de toepassing van artikel 

815, lid 1 B.W., in het kader van vrijwillige mede-eigendom, het voorwerp van 

discussie. Het Hof van Cassatie heeft zich op 20 september 201323 ondubbelzinnig 

uitgesproken over de niet-toepassing van artikel 815, lid 1 B.W. ingeval van 

                                                                                                                                                                     
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 72, nr. 5; S. BRAT en A.-C. VAN GYSEL, “La copropriété et 
l’union libre. Les rapports des concubins entre parties et avec les tiers” in Les copropriétés, Brussel, 
Bruylant, 1999, 322.  
19 P.-J. DE DECKER, “Artikel 882 BW: schuldeisers binnen de verdeling, zwak of machtig?”, RW 2012-13, 
83;  R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 121, nr. 291.  
20 Bepalingen 826, 832 en 833 B.W.; Brussel 7 oktober 2010, RTDF 2011, afl. 2, 501. 
21 S. SNAET en A-L VERBEKE, “Mede-eigendom en onverdeeldheid” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), 
 Themis 62. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, 68; zie uitgebreid: T. VAN SINAY, Handboek 

Gerechtelijke Verdeling,  Antwerpen, Intersentia, 2011, 7, nr. 13; 205 e.v., nrs. 299-338 en 302, nrs. 
436-470. 
22 R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 424, nr. 631.  
23 Cass. 20 september 2013, Not.Fisc.M. 2015, afl. 5, 151.  



 11 

vrijwillige onverdeeldheid. Schijnbaar lijkt door dit arrest de problematiek rond de 

al dan niet toepassing van artikel 815, lid 1 B.W. helemaal opgelost te zijn. Echter, 

door dit arrest zijn niet alle problemen inzake vrijwillige mede-eigendom opgelost 

(cf. infra randnrs. 36-78 en 88). Hieronder zal de draagwijdte van artikel 815, lid 1 

B.W. nauwgezet uiteengezet worden.  

Afdeling II. Beëindiging van vrijwillige onverdeeldheid o.b.v. artikel 815 B.W. 
door één  der deelgenoten. 

§1. Probleemstelling 

19. De volgende vraag dient zich aan: kan één van de deelgenoten te allen tijde, op 

grond van artikel 815, lid 1 B.W., de verdeling vorderen om zo de andere deelgenoot 

te dwingen om uit onverdeeldheid te treden, niettegenstaande enige hiermee 

strijdige verbodsbepaling of overeenkomst? Met andere woorden: kan bij vrijwillige 

mede-eigendom de verdeling gevorderd worden op grond van artikel 815, lid 1 

B.W.?  

20. De ratio legis van deze bepaling behelst een goeddeels rechtseconomische 

grondslag. De wetgever is uitgegaan van een economische deficiëntie, en dan 

voornamelijk de onbeschikbaarheid die zich voordoet bij een toestand van 

onverdeeldheid. Slechts indien er unanimiteit bestaat tussen de onverdeelde mede-

eigenaar, kunnen deze daden van beheer en beschikking stellen over de 

onverdeelde goederen.24 Wanneer er geen overeenstemming bestaat tussen de 

mede-eigenaars, kan het goed geïmmobiliseerd blijven en dus aan het economisch 

verkeer onttrokken worden. Dit was voor de wetgever anno 1804 een heikel punt.25 

 

21. De problematiek van de al dan niet toepassing van artikel 815 B.W. bij vrijwillige 

onverdeeldheden is deels te vinden in het feit dat er geen algemene en 

                                                        
24 R. JANSEN, “Commentaar bij artikel 815 B.W.” in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 7, nr. 4. 
25 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch?, in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 97-98; V. 
SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 72. 
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duidelijke/eengemaakte regeling is uitgewerkt door de wetgever voor de vrijwillige 

mede-eigendom (cf. supra randnr. 14). Daarnaast zijn er tal van bijzondere 

bepalingen in verband met specifieke vormen van vrijwillige mede-eigendom.26 Dit 

alles heeft geleid tot grote rechtsonzekerheid.27 

§2. Verdeeldheid om uit onverdeeldheid te treden  

22. Wat betreft de draagwijdte van artikel 815, lid 1 B.W. zijn er in België twee 

strekkingen. Enerzijds is er de klassieke strekking (cf. infra randnrs. 23-24). 

Anderzijds is er -in navolging van de Franse rechtspraak en rechtsleer- de moderne 

visie (cf. infra randnrs. 25-26). Recent zijn hierover interessante arresten (cf. infra 

randnrs. 27-29) verschenen, die een einde stellen aan de eeuwenoude discussie 

omtrent de draagwijdte van artikel 815, lid 1 B.W.. Evenwel zijn hierdoor niet al de 

problemen van de baan (cf. infra randnrs. 36-78 en 88).     

§3. Klassieke opvatting 

23. Conform de klassieke opvatting is artikel 815, lid 1 B.W. beperkt tot de 

toevallige onverdeeldheden en bijgevolg niet van toepassing op een vrijwillig 

gecreëerde onverdeeldheid.28 Ze heeft thans zowel in rechtsleer als in rechtspraak 

navolging gekregen.29 

                                                        
26 Er zijn de bijzondere regels voor schepen vervat in de artikelen 55-57 Zeewet (Boek II W.Kh.) en 
voor beleggingsfondsen vervat in de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 
27 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 73. 
28 J. VANANROYE, “Fifty ways to leave your lover: over verdeling, ontbinding, overdracht en uittreding” 
Not.Fisc.M. 2015, afl. 5, 152; V. SAGAERT “Meervoudige eigendom en mede-eigendom - Algemeen: , 

begripsomschrijving van mede-eigendom en onverdeeldheden - Toevallige mede-eigendom - 
Vrijwillige mede-eigendom - Gedwongen mede-eigendom” in V. SAGAERT (ed.), Goederenrecht,   
Mechelen, Kluwer, 2014, 298; V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of  
toch?, in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 95. 
29 Antwerpen 19 maart 2008, RW 2008-2009, 1436, noot D. MICHIELS; Brussel 18 oktober 2006, JT 
2006, 793, noot D. STERCKX; Gent 8 mei 2003, NjW 2003, 971, Rb. Brussel 14 januari 1975, JT 1975, 
229; J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon. Technieken van vermogensafscheiding, 
vermogensovergang en vermogensvereffening in het burgerlijk en ondernemingsrecht, Antwerpen, 
Biblo, 2014, 246-257; H. DE PAGE en R. DEKKERS Traité élémentaire de droit civil belge, deel V, Brussel,   ,   

Bruylant, 1975, nr. 1165; J. KOKELENBERG, “Enige verdeelde bedenkingen omtrent onverdeeldheid”, 
TBBR 1997, 238 e.v.; J. LEVIE-MORELLE, “La copropriété partagée dans le temps. Indivision volontaire, 
société ou association? in P. DEHAN (ed.), La copropriété, Brussel, Bruylant, 1985, 64-65; R. DERINE, F. 
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Bij vrijwillige onverdeeldheid is -zoals reeds besproken (cf. supra randnr. 12)- de 

onverdeeldheid gewild en georganiseerd door de deelgenoten. De deelgenoten 

hebben zowel elkaar vrij kunnen kiezen, als de inhoud van hun onverdeeldheid vrij 

kunnen bepalen. Zij kunnen voorafgaand een regeling treffen omtrent de duur, het 

doel en het einde. De noodzaak om zich op artikel 815, lid 1 B.W.  te kunnen 

beroepen laat zich dus niet zo hevig voelen aangezien alles contractueel geregeld 

kan worden.30  

 

24. Deze strekking baseert zich op de volgende argumenten:  

(a) De wilsautonomie uit artikel 1134 B.W. bepaalt dat alle overeenkomsten, die 

wettig zijn aangegaan, tot wet strekken van zij die ze hebben gesloten (pacta sunt 

servanda).31 Deze strekking geeft aldus de voorkeur aan de bindende kracht van de 

overeenkomst tussen de partijen boven de beëindigingsmogelijkheden van 

onverdeeldheden.32 

(b) De plaats van artikel 815 in het Burgerlijk wetboek, nl. onder het hoofdstuk VI 

van Titel I “Erfenissen” van Boek III, wijst erop dat de draagwijdte van het artikel 

beperkt is tot de door de wetgever op die plaats geviseerde onverdeeldheden, meer 

bepaald de hereditaire. De draagwijdte van deze bepaling is dus uit te breiden, doch 

slechts tot die onverdeeldheden die een soortgelijk karakter (toevallig ontstaan en 

dus ongewild, ongeorganiseerd) vertonen, nl. de toevallige of gewone 

onverdeeldheid. De vrijwillige onverdeeldheid vertoont een fundamenteel 

                                                                                                                                                                     
VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, “Zakenrecht” in W. VAN GERVEN en R. DILLEMANS (eds.), Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1974, IIA, 89-90; G. BAETEMAN, Le statut juridique des  “

immeubles acquis conjointement par deux époux séparés de biens” RCJB, 1971, 209-210; ,  

H.VANDENBERGHE en S. SNAET,, “Mede-eigendom” in X., Beginselen van het Belgisch Privaatrecht V , 

Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 102. 
30 J. VERSTRAETE, “De vordering om uit onverdeeldheid te treden. Vrijwillig versus toevallige 
onverdeeldheid”, T.Not. 2014, afl. 4, 190 (187-197) V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige ; 

onverdeeldheden, nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, 
Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 95-96 (330); A-L VERBEKE, “Scheiding van goederen en 
onverdeeldheden. Over de rechstgeldigheid van een TIGV.”,  T. Not. 2011, 184. 
31 C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, afl. 4, 201.   
32 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch?, in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 96. 
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afwijkend karakter in vergelijking met de toevallige waardoor artikel 815, lid 1 B.W. 

niet van toepassing kan zijn op de vrijwillige onverdeeldheden.33 

(c) Tot slot vindt deze opvatting ook steun in de parlementaire voorbereiding van 

artikel 1469 B.W. van de wet van 14 juli 1976, die het huwelijksvermogensrecht 

heeft gewijzigd.34 Deze bepaling moest uitdrukkelijk voorzien dat echtgenoten -

gehuwd met een stelsel van scheiding van goederen- te allen tijde de verdeling 

kunnen vorderen van al (of een deel van) hun onverdeelde goederen aangezien 

artikel 815 B.W. niet zou gelden bij vrijwillige onverdeeldheid.35    

§4. Moderne opvatting 

25. In navolging van het Franse recht bestaat er een extensieve strekking36, die een 

veralgemeende toepassing van artikel 815 B.W. bepleit en dus ook geldt op 

vrijwillige onverdeeldheden.37  

 

26. Deze extensieve strekking put haar kracht uit de volgende argumenten:  

(a) Deze strekking is gebaseerd op een letterlijke lezing van artikel 815 B.W. dat 

algemeen omschreven is en geen enkel onderscheid maakt tussen vrijwillige en 

toevallige onverdeeldheden.38 

                                                        
33 H. VANDENBERGHE en S. SNAET Mede-eigendom” in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht V  , “  , 

Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 97; H. DE PAGE en R. DEKKERS Traité élémentaire de droit civil belge,   , 

deel V, Brussel, Bruylant, 1975,  1037-1038, nr. 1165B.  
34 Verslag senator HAMBYE, Parl.St. Senaat 1974, nr. 683/2.  
35 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch?, in R. BARBAIX en N. 
CARETTE, Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 96 (330); N. CARETTE, 
“Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013”,  in R. BARBAIX en N. CARETTE, Tendensen Vermogensrecht 
2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 64. 
36 Rb. Gent 25 november 2008, AR nr. 07/427/A, onuitg.; Gent 9 april 1990, RW 1991-92, 1434; Rb. 
Mechelen 11 april 1994, Pas. 1994, III. 87; E. DIRIX, “Vermogensrechtelijke aspecten van het 
concubinaat” in P. SENAEVE, Concibunaat, Leuven, Acco, 1992, 217; R. PIRSON en D. LECHIEN, “L’article 
815 du Code civil et l’indivision volontaire à titre principal” in P. DEHAN (ed.), La copropriété, Brussel, 
Bruylant, 1985, 228 e.v.. 
37 J. VANANROYE, “Fifty ways to leave your lover: over verdeling, ontbinding, overdracht en uittreding” 
Not.Fisc.M. 2015, afl. 5, 153; V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of 
toch?, in R. BARBAIX en N. CARETTE, Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 96 (330); N. CARETTE, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013”,  in R. BARBAIX en N. 
CARETTE, Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 64. 
38 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 96; N. CARETTE, 
“Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 64; V. SAGAERT, “De beëindiging van 
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(b) Artikel 1469 B.W. dient volgens deze strekking als een bevestiging van hun 

stelling te worden gezien aangezien deze bepaling geen uitzondering, doch slechts 

een toepassing zou zijn van het algemene toepassingsgebied van artikel 815 B.W. op 

vrijwillige onverdeeldheden.39 

(c) De afwezigheid van een algemene regeling voor de conventionele 

onverdeeldheden wordt aangegrepen omdat zowel artikel 577-2 B.W (met inbegrip 

van § 8). alsook het daaraan verbonden artikel 815 B.W. als uiting van een algemene 

regeling zijn te beschouwen.40 

(d) De bekommernis ten aanzien van de positie van de schuldeisers van de 

deelgenoten (cf. infra randnrs. 87 e.v.) speelt een belangrijke rol. Door de niet-

toepassing van artikel 815 B.W. op vrijwillige onverdeeldheid zou artikel 1561 Ger. 

W., dat aan de schuldeisers van de deelgenoten een eigen recht op verdeling 

toekent, in het gedrang komen. Op deze manier zou de schuldenaar eenvoudigweg 

goederen aan het verhaalsobject van zijn schuldeisers kunnen onttrekken door een 

vrijwillige mede-eigendom te creëren. Artikel 1561 Ger.W. krijgt als afgeleide van 

artikel 815 B.W. toepassing zodat schuldeisers de verdeling kunnen vorderen.41   

                                                                                                                                                                     
conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), 
Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 
2012, 74; C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not 2014, afl. 4, . 

201. 
39 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 96; N. CARETTE, 
“Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013”  in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 64-65; V. SAGAERT, “De beëindiging van 
conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), 
Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 
2012, 75. 
40 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 97; V. SAGAERT, 
“De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. VERBEKE en F. 
BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-Rechtspersoon-Fiscaal, 
Brussel, Larcier, 2012, 74. 
41 N. CARETTE, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), 
Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 64-65; V. SAGAERT, “De 
beëindiging conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. VERBEKE en F. BUYSSENS 

(eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, 
Larcier, 2012, 75; C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 
2014, afl. 4, 201; V. SAGAERT “Meervoudige eigendom en mede-eigendom - Algemeen: , 

begripsomschrijving van mede-eigendom en onverdeeldheden - Toevallige mede-eigendom - 
Vrijwillige mede-eigendom - Gedwongen mede-eigendom” in V. SAGAERT (ed.), Goederenrecht,   
Mechelen, Kluwer, 2014, 299. 
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§5. Cassatie komt tussen: back to basics 

27. Het Hof van Cassatie42 heeft in zijn arrest van 20 september 2013 een einde 

gesteld aan de eeuwenoude discussie omtrent de al dan niet toepasselijkheid van 

artikel 815, lid 1 B.W. op vrijwillige onverdeeldheden.  

 

28. Hieronder worden de feiten, die een mooi voorbeeld vormen van een vrijwillige 

onverdeeldheid in een professioneel kader, beknopt toegelicht.  

Vier oogartsen hebben gezamenlijk een lasertoestel aangekocht. Twee artsen 

weigeren een einde te maken aan de onverdeeldheid wanneer de professionele 

samenwerking een einde neemt. Op de vordering tot verdeling oordeelt het Hof van 

beroep te Bergen dat er sprake is van een vrijwillige onverdeeldheid waarop artikel 

815 B.W. van toepassing is. De eiser in Cassatie betwist deze zienswijze. Het 

cassatiearrest verbreekt het appèlarrest en wel met de volgende bewoordingen: 

“Artikel 815 B.W. waarvan het eerste lid bepaalt dat niemand kan worden 

genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven en dat de verdeling te allen tijde kan worden 

gevorderd, niettegenstaande enige hiermee strijdige verbodsbepaling, is niet van 

toepassing op de vrijwillige onverdeeldheid in hoofdzaak.” 

 

29. De rechtsleer besluit m.i. terecht dat het Hof van Cassatie zich aansluit bij de 

klassieke strekking en laat aldus de bindende kracht van de overeenkomst (1134 

B.W.) primeren. Het Hof van Cassatie stelt ondubbelzinnig vast dat artikel 815 B.W. 

niet van toepassing is op de vrijwillige mede-eigendom voor zover deze als 

hoofdverbintenis is aangegaan.43 Artikel 815 B.W. zal aldus geen exit-mogelijkheden 

aanbieden voor mede-eigenaars die zich bevinden in een rechtstoestand van 

vrijwillige mede-eigendom. 

                                                        
42 Cass. 20 september 2013, RW 2014-15, 618, noot L. DE KEYSER.  
43 E. WELING-LILIEN, “Copropriété volontaire versus copropriété ordinaire. Réflexions à la suite des 
arrêts de la Cour de cassation du 20 septembre 2013 et du 6 mars 2014”, Rev.trim.dr.fam. 2015, afl. 2, 
285; C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, afl. 4, 203;  
V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch?, in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 97. 
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§6. Aanvullende opvatting 

30. De hamvraag lijkt daarmee beslecht. Evenwel brengt dit ons tot de volgende 

vraag: “Kunnen partijen in de overeenkomst omtrent de vrijwillige mede-eigendom 

artikel 815 B.W. aanvullend van toepassing verklaren?”   

 

31. Gezien het feit dat het Hof van Cassatie de bindende kracht van de 

overeenkomst laat primeren, is het van belang om de beëindigingsmogelijkheden 

zorgvuldig uiteen te zetten in de overeenkomst. Krachtens artikel 1134 B.W. gelden 

immers geldig gesloten overeenkomsten als wet tussen partijen. 44 Indien partijen 

toch wensen dat artikel 815 B.W. van toepassing is op hun overeenkomst, dienen ze 

dit conventioneel te bedingen in hun overeenkomst. Voorts kan verwezen worden 

naar J-F. ROMAIN die in hoofdorde de niet-toepasbaarheid van artikel 815 B.W. 

verdedigt, doch in subsidiaire orde de aanvullende toepassing ervan.45 V. SAGAERT 

heeft dit mooi verwoord in zijn bijdragen: “neen, tenzij”46  en later: “nee, of toch?”.47 

In principe is de verdeling uitgesloten, tenzij partijen de verdeling expliciet of 

impliciet mogelijk hebben gemaakt.48   

32. De notaris redigeert de clausules. In het kader van een vrijwillige mede-

eigendom zou de volgende clausule gebruikt kunnen worden: “Partijen zijn door 

ondergetekende notaris ingelicht over het feit dat zij zich in een vrijwillige mede-

eigendom of onverdeeldheid bevinden, waarop artikel 815 B.W. niet van toepassing is. 

Hierop verklaren zij dit artikel op contractuele basis van toepassing zodat iedere 

mede-eigenaar, bij gebreke aan akkoord tussen partijen, de gerechtelijke verdeling 

                                                        
44 E. WELING-LILIEN, “Copropriété volontaire versus copropriété ordinaire. Réflexions à la suite des 
arrêts de la Cour de cassation du 20 septembre 2013 et du 6 mars 2014”, Rev.trim.dr.fam. 2015, afl. 2, 
285. 
45 J.-F. ROMAIN, “Copropriété et automie de la volonté: de la copropriété volontaire à titre principal et 
l’application de l’article 815 du code civil” in Les copropriétés, Brussel, Bruylant, 1999, 57, nr. 35 en 
62, nr. 36. 
46 V. SAGAERT, “De beëindiging conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012. 
47 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015. 
48 N. CARETTE, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), 
Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 66. 
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kan vorderen overeenkomstig de artikelen 1207 en volgende van het Gerechtelijk 

Wetboek.”49  Dit biedt aan de partijen de mogelijkheid om artikel 815 B.W. 

aanvullend van toepassing te verklaren op hun overeenkomst en zo zekerheid te 

bieden omtrent de uitonverdeeldheidtreding.  

 

33. Het beste scenario bestaat er aldus in dat partijen in hun overeenkomst 

stipuleren dat artikel 815 B.W. van toepassing is. Maar wat als partijen geen 

afspraken hebben gemaakt omtrent de toepassing van artikel 815 B.W.? Volgens J. 

VERSTRAETE kunnen deelgenoten aldus nog bij een conventionele onverdeeldheid- 

onder voorbehoud van rechtsmisbruik- de verdeling te allen tijde vorderen 

overeenkomstig art. 815 B.W. indien de overeenkomst geen uitdrukkelijke regeling 

bevat omtrent de beëindiging van de onverdeeldheid en de interpretatie van de 

overeenkomst hieromtrent evenmin enige aanwijzing geeft. Artikel 577-2 B.W. ligt 

aan de grondslag van deze opvatting. Artikel 577-2, § 8 B.W. bepaalt dat het einde 

van de (vrijwillige) mede-eigendom wordt geregeld door de bepalingen uit de titel 

“Erfenissen”. Hieronder behoort artikel 815 B.W. De wetgever geeft dus zelf te 

kennen dat de vrijwillige mede-eigendom onder het toepassingsgebied van artikel 

815 B.W. valt, mits mede-eigenaars daar niet van afwijken.50  

34. Gezien het feit dat er hieromtrent geen eensgezindheid bestaat in de rechtsleer 

en rechtspraak, vind ik de opvatting van J. VERSTRAETE verregaand. Het is mogelijk 

dat de rechter in kwestie deze opvatting niet volgt.  De kans bestaat dus dat partijen 

bot vangen bij de rechter. Voorts bestaat er weinig draagkracht voor deze 

zienswijze. Artikel 577-2 B.W. doet dienst als steunpilaar voor deze opvatting. 

Evenwel kan artikel 577-2 B.W. op twee manieren geïnterpreteerd worden. 

Enerzijds kan artikel 577-2 B.W. slechts aanvullend werken bij een vrijwillige 

onverdeeldheid. Bijgevolg wordt de rechtspositie van de deelgenoten vooral door de 

                                                        
49  D. MICHIELS, Actuele ontwikkelingen inzake mede-eigendom, http://notarissen-
msp.be/docs/Actuele%20ontwikkelingen%20inzake%20mede-eigendom%20(2014).pdf, 24-25. 
50 J. VERSTRAETE, “De vordering om uit onverdeeldheid te treden. Vrijwillige versus toevallige 
onverdeeldheid”, T.Not. 2014, afl. 14, 194. 

http://notarissen-msp.be/docs/Actuele%20ontwikkelingen%20inzake%20mede-eigendom%20(2014).pdf
http://notarissen-msp.be/docs/Actuele%20ontwikkelingen%20inzake%20mede-eigendom%20(2014).pdf
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overeenkomst beheerst.51 Anderzijds verklaart dit artikel -zonder onderscheid te 

maken tussen vrijwillige en toevallige onverdeeldheden- de regels van de titel 

“Erfenissen” van toepassing. Daaruit wordt afgeleid dat de vrijwillige 

onverdeeldheid niet als een afzonderlijke vorm van mede-eigendom kan worden 

beschouwd. Aangezien de wetgever geen onderscheid maakt tussen vrijwillige en 

gewone onverdeeldheid, dient de rechtsleer en rechtspraak dit ook niet te doen.52 

Omwille van deze rechtsonzekerheden lijkt het me aanbevolen dat partijen 

voorafgaand conventioneel de toepassing van artikel 815 B.W. bedingen in hun 

overeenkomst. De rechtspractici hebben hier een belangrijke taak weggelegd. Zij 

dienen partijen te wijzen op deze mogelijkheid en te helpen bij het redigeren van 

clausules die aangepast zijn aan de noden van de partijen.  

35. Het Cassatiearrest van 20 september 2013 heeft bij mij een dubbel gevoel 

gecreëerd. Langs de ene kant geeft het een ondubbelzinnig antwoord op een 

eeuwenlange discussie: artikel 815 B.W. is niet van toepassing op de vrijwillige 

mede-eigendom voor zover deze als hoofdverbintenis is aangegaan. Langs de 

andere kant legt het veel verantwoordelijkheid bij de partijen, meer bepaald de 

rechtspractici. Zij dienen erop toe te zien dat partijen niet in een vacuüm 

terechtkomen door niets op voorhand gestipuleerd te hebben omtrent de 

beëindiging van de onverdeeldheid. Voorts roept het arrest dan weer andere nieuwe 

vragen op zoals: “Wat zijn de mogelijke alternatieven om een conventionele mede-

eigendom te beëindigen? Wat met de rechten van de schuldeisers? Wat zijn de 

gevolgen voor de notariële praktijk?" Deze vragen zullen later nog uitvoerig worden 

besproken doorheen dit werk. 

                                                        
51 H. VANDENBERGHE en S. SNAET Mede-eigendom” in X., Beginselen van het Belgisch Privaatrecht V , “ , 

Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 97; S. SNAET en A-L VERBEKE “Mede-eigendom en onverdeeldheid” in  ,  

V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), Goederenrecht, Brugge, Die Keure, 2011, 64.     
52 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 96; N. CARETTE, 
“Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 64; V. SAGAERT, “De beëindiging van 
conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), 
Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 
2012, 74; C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, afl. 4,  
201. 
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Afdeling III. Alternatieven van beëindiging voor de deelgenoot 

§1. Inleidende beschouwingen 

36. Het hierboven besproken Cassatiearrest heeft een koude uitsluiting van de 

vrijwillige mede-eigendom uit het toepassingsgebied van artikel 815 B.W. 

bewerkstelligd. Om deze koude douche ten aanzien van de deelgenoten, die zich 

bevinden in zulke vrijwillige mede-eigendom, te verzachten dient er gezocht te 

worden naar mogelijke alternatieven opdat de vrijwillige mede-eigendom beëindigd 

kan worden. Uiteraard kunnen deelgenoten te allen tijde mits onderling akkoord 

een einde maken aan de tussen hen bestaande onverdeeldheid.53   

 

37. In het licht van deze alternatieven is er belangrijke rol weggelegd voor de 

rechtspractici. Zij zullen op tijd en stond de partijen moeten inlichten omtrent de 

beëindigingsmogelijkheden van een vrijwillige mede-eigendom. Dit impliceert dat 

de notaris de partijen reeds in de precontractuele fase, namelijk vooraleer de 

eigenlijke overeenkomst getekend wordt, dient te informeren omtrent de 

beëindigingsmogelijkheden. Voorts zullen notarissen elke concrete situatie moeten 

analyseren om dit vervolgens nauwgezet te kunnen gieten in een overeenkomst met 

de bijpassende clausules. Voor de notaris is dus een belangrijke rol weggelegd. Als 

notaris zal men moeten denken aan de mogelijke en toekomstige 

beëindigingsmogelijkheden om zoveel als mogelijk latere discussies hieromtrent te 

vermijden.  Centraal in deze taak staat dat men dient te anticiperen op wat komen 

zal volgens de gekende leuze: bezin eer je begint. 

Het is aan te raden om best meteen de beëindiging uit te werken. Het uitgangspunt 

dat reeds hierboven werd vermeld: “neen, tenzij” of” nee, of toch?” betekent dat de 

niet-verdeling de default-situatie is. Er dient niet te worden nagegaan of partijen 

expliciet of impliciet de verdeling hebben uitgesloten, doch wel of ze expliciet of 

impliciet verdeling mogelijk hebben gemaakt. Dit is van belang voor de bewijslast 

                                                        
53 V. SAGAERT, “De beëindiging conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 72. 



 21 

indien de bedoeling van de partijen niet vaststaat.54 Zoals reeds gezegd kunnen 

partijen in hun overeenkomst conventioneel bedingen dat artikel 815 B.W. toch van 

toepassing is op hun overeenkomst. 

Hieronder zullen enkele pistes aangereikt worden die partijen kunnen aanwenden 

om de beëindiging (vooraf) te regelen. 

§2. De beëindiging van vrijwillige mede-eigendom wanneer het nagestreefde 

doel tussen de deelgenoten wegvalt.  

38. J. KOKELENBERG schrijft het volgende: “Precies omdat een bedongen mede-

eigendom al dan niet uitdrukkelijk met een bepaald doel wordt aangegaan, sluit hij 

een termijn voor beëindiging in zich, nl. het moment waarop het doel volkomen 

gerealiseerd is of manifest definitief onrealiseerbaar blijkt.“55  

Dit inzicht werd ook opgemerkt door bepaalde rechtspraak56 en rechtsleer.57 Zolang 

de onverdeelde vrijwillig aangegane mede-eigendom een nut heeft, kan er geen 

verdeling op grond van artikel 815 B.W. gevorderd worden aangezien dit een 

inbreuk zou vormen op artikel 1134 B.W.. A contrario kan worden afgeleid dat de 

verdeling gevorderd kan worden indien de vrijwillig aangegane mede-eigendom 

elk(e) ratio, nut verloren heeft of voor zover vaststaat dat het behalen van de 

vooropgestelde doelstelling onmogelijk is geworden.58  

Deze zienswijze bekijkt de problematiek van het uit onverdeeldheid treden uit een 

vrijwillig onverdeeldheid vanuit een andere invalshoek dan het Hof van Cassatie in 

het arrest van 20 september 2013. Daar waar het Hof van Cassatie van 20 

                                                        
54 N. CARETTE, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), 
Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 66. 
55 J. KOKELENBERG, “Enige verdeelde bedenkingen omtrent onverdeeldheid”, TBBR 1997, 248, nr. 10. 
56 Brussel 18 juni 2013, RW 2014-15, 624-626; Gent 8 mei 2003, NjW 2003, 971, noot B.W.; Rb. 
Antwerpen 26 november 2014, RABG 2015, afl. 4, 293. 
57  J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon: technieken van vermogensafscheiding, 
vermogens- overgang en vermogensvereffening in het burgerlijk en ondernemingsrecht, Antwerpen, 
Biblio, 2014, 254, nr. 346; J. VERSTRAETE, “De vordering om uit onverdeeldheid te treden. Vrijwillige 
versus toevallige onverdeeldheid”, T.Not. 2014, afl. 4, 190; R. JANSEN, ‘Commentaar bij artikel 815 
B.W.’ in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2011, nr. 41; S. SNAET, “Mede-
eigendom in het algemeen” in X (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., 
I.H.1-24.  
58 C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, afl. 4, 203.  
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september 2013 stilzwijgend is over de ratio van de overeenkomst leggen bepaalde 

rechtbanken59 de nadruk dan weer uitdrukkelijk op de ratio van de overeenkomst, 

haar doel en haar nut. Het arrest van het Hof van Cassatie van 20 september 2013 

was in die zin te ongenuanceerd.  

Aan deze rechtspraak dient het recent arrest van Hof van Cassatie van 6 maart 2014 

gekoppeld te worden omdat het, in het licht van een tontineovereenkomst, zich 

indirect uitdrukt over de ratio van de overeenkomst en derhalve over de toepassing 

van artikel 815, lid 1 B.W.. 

Om beter inzicht te verwerven wat er dient te worden begrepen onder een 

nagestreefde doelstelling/nut, wordt hieronder een kort feitenrelaas geschetst van 

de belangrijkste rechtspraak hieromtrent. Voorts gaan we dieper in op het recent 

cassatiearrest van 6 maart 2014. 

 

39. Het arrest van Hof van Beroep te Gent van 8 mei 200360 sloot zich reeds aan bij 

de -inmiddels door Hof van Cassatie bevestigd- klassieke strekking waarbij het 

toepassingsgebied van artikel 815 B.W. werd beperkt tot de ongewilde en 

onvoorziene rechtstoestanden van mede-eigendom. Wanneer echtgenoten -

voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming- in een 

overeenkomst hebben bedongen dat de woning in onverdeeldheid wordt gelaten, 

kan de verdeling enkel worden gevraagd indien de overeenkomst dit toelaat of 

indien het nagestreefde doel, dat de ratio van de overeenkomst vormde, bereikt is 

en de afgesproken bestemming van het onverdeelde goed blijkbaar geen reden van 

bestaan meer heeft. Volgens het Hof van Beroep was dit laatste het geval indien het 

in onverdeeldheid laten van de woning ertoe strekte de vrouw een recht van 

bewoning te geven in dit pand samen met de gemeenschappelijke kinderen tot hun 

opvoeding volbracht was en dit doel inmiddels sinds jaren gerealiseerd is. 

 

                                                        
59 Brussel 18 juni 2013, RW 2014-15, 624; Gent 8 mei 2003, NjW 2003, 971, noot B.W.; Rb. 
Antwerpen 26 november 2014, RABG 2015, afl. 4, 293.  
60 Gent 8 mei 2003, NjW 2003, 971, noot B.W. 
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40. Voorts is er een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 18 juni 201361 

waarin een interessante zaak omtrent de beëindiging van een onverdeeldheid wordt 

besproken. Buren hadden samen een perceel aangekocht (hierna “brede uitweg”). 

De ene buur wenst de aanpalende percelen -waarvan hij ook eigenaar is en waarop 

hij een restaurant en hotel uitbaat- uit te breiden. De andere buur gebruikt deze 

brede uitweg om met de wagen zijn woning te bereiken. De eerstgenoemde vordert 

de verdeling omwille van zijn wens tot uitbreiding. Het Hof van Beroep oordeelt dat, 

in de mate dat de uitweg nog een nut behoudt voor de deelgenoten, het doel niet 

bereikt is en er bijgevolg geen einde kan worden gemaakt aan de onverdeeldheid. 

Het feit dat de ene buur op een andere wijze zijn woning kan bereiken is hierbij 

irrelevant.  

Bij een vrijwillige onverdeeldheid kan de verdeling enkel worden gevraagd indien 

de overeenkomst dit toestaat of indien het nagestreefde doel, dat de ratio van de 

overeenkomst vormt, bereikt is en de afgesproken bestemming van het 

gemeenschappelijk doel blijkbaar geen reden van bestaan meer heeft. In casu had de 

brede uitweg nog nut waardoor er geen onverdeeldheid gevorderd kan worden. 

 

41. Een zeer recent arrest van het Hof van Cassatie van 6 maart 201462 heeft zich 

gebogen over de ratio van de overeenkomst en derhalve over de toepassing van 

artikel 815, lid 1 B.W..  

De feiten zijn de volgende. Twee levenspartners kopen samen een onroerend goed 

aan waarbij in de koopakte een tontineclausule wordt opgenomen. Tientallen jaren 

later loopt de relatie stuk. De man wenst de tontine-overeenkomst te beëindigen 

terwijl de vrouw dit weigert. Er is echter geen uitstapregeling voorzien, noch is de 

tontine beperkt in tijd en evenmin is de uitwerking ervan afhankelijk gemaakt van 

het samenwonen van de partijen.  Het Hof van Beroep oordeelt dat de oorzaak van 

de overeenkomst gelegen is in de affectieve relatie en het doel van de overeenkomst 

om samen het goed te kunnen beheren en elkaars rechten te garanderen na het 

overlijden van één van hen, is weggevallen. Als gevolg hiervan is het tontine-beding 

                                                        
61 Brussel 18 juni 2013, RW 2014-15, 624-626 
62 Cass. 6 maart 2014, JLMB 2014, afl. 26,  1230.  
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vervallen en ontstaat er een gewone onverdeeldheid. Bijgevolg kan de man zich 

beroepen op artikel 815 B.W. om de uitonverdeeldheid te vorderen. De vrouw 

tekent hiertegen Cassatieberoep aan.  

 

42. Vooraleer dieper in te gaan op de problematiek van artikel 815 B.W., is het 

nuttig kort de tontine-clausule toe te lichten. Alle kopers verwerven het goed onder 

de opschortende voorwaarde dat zij de andere koper zullen overleven en onder de 

ontbindende voorwaarde dat zij als eerste zullen overlijden. De langstlevende 

verkrijgt dus de volle eigendom of het vruchtgebruik -naar gelang de formulering- 

op het geheel van de goederen.63 Beide partijen dienen bij aanvang van de 

overeenkomst gelijke kansen te hebben om de uiteindelijke eigenaar te worden van 

het goed. Specifiek aan de tontine-clausule is dat de koper zijn rechten put uit het 

contract met de verkoper, die dus in theorie een schakel blijft in de ganse 

rechtsfiguur.64 Deze constructie strekt ertoe dat de langstlevende koper uiteindelijk 

met terugwerkende kracht de exclusieve eigenaar van het goed wordt. Deze partner 

wordt aldus geacht ab initio het onroerend goed te bezitten.65 

43. Nu rijst de vraag of een tontine al dan niet aanleiding geeft tot het ontstaan van 

mede-eigendom. Twee theorieën zijn gangbaar. Enerzijds is er een strekking die 

meent dat er geen onverdeeldheid bestaat, omdat de partijen slechts 

voorwaardelijke rechten hebben op het bewuste goed.66 Logischerwijze kan de 

rechtstoestand van onverdeeldheid niet worden gevorderd, noch door de 

deelgenoten, noch door de schuldeisers, die aldus de realisatie van de opschortende 

                                                        
63 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 392, nr. 457; V. SAGAERT, 

“Meervoudige eigendom en mede-eigendom - Algemeen: begripsomschrijving van mede-eigendom 
en onverdeeldheden - Toevallige mede-eigendom - Vrijwillige mede-eigendom - Gedwongen mede-
eigendom” in V SAGAERT (ed.), Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014,  302-303. . 
64 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Mede-eigendom in het algemeen”, TPR 2009,  
afl. 3, 1210. 
65 F. BOUCKAERT, “Tontinebedingen” in A.-L.VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN (eds.), Handboek Estate 
Planning - Algemeen deel, VII, Vermogensplanning: alternatieve vormen, Gent, Larcier, 2009, 54.  
66 J.-L. LEDOUX, “Saisie immobilière des biens appartenant à un couple”, Rev.not.b. 1994, 116; P. 
SENAEVE, “Overeenkomsten tussen en met samenlevende personen andere dan echtgenoten” in M. 
STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS , De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 
441-442; J.-F. TAYMANS, G. GAHYLLE en D. DE PAOLI-CLAUSE, “Le statut des biens acquis par deux 
concubins”, Rev.not.b. 1985, 348; L. WEYTS, ‘Tontine bij vennootschappen’, T.R.V. 1991, 251.  
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en de ontbindende voorwaarden moeten afwachten en inmiddels slechts bewarende 

maatregelen kunnen nemen conform art. 1180 B.W..67 Anderzijds oordeelt een 

strekking dat er wel een onverdeeldheid is, maar dat de deelgenoten de verdeling 

niet kunnen vorderen omdat ze wederzijds reeds over hun rechten in het goed 

beschikten.68 De grote meerderheid van de rechtsleer is de mening toegedaan dat de 

deelgenoten pendente conditione niet uit onverdeeldheid kunnen treden.69 

44. V. SAGAERT stelt dat de declaratieve werking van de voorwaarden tot gevolg heeft 

dat er -steeds in de juridische fictie- geen onverdeeldheid tussen de tontinegenoten 

bestaat. De overlevende deelgenoot wordt geacht de goederen rechtstreeks van de 

verkoper te hebben verkregen. Ten gevolge van de declaratieve werking van de 

realisatie van de ontbindende voorwaarde wordt de eerststervende koper geacht 

nooit eigenaar te zijn geweest.70  

45. De vraag waarover het Hof van Cassatie zich diende te buigen in dit arrest van 6 

maart 2014 was de volgende: “Wat is het lot van een tontineovereenkomst in geval 

van relatiebreuk tussen de partijen, wanneer de overeenkomst zelf niet in een 

uitstapregeling voorziet?” 

46. Ten eerste bevestigt dit arrest -in lijn met eerdere rechtspraak71- de algemene 

regel dat bij rechtshandelingen onder bezwarende titel het bestaan van de oorzaak 

in de zin van de artikelen 1108 B.W. en 1131 B.W. in beginsel moet worden 

beoordeeld op het moment van de totstandkoming van de rechtshandeling en dat de 

                                                        
67 D. MICHIELS, “Tontine en aanwas”, in H. CASMAN en M. VAN LOOCK (eds.), Huwelijksvermogensrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2008,  TX.1. – 9. 
68 H. CASMAN, “Conventions entre titulaires de droits reels”, in X. (ed.), De notaris met u, nu en morgen, 
Notariële dagen Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 235; J.-M. DEBOUCHE, “Synthèse des 
connaissances actuelles en matière de tontine”, Rev.not.b. 1995, 145; W. PINTENS, “Vrijgevigheden 
tussen concubanten”, in P. SENAEVE (eds.), Concubinaat, Leuven, 1992, 199; J. KOKELENBERG, T. VAN 

SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Mede-eigendom in het algemeen”, TPR 2009, afl. 3, 1210-1211. 
69 Brussel 18 oktober 2006, JT 2006, 793, noot D. STERCKX; Luik 23 januari 2008, JT 2008, 272; D. 
MICHIELS, “Tontine et accroissement en 2005” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, C. BIQUET-MAHIEU, e.a. 
(eds.), Brussel, Larcier, 2005, nr. 12 e.v., p. 372 e.v. 
70 V. SAGAERT “Meervoudige eigendom en mede-eigendom - Algemeen: begripsomschrijving van , 

mede-eigendom en onverdeeldheden - Toevallige mede-eigendom - Vrijwillige mede-eigendom - 
Gedwongen mede-eigendom” in V. Sagaert (ed.), Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 302-303. 
71 Cass. 21 januari 2000, Pas. 2000, 165; Cass. 12 december 2008, Pas. 2008, 2934. Zie ook de 
conclusie van advocaat-generaal VAN INGELGEM. 



 26 

latere verdwijning van de oorzaak in principe geen gevolgen heeft voor de 

geldigheid van de rechtshandeling.72  

47. Evenwel nuanceert het Hof van Cassatie dit beginsel door te bepalen dat een 

tontineovereenkomst, die voortbouwt op een tussen de partijen bestaande feitelijke 

of juridische verhouding, ophoudt te bestaan wanneer de onderliggende verhouding 

een einde neemt. Wanneer de relatie een einde neemt, wordt aan de verdere 

uitwerking van de tontineovereenkomst derwijze iedere zin ontnomen.73 

48. In casu oordeelt het Hof van Cassatie dat de oorzaak van de voorliggende 

overeenkomst gelegen is in de affectieve relatie van de deelgenoten en dat door de 

beëindiging hiervan de overeenkomst geen bestaansreden meer heeft. Het 

tontinebeding heeft bijgevolg geen uitwerking meer.74 Omwille van het feit dat het 

tontinebeding geen bestaansreden meer heeft bij het beëindigen van de relatie, 

oordeelt het Hof van Cassatie dat er tussen de partijen bijgevolg een gewone 

onverdeeldheid is ontstaan. Volgens E. WELING-LILIEN lijkt het Hof van Cassatie in 

haar arrest van 6 maart 2014 besloten te hebben dat de vrijwillige onverdeeldheid, 

omwille van gewijzigde omstandigheden, van aard is veranderd en een gewone 

onverdeeldheid is geworden.75 Op deze onverdeeldheid acht het Hof van Cassatie 

artikel 815 B.W. van toepassing. Deze visie lijkt me correct. Hiermee bouwt het Hof 

van Cassatie verder op zijn arrest van 20 september 2013 over het 

                                                        
72 V. VANDERHULST, “Tontine verliest uitwerking bij relatiebreuk”, NjW 2015, 694; E. ADRIAENS, 
“Deelgenoot tontineovereenkomst kan eenzijdig de verdeling vorderen na einde onderliggende 
relatie”, NotFisc.M 2014, afl. 4, 111; F. PEERAER Hof van Cassatie aanvaardt dat tontine ophoudt te .  , “

bestaan wanneer partners uit elkaar gaan”, TBBR 2014, afl. 6, 262; V. SAGAERT, “De beëindiging van  
vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 102. 
73 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 102. 
74 V. VANDERHULST, “Tontine verliest uitwerking bij relatiebreuk”, NjW 2015, 694; E. ADRIAENS, 
“Deelgenoot tontineovereenkomst kan eenzijdig de verdeling vorderen na einde onderliggende 
relatie”, NotFisc.M 2014, afl. 4, 111; F. PEERAER Hof van Cassatie aanvaardt dat tontine ophoudt te .  , “

bestaan wanneer partners uit elkaar gaan”, TBBR 2014, afl. 6, 262; V. SAGAERT, “De beëindiging van 
vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 102. 
75 E. WELING-LILIEN, “Copropriété volontaire versus copropriété ordinaire. Réflexions à la suite des 
arrêts de la Cour de cassation du 20 septembre 2013 et du 6 mars 2014”, Rev.trim.dr.fam. 2015, afl. 2, 
283. 



 27 

toepassingsgebied van artikel 815 B.W. (cf. supra randnrs. 27-29).  

49. Hoe deze stellingname van het Hof van Cassatie nu geïnterpreteerd dient te 

worden, heeft tot verschillende strekkingen geleid in de rechtsleer.  

50. Sommige rechtsleer verdedigt dat dit arrest gezien moet worden als een 

heropening van de theorie van het verval van de oorzaak, die sinds 200876 

ogenschijnlijk begraven was. Deze strekking baseert zich op de letterlijke lezing van 

het arrest.77 Indien men dit pad bewandelt, dan zal de eiser het bewijs moeten 

leveren van de determinerende beweegredenen die aan de overeenkomst ten 

grondslag liggen. In geval van een tontineovereenkomst zal het voortbestaan van de 

relatie de feitelijke drijfveer uitmaken. Verder dient de eiser te bewijzen dat deze 

beweegreden is weggevallen buiten de eigen wil om, nl. dat het einde van zijn relatie 

volledig buiten zijn wil en toedoen is geschied. Dit bewijs is niet gemakkelijk 

waardoor niet vaak  van deze toepassing gebruik zal worden gemaakt.78 V. SAGAERT 

is van mening dat het Hof van Cassatie dit niet heeft bedoeld. Een tontine is een 

overeenkomst onder bezwarende titel en het lijkt allicht niet de bedoeling van de 

rechtspraak om het verval van de oorzaak als beëindigingsgrond bij contracten 

onder bezwarende titel te veralgemenen.79  

51. Andere rechtsleer linkt het arrest aan de imprevisieleer80. Het Hof van Cassatie 

zou volgens deze stelling raken aan de bindende kracht van de overeenkomst door 

                                                        
76 Cass. 12 december 2008, RW 2008-09, 1690, noot R. BARBAIX. 
77 F. PEERAER Hof van Cassatie aanvaardt dat tontine ophoudt te bestaan wanneer partners uit elkaar , “

gaan”, TBBR 2014, afl. 6, 263. 
78 E. ADRIAENS, “Deelgenoot tontineovereenkomst kan eenzijdig de verdeling vorderen na einde 
onderliggende relatie”, NotFisc.M. 2014, afl. 4, 109. 
79 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 102. 
80 S. VAN LOOCK, “De imprevisieleer in België: Quosque tandem abutere patientia nostra?”, TBBR 2013, 
448: Conform de imprevisieleer is het voor de rechter mogelijk om een overeenkomst te herzien of te 
beëindigen in geval van abnormale en redelijkerwijze onvoorzienbare omstandigheden, die niet 
toerekenbaar zijn aan een fout van één van de partijen;  waarvoor het risico niet door een partij op 
zich werd genomen, en van die aard zijn dat ze de nakoming van de verbintenis door één van de 
partijen in aanzienlijke mate verzwaren of bemoeilijken, waardoor het contractueel evenwicht 
verstoord is. 
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rekening te houden met gewijzigde omstandigheden, in casu de relatiebreuk.81  

Echter de imprevisieleer is -nog meer dan het verval- omstreden in het Belgische 

recht82 waardoor het weinig waarschijnlijk is dat het Hof van Cassatie hierop 

terugkomt.83 

52. Volgens nog een andere strekking past het Hof van Cassatie in dit arrest voor het 

eerst de leer van het rechtsmisbruik84 en de matigende werking van de goede trouw 

toe op de weigering om tot verdeling over te gaan.85  

Wanneer een partij de uitvoering van een tontineovereenkomst nastreeft, die 

wegens gewijzigde omstandigheden -in casu de beëindiging van de affectieve 

relatie- haar bestaansreden en derhalve haar oorzaak heeft verloren, kan zulks 

worden beschouwd als rechtsmisbruik indien het voordeel dat een partij uit de 

uitvoering heeft bekomen buiten proportie staat tot de lasten die gedragen worden 

door de wederpartij.86 Deze strekking put kracht uit het feit dat in het appèlarrest 

melding wordt gemaakt van artikel 1134, derde lid B.W..87 V. SAGAERT kaart het 

volgende indirect effect aan: het wegvallen van de doorslaggevende beweegreden 

na het sluiten van de overeenkomst bij duurcontracten zou leiden tot beëindiging 

van die overeenkomst, wat bij overeenkomsten onder bezwarende titel, de 

bindende kracht zou ondermijnen. Daarenboven verwijst het Hof van Cassatie -in 

                                                        
81 V. VANDERHULST, “Tontine verliest uitwerking bij relatiebreuk”, NjW 2015, 694;  
82 Cass. 7 februari 1994, RW 1994-95, 121; Cass. 14 april 1994, Arr.Cass. 1994, 369, Bull. 1994, 365, 
Pas. 1994, I, 365, RW 1994-95, 434; Cass. 14 oktober 2010, RW 2011-12, 1209; A. VAN OEVELEN, 
“Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht”, TPR 2008, 624 e.v., nrs. 17-19. 
83 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 102. 
84 Cass. 10 september 1971 RCJB 1976, 300, noot P. VAN OMMESLAGHE.: Een titularis van een recht 
maakt zich schuldig aan rechtsmisbruik wanneer die dat recht uitoefent op een wijze die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd 
persoon. 
85 D. MICHIELS, “Relatiebreuk beëindigt tontine’”, RW 2013-14, 1625-1628. 
86 E. ADRIAENS, “Deelgenoot tontineovereenkomst kan eenzijdig de verdeling vorderen na einde 
onderliggende relatie”, NotFisc.M  2014, afl. 4, 110. .
87 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 103. 
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tegenstelling tot het appèlgerecht- niet naar artikel 1134, lid 3 B.W..88 

53. Tot slot interpreteert sommige rechtsleer het dogma van het Hof van Cassatie 

als een nieuwe rechtsregel op maat van de tontineovereenkomst. Het Hof van 

Cassatie opteert onmiskenbaar voor een billijkheidsoplossing. 89  Een al te 

onverbiddelijke aanpak door een strenge toepassing van artikel 1134 B.W. kan 

immers tot onbillijke resultaten leiden. De door het Hof van Cassatie aangereikte 

oplossing is voldoende accuraat gemoduleerd en biedt aan de rechter de nodige 

armslag om tot een bevredigende regeling te komen. Het Hof van Cassatie verkiest 

een ad-hoc oplossing op maat gesneden voor de tontine tussen samenlevende 

partners.90 

Het is belangrijk dat aan de verdere uitwerking van de overeenkomst “iedere zin” 

moet worden ontnomen door het einde van de onderliggende verhouding tussen de 

partijen. De feitenrechter dient te oordelen of de overeenkomst echt iedere zin heeft 

verloren. Indien de tontineovereenkomst zelfs nog maar een marginale betekenis 

heeft, valt dit buiten de reikwijdte van deze nieuwe rechtsregel.91  

54. In een vonnis van de rechtbank te Antwerpen van 26 november 201492 wordt 

een gelijklopende motivatie gehanteerd. Twee feitelijk samenwonende partners 

kopen in 1992 samen een bouwgrond in onverdeeldheid aan. Op deze bouwgrond 

wordt een woning gebouwd, waarin zij gedurende de hele periode van de verdere 

relatie feitelijk wonen. In 2008 loopt de relatie stuk. Eén van de partners blijft 

samen met de gemeenschappelijke dochter in de voormalige gezinswoning wonen. 

De andere partner vordert de verdeling op grond van artikel 815 B.W.. In casu was 
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er geen regeling in een overeenkomst uitgewerkt omtrent de onverdeeldheid. Het 

einde van de vrijwillige onverdeeldheid kan slechts het gevolg zijn van ofwel de 

instemming van alle betrokken onverdeelde eigenaars, ofwel van één mede-

eigenaar, doch alleen wanneer de vrijwillige onverdeeldheid geen enkel nut meer 

heeft in het licht van het doel waarvoor de vrijwillige onverdeeldheid in het leven 

werd geroepen. Het onroerend goed -waarvan één van de partners de verdeling 

vraagt- heeft altijd dienst gedaan als gezinswoning. Een eenvoudige band van nut 

volstaat. In casu was er nog wel nut, met name “bewoning”. Zolang de 

onverdeeldheid een nut heeft voor een onverdeelde mede-eigenaar kan een andere 

mede-eigenaar niet de verdeling op grond van artikel 815, lid 1 B.W. vorderen tegen 

de andere mede-eigenaar. Hierdoor zou hij een inbreuk plegen op artikel 1134 B.W.. 

 
55. Het voormeld cassatiearrest van 6 maart 2014 is toch een opmerkelijk arrest. 

Zowel de grondslag van dit arrest, alsook de draagwijdte is onduidelijk. In het licht 

van dit werk is het van belang te weten of deze argumentatie ook geldt bij een 

gewone vrijwillige mede-eigendom zonder tontineclausule. Dit zal afhangen van de 

wijze waarop dit Cassatiearrest door de lagere bodemrechters geïnterpreteerd zal 

worden. De rechtbank te Antwerpen van 26 november 2014 oordeelt alvast in 

dezelfde lijn.  

Stelt dit Cassatiearrest dan impliciet dat een tontine wordt aangegaan ten kosteloze 

titel? Zou dit arrest niet gebruikt kunnen worden in een concreet dossier als 

argument dat het toch ten kosteloze titel werd aangegaan? Volgens het arrest heeft 

de tontine-clausule geen betekenis meer als het samenleven is opgehouden. De 

tontine heeft een oogmerk van bescherming. Als de mensen niet meer samenleven, 

dan is het beschermingsoogmerk niet langer nodig. Dit arrest gaat ervan uit dat het 

doel van de overeenkomst een beschermingsmotief is en niet het kans-element. We 

zitten dan dicht bij een begiftigingsoogmerk. 

Uit voorgaande besproken rechtspraak kan (reeds) een zekere trend in de 

rechtspraak worden gespot. Het einde van de vrijwillige onverdeeldheid kan dus 

slechts het gevolg zijn van ofwel de instemming van alle betrokken onverdeelde 

eigenaars, ofwel van één mede-eigenaar, doch alleen wanneer de vrijwillige 
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onverdeeldheid geen enkel nut meer heeft in het licht van het doel waarvoor de 

vrijwillige onverdeeldheid in het leven werd geroepen.  Blikken we terug op de zaak 

die aan de oorsprong lag van het Cassatiearrest van 20 maart 2013, kan dit principe 

ook worden toegepast op professionele relaties: wanneer er een einde komt aan een 

professioneel samenwerkingsverband tussen verscheidene deelgenoten is het doel 

gerealiseerd.  

Het komt dus toe aan de feitenrechters om te oordelen wanneer de onverdeeldheid 

geen nut meer heeft of wanneer het nagestreefde doel gerealiseerd is. Het 

Cassatiearrest bepaalt dat “ieder” nut ontnomen moet zijn. Ook het hierboven 

besproken vonnis van Antwerpen maakt gewag van een “eenvoudige band van nut”. 

Zolang er nog een nut is, ook al is die van eenvoudige aard, dan is het onmogelijk 

voor partijen om uit onverdeeldheid te treden, tenzij anders bedongen. 

Het recent beginsel is dat de verdeling niet kan worden gevorderd, doch vanuit een 

billijkheidsgevoel verzacht men dit principe en komt het uiteindelijk aan de rechter 

toe om hier in concreto over te oordelen. De rechter moet rekening houden met tal 

van factoren. Zo moet de rechter nagaan of partijen een doel wilden koppelen aan 

hun overeenkomst en of dit doel al dan niet bereikt is. Omwille van deze subjectieve 

en concrete beoordeling door de feitenrechter, zal dit hoe dan ook leiden tot 

verschillende uitspraken.  Dit komt de rechtszekerheid niet ten goede. 

Zoals reeds hoger vermeld (cf. supra randnr. 37) is er een belangrijke taak voor de 

notaris weggelegd. Deze dient dus van bij het begin, volgens de alom bekende leuze: 

bezin eer je begint, het nagestreefde doel/nut van de onverdeeldheid in de 

overeenkomst te verduidelijken teneinde van bij het begin rechtszekerheid te 

creëren.93 

§3. Ontbindende voorwaarde 

56. Een andere oplossing vindt steun in de interpretatie van de wil van de partijen.  

Partijen nemen een uitstapregeling op in hun overeenkomst door middel van een 
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uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde.94  Dit houdt in dat partijen het bestaan van 

hun overeenkomst afhankelijk maken van een bepaalde voorwaarde. Zodra deze 

voorwaarde in vervulling treedt,  zal de overeenkomst met terugwerkende kracht 

tenietgaan (artt. 1168 en 1183 B.W.). De overeenkomst bestaat en heeft 

rechtsgevolgen tot op dat ogenblik.95 

57. M. PUELINCKX-COENE is van mening dat de partners bij een beding van aanwas of 

een tontine-clausule rechtsgeldig kunnen verduidelijken dat dit recht enkel 

toegekend wordt zolang de samenwoning96 duurt. De feitelijke scheiding is de 

ontbindende voorwaarde waaronder hun overeenkomst tot stand komt.97  

58. Dit staat in schril contrast met een arrest van het Hof van Beroep te Gent98 dat 

oordeelde dat een beding slechts uitwerking heeft tot een opvolgend huwelijk 

tussen contractanten of tot het ophouden van hun samenwonen, een verboden 

erfovereenkomst is. Immers, daardoor krijgt elke partner de mogelijkheid om de 

overeenkomst van aanwas eenzijdig op te zeggen. Het verbod om 

erfovereenkomsten te sluiten (art. 1130, lid 2 B.W.) is van openbare orde. De sanctie 

hierop is niet alleen dat het beding zelf nietig is, doch eveneens de overeenkomst 

van aanwas. Dit is m.i. een brug te ver .  

59. Anderzijds heeft het Comité voor Studie en Wetgeving van het notariaat reeds de 

vraag bestudeerd of een ontbindend beding in geval van feitelijke scheiding kan 

worden opgenomen in de aanwasclausule. Een grote meerderheid van de leden van 

het Comité is “gelet op de onzekerheden in dit verband van oordeel dat men de 

notarissen dient af te raden in een aanwasbeding te voorzien dat eindigt bij feitelijke 

scheiding der partijen, en a fortiori dat partijen het op ieder ogenblik eenzijdig 
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kunnen beëindigen”.99 

60. Desondanks zijn er andere auteurs die verdedigen dat partijen kunnen kiezen 

voor een uitdrukkelijk ontbindend beding. Te denken valt aan een uitdrukkelijk 

beding dat de tontine wordt ontbonden indien partijen niet meer feitelijk 

samenwonen of samenwerken bv. gedurende een bepaald aantal maanden.100 Zulke 

clausule zou er als volgt kunnen uitzien: “Deze overeenkomst is aan een ontbindende 

voorwaarde onderworpen, die zelf verbonden is aan de oorzaak van de aangegane 

verbintenis. Gelet op het doel waarvoor ze is aangegaan, zal deze overeenkomst geen 

uitwerking meer hebben indien het samenwonen van de partijen tijdens hun beider 

leven wordt beëindigd.”101 

61. Sommige rechtspraak102 aanvaardt dat de opheffing van het beding, om welke 

oorzaak ook, een toestand van gewone onverdeeldheid doet ontstaan. Door het 

realiseren van deze ontbindende voorwaarde zal het vrijwillige karakter van de 

mede-eigendom verdwijnen. Bijgevolg wordt de rechtstoestand geacht altijd al een 

toevallige mede-eigendom te zijn geweest, zodat de verdeling krachtens artikel 815 

B.W. steeds kan worden gevorderd.103  

62. Kortweg, indien aanwas- en tontinebedingen om één of andere reden 

verdwijnen, dan wordt het voorwaardelijk eigendomsrecht omgezet in een 

toevallige onverdeeldheid waardoor de onverdeeldheid krachtens artikel 815 B.W. 

gevorderd kan worden. 104  Dit biedt onrechtstreeks aan de deelgenoten de 
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mogelijkheid om toch uit onverdeeldheid te treden indien partijen initieel een 

tontine-aanwasclausule bedongen hadden. Het Cassatiearrest van 20 september 

2013 bevestigt de onverdeeldheid van de tontine en aanwas. Echter, via een omweg, 

nl. door een ontbindende voorwaarde te koppelen aan de overeenkomst, nl. niet 

langer meer samenwonen of samenwerken (of indien het beoogde doel, nut 

gerealiseerd is cf. supra randnr. 38), hebben partijen de mogelijkheid om uit 

onverdeeldheid te treden.  Indien die voorwaarde zich voordoet, nl. wanneer de 

relatie ophoudt te bestaan, komen partijen in een toestand van gewone 

onverdeeldheid waarop men dan toch de verdeling kan vorderen op grond van 

artikel 815 B.W.. 

Ook hier speelt de notaris een actieve rol. Hij draagt bij tot de preventieve justitie 

door de juiste clausules te adviseren en kan zo veel spanning verhinderen.105 

Nu rijst de vraag of men een ontbindende voorwaarde kan stipuleren bij alle soorten 

overeenkomsten van vrijwillige onverdeeldheden, die geen aanwas en 

tontineclausule bevatten? Logischerwijze zou dit moeten kunnen. Zo zou het 

mogelijk moeten zijn voor de mede-eigenaars om zelf te bepalen welke 

gebeurtenissen zij als ontbindende voorwaarde opnemen.  

§4. Rechtsmisbruik 

63. Hier kan een link worden gelegd met hetgeen voorgaand reeds besproken werd 

omtrent het cassatiearrest van 6 maart 2014 (cf. supra randnr. 52). Wanneer een 

deelgenoot weigert om akkoord te gaan met de verdeling kan dit -afhankelijk van de 

concrete feiten- rechtsmisbruik vormen.106 Zeer recentelijk heeft het Hof van 

Cassatie zich (nogmaals) gebogen over wat het begrip rechtsmisbruik concreet 

inhoudt. Het Hof stelt dat het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de 
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CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 68. 



 35 

overeenkomsten, dat vastgelegd is in artikel 1134, derde lid, B.W., verbiedt een 

partij misbruik te maken van de rechten die de overeenkomst haar toekent. 

Rechtsmisbruik bestaat in het uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk 

de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een 

voorzichtig en zorgvuldig persoon. De rechter moet de verhouding onderzoeken 

tussen het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft en de 

schade die aan de andere partij berokkend wordt. Bij de beoordeling van de 

belangen, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de 

zaak.107   

 

64. Rechtsmisbruik kan worden toegepast indien een deelgenoot weigert een 

overeenkomst te sluiten. Het Hof van Cassatie bevestigt dit door te oordelen dat een 

weigering om een overeenkomst te sluiten rechtsmisbruik kan uitmaken wanneer 

het gebruik van de vrijheid om geen overeenkomst af te sluiten wordt uitgeoefend 

op een manier die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van die vrijheid 

door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon te buiten gaat.108 

 

65. Het Hof van Beroep te Luik109 oordeelt dat de partijen bij een overeenkomst tot 

verwerving van een onroerend goed met een beding van aanwas, in onverdeeldheid 

zijn gedurende de hele periode die aan het overlijden voorafgaat. Hoewel ze in 

beginsel de verdeling kunnen vorderen, is het beding van aanwas daarmee 

onverenigbaar. Volgens het Hof geeft de ex-samenwonende, die het goed alleen 

bewoont sinds de bilaterale verbreking van de partijen, blijk van kwade trouw en 

pleegt rechtsmisbruik door te allen prijze in de woning te blijven en de 

onverdeeldheid in stand te houden. Het is één van de meest schadelijke wijzen om 

zijn recht uit te oefenen ten aanzien van zijn ex-partner, die daardoor van de 

mogelijkheid wordt uitgesloten om van het goed te genieten, daar de definitieve 

onmin elke gemeenschappelijke bewoning onmogelijk maakt. Het beding van 

                                                        
107 Cass. 19 maart 2015, RG C.13.0218.F, http://www.cass.be . 
108 Cass. 7 oktober 2011, RW 2012-13, afl. 30, 1181. 
109 Luik 21 juni 2011, Rev.not.b. 2013, afl. 3078, noot L. SAUVEUR. 
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aanwas heeft geen reden van bestaan meer door het feit van de definitieve scheiding 

van de partijen en is strijdig met het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van 

de overeenkomsten.  

 

66. Ook de rechtbank van eerste aanleg te Gent110 was deze mening toegedaan. 

Beide samenwoners hebben een goed aangekocht onder de opschortende 

voorwaarde van overlijden van de andere partner en de ontbindende voorwaarde 

van het eigen overlijden met als gevolg dat de langstlevende partner geacht wordt 

rechtstreeks van de verkoper te hebben verkregen. De rechtbank oordeelde dat een 

partij zich schuldig maakt aan rechtsmisbruik als deze een overeenkomst kost wat 

kost wil uitvoeren terwijl de omstandigheden inmiddels grondig zijn veranderd. 

 

67. Evenzo volgde het Hof van Beroep te Gent111 deze redenering. Het nastreven van 

de uitvoering door de medecontractant van een wederkerige overeenkomst, die 

wegens gewijzigde omstandigheden zijn bestaansreden en derhalve zijn oorzaak 

heeft verloren, moet worden beschouwd als rechtsmisbruik in de zin van artikel 

1134, laatste lid B.W..  

§5. Opzegging van een conventionele mede-eigendom  

68. Het burgerlijk recht bevat een verschillende behandeling inzake opzegging naar 

gelang de overeenkomst al dan niet een uitdovende termijn bevat. Wanneer er geen 

uitdovende termijn is overeengekomen, spreekt men van een overeenkomst van 

onbepaalde duur. De belangrijkste eigenschap van overeenkomsten van onbepaalde 

duur is het opzeggingsrecht dat te allen tijde kan worden aangewend, ook al is dit 

niet bedongen in de overeenkomst.112 Dit is een algemeen rechtsbeginsel dat geacht 

                                                        
110 Rb. Gent 18 april 2006, T.Not. 2006, afl. 10, 542. 
111 Gent 24 maart 2005, T.Not. 2005, afl. 7-8, 403, noot F. BOUCKAERT.  
112 E. WELING-LILIEN, “Copropriété volontaire versus copropriété ordinaire. Réflexions à la suite des 
arrêts de la Cour de cassation du 20 septembre 2013 et du 6 mars 2014”, Rev.trim.dr.fam. 2015, afl. 2, 
285; L. DE KEYSER, “Hoe vrijwillig zijn vrijwillige onverdeeldheden?”, RW. 2014-15, 621. 
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wordt van openbare orde te zijn.113 De duur van het contract is onbepaald, doch niet 

onbeperkt in tijd.114 

 

69. Sommige rechtsleer beantwoordt de vraag, of dit algemeen rechtsbeginsel ook 

van toepassing is op overeenkomsten tot vestiging van een zakelijk recht, positief.115 

Advocaat-generaal HENKES onderschrijft deze opzegging ad nutum, doch voegt eraan 

toe dat de beëindiging bij een overeenkomst met onbepaalde duur niet ontijdig mag 

gebeuren, noch mag ingaan tegen de uitdrukkelijke of impliciete bedoeling van de 

partijen om in de onverdeeldheid te blijven, gezien het oogmerk van de 

onverdeeldheid.116   

 

70. Die opzeggingsmogelijkheid bestaat niet voor een overeenkomst van bepaalde 

duur, tenzij anders gestipuleerd. Partijen hebben er belang bij om uitdrukkelijk een 

opzeggingsmogelijkheid af te spreken, anders blijven partijen verbonden voor de 

duur van de overeenkomst. Deze overeenkomst kan langer duren dan 5 jaar. 

Evenwel kunnen partijen zich niet voor eeuwig verbinden. Bedingen waarbij 

deelgenoten afzien van elke mogelijkheid om ooit de verdeling te vorderen is in 

strijd met de openbare orde. Niemand kan worden gedwongen om in 

onverdeeldheid te blijven. De eeuwigdurende onverdeeldheid is in strijd met  de 

vrije circulatie van goederen.117  

                                                        
113 L. CORNELIS, Algemene theorie van verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 814. 
114 E. WELING-LILIEN, “Copropriété volontaire versus copropriété ordinaire. Réflexions à la suite des 
arrêts de la Cour de cassation du 20 septembre 2013 et du 6 mars 2014”, Rev.trim.dr.fam. 2015, afl. 2, 
285. 
115 R. JANSEN, ‘Commentaar bij artikel 815 B.W.’ in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 2011, 6, nr. 16 en 26-27, nr. 35; V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele 
onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties 
over notariële materies Familie-vastgoed-Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 79-80, nr. 21; 
N. CARETTE, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 67. 
116 L. DE KEYSER, “Hoe vrijwillig zijn vrijwillige onverdeeldheden?”, RW. 2014-15, 621 (619-624); N. 
CARETTE, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 67. 
117 E. WELING-LILIEN, “Copropriété volontaire versus copropriété ordinaire. Réflexions à la suite des 
arrêts de la Cour de cassation du 20 septembre 2013 et du 6 mars 2014”, Rev.trim.dr.fam. 2015, afl. 2, 
285; R. JANSEN, “Commentaar bij artikel 815 B.W.” in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
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71. Afhankelijk van de concrete feiten kunnen clausules, die voorzien in een 

bepaalde duur met automatische verlenging bij afwezigheid van opzegging, zeer 

aanlokkelijk zijn.118  

 

72. Opzeggingsclausules zijn -naar analogie van onvervreemdbaarheidsclausules- 

slechts geldig indien zij voldoen aan twee vereisten: een rechtmatig belang en 

beperking in tijd.119  

 

73. Bij een vrijwillige onverdeeldheid -gebaseerd op overeenkomsten van bepaalde 

en onbepaalde duur- kunnen deelgenoten zich aldus beroepen op een eenzijdige 

opzeggingsmogelijkheid, voor zover deze werd bedongen in opzeggingsclausules.120  

Welnu, ook hier treedt de notaris op de voorgrond. Overeenkomstig zijn informatie- 

en zorgvuldigheidsplicht besteedt de notaris veel aandacht aan het opstellen van 

opzeggingsclausules.  

§6. Optiebedingen 

74. Deze bespreking houdt de volgende concrete situatie in: A wil een onroerend 

goed kopen doch de kredietmaatschappij wenst dat B en C mee het onroerend goed 

verwerven en tevens optreden als mede-kredietnemers. Denk bijvoorbeeld aan een 

kind (in casu A) wiens financiële middelen nog niet voldoende zijn om alleen een 

onroerend goed aan te kopen. De ouders (in casu B en C) kunnen dan financieel 

bijspringen en mee optreden als kredietnemers. Evenwel zijn ze niet geïnteresseerd 

in het onroerend goed, ze doen dit om hun kind (A) financieel te helpen. Hierdoor 

ontstaat een vrijwillige mede-eigendom. Zij kopen in volle eigendom bijvoorbeeld 

een aandeel van 20 % aan zodat er een onverdeeldheid bestaat tussen ouders en 

kinderen in de verhouding 20-80. Zodra A voldoende financiële middelen heeft, zal 

                                                                                                                                                                     
rechtswetenschappen, 2011, 7, nr. 5, 16, nr. 16 en 28, nr. 38; L. DE KEYSER, “Hoe vrijwillig zijn 
vrijwillige onverdeeldheden?”, RW. 2014-15, 621 (619-624); N. CARETTE, “Actuele ontwikkelingen 
zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen-
Cambridge, Intersentia, 2014, 67. 
118 N. CARETTE, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), 
Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014,  67. 
119 L. DE KEYSER, “Hoe vrijwillig zijn vrijwillige onverdeeldheden?”, RW. 2014-15, 622. 
120 L. DE KEYSER, “Hoe vrijwillig zijn vrijwillige onverdeeldheden?”, RW. 2014-15, 621. 
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de vrijwillige onverdeeldheid eindigen en zal A het onroerend goed voor zijn geheel 

in volle eigendom kunnen verwerven. Rekening houdend met de uiteindelijke 

doelstellingen van de partijen is het van belang dat hiervoor voorafgaand een 

concrete schikking wordt uitgewerkt. Een optieovereenkomst lijkt hier het middel 

bij uitstek.121  

 

75. Een optieovereenkomst wordt gedefinieerd als “een contract waarbij een partij 

zich tegenover een andere verbindt om, als deze laatste daartoe de wil uit, op de 

overeengekomen wijze en binnen de afgesproken termijn, met deze wederpartij een 

bepaalde overeenkomst te sluiten waarvan de hoofdbestanddelen reeds zijn 

vastgelegd.”122 

  

76. Optiebedingen verschaffen louter een vorderingsrecht en doen enkel in hoofde 

van de belover verbintenissen ontstaan. De begunstigde is niet verplicht om de optie 

te lichten. Het lichten van de optie is een eenzijdige rechtshandeling die uitgaat van 

de begunstigde, die plaatsvindt wanneer de begunstigde de uitvoering van de 

belofte vraagt.123 Door het lichten van de optie ontstaat er geen verkoop. De verkoop 

komt pas tot stand door de ondertekening van de notariële akte. Hier wordt een 

toepassing gemaakt van de leer van een plechtig contract.  Partijen rekenen erop dat 

de notaris pas mee zal ondertekenen, als alles in orde is. De notaris zal de partijen 

inlichten en zal alle nodige inlichtingen en stukken opvragen en verkrijgen. Dit biedt 

rechtszekerheid aan de partijen zodat zij wensen dat de verkoop pas tot stand komt 

als de notaris tekent.124  

                                                        
121 H. DE DECKER en J. WEGGHELEIRE, “Call- en put-opties in de situatie van vrijwillige mede-eigendom” 
in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2015, 245. 
122 H. DE DECKER en J. WEGGHELEIRE, “Call- en put-opties in de situatie van vrijwillige mede-eigendom” 
in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2015, 255-256. 
123 H. DE DECKER en J. WEGGHELEIRE, “Call- en put-opties in de situatie van vrijwillige mede-eigendom” 
in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2015, 256. 
124  W. DE VOGELAERE, “Voorlopige verkoopsovereenkomst of wederzijdse aankoop- en 
verkoopbelofte?, Not.Fisc.M. 2013, afl. 3, 79.  
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77. Enerzijds dient A de garantie te hebben dat zij de mogelijkheid heeft om het 

onroerend goed volledig in volle eigendom te verwerven zodra zij hiertoe financieel 

in staat is tegen vooraf gestelde voorwaarden. Zo heeft A als begunstigde de 

mogelijkheid om de optie te lichten en zo het aandeel van 20 % dat B en C bezitten 

in volle eigendom over te kopen tegen vooraf bepaalde voorwaarden.  

In hoofde van A bestaat de flexibiliteit erin dat zij dankzij de call-optie de 

verwerving van het volle eigendomsrecht kan uitstellen tot zij hiertoe financieel in 

staat is.125  

 

78. Anderzijds hebben B en C dankzij de put-optie de bewegingsvrijheid om A te 

kunnen dwingen om hun aandeel in het onroerend goed over te nemen tegen vooraf 

vastgestelde voorwaarden. Stel dat A haar optie niet licht ook al heeft ze voldoende 

financiële draagkracht hiervoor, dan kan dit nadelig zijn voor B en C. Om dit euvel 

op te vangen bedingen partijen best een optiebeding uitgaande van A (belover) dat 

aan B en C (begunstigde) de mogelijkheid biedt om hun aandeel in het onroerend 

goed over te dragen aan A tegen vooraf bepaalde voorwaarden zodat A via een 

omweg toch verplicht kan worden de volle eigendom over het geheel te 

verwerven.126 

Afdeling IV. De interne en externe werking van beëindigingsmogelijkheden 
 
79. De bovenvermelde beëindigingsalternatieven sorteren slechts effect a posteriori. 

Slechts “en cours de route” kunnen partijen zekerheid bekomen over de wijze 

waarop ze uit onverdeeldheid treden. Zoals reeds besproken is het voor partijen van 

belang om contractueel uit te werken wat de duurtijd is van hun onverdeeldheid en 

onder welke context er een einde aan de onverdeeldheid kan worden gemaakt. 

Sinds het omstreden cassatiearrest van 20 september 2013 doen partijen er dus 

goed aan om het bestaan en voortbestaan van hun onverdeeldheid duidelijk te 

                                                        
125 H. DE DECKER en J. WEGGHELEIRE, “Call- en put-opties in de situatie van vrijwillige mede-eigendom” 
in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2015, 256. 
126 H. DE DECKER en J. WEGGHELEIRE, “Call- en put-opties in de situatie van vrijwillige mede-eigendom” 
in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2015, 257. 
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verbinden aan een bepaalde termijn, een ontbindende voorwaarde of aan de 

verwezenlijking van een concreet doel.127  

 

80. Hierna wordt de interne en externe werking van zulke 

beëindigingsalternatieven besproken. De interne werking betreft de geldigheid en 

het bindende karakter ervan in de onderlinge verhouding tussen partijen. De 

externe werking heeft betrekking op de tegenwerpelijkheid aan derden, die een 

zakelijk recht op het onverdeelde goed hebben verkregen.128  

§1. De interne werking van de beëindigingsmogelijkheden 

81. Artikel 815, lid 2 B.W. bepaalt het volgende: “Men mag echter overeenkomen de 

verdeling voor een bepaalde tijd uit te stellen; zodanige overeenkomst kan voor niet 

langer dan vijf jaren verbindend zijn; maar zij kan vernieuwd worden.”  

In de interne verhouding tussen partijen zou de maximale termijn van 5 jaar niet 

mogen gelden. Indien partijen de onverdeeldheid conventioneel hebben bedongen, 

gewild en georganiseerd, is het mogelijk om een onverdeeldheid te creëren die zich 

over een langere duurtijd van 5 jaar uitstrekt. Artikel 815, lid 2 B.W. speelt zich 

zodoende af op het niveau van de tegenwerpelijkheid aan derden (cf. infra  randnrs.  

84-86). 129  

 

82. De interne werking bevindt zich op verbintenisrechtelijk niveau. Er zijn twee 

belangrijke grenzen waaraan de bedongen beëindigingsclausules 

verbintenisrechtelijk getoetst dienen te worden: nl. a.) het verbod om 

eeuwigdurend gebonden te zijn en b.) beschikkingsonbevoegdheid. 

 

                                                        
127 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 108-109. 
128 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 109. 
129 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 109; V. 
SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 79. 
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a.) Het verbod om eeuwigdurend verbonden te zijn is ook van toepassing op 

overeenkomsten die goederenrechtelijke gevolgen nastreven. De zakenrechtelijke 

verhouding kan immers niet los van de verbintenisrechtelijke verhouding worden 

gezien. Dit vloeit voort uit het causale karakter van het overdrachtsstelsel van 

zakelijke rechten: de geldigheid van een verbintenisrechtelijke verhouding blijft een 

voorwaarde voor de geldigheid van het eruit voortvloeiende zakelijk recht. Anders 

oordelen zou de contractvrijheid, de vrije mededinging en de vrijheid van handel en 

nijverheid aan banden leggen.130 

 

b.) Een deelgenoot kan enkel met instemming van de andere deelgenoten over het 

onverdeelde goed beschikken (art. 577-2, § 6 B.W.). Zolang er geen unanimiteit is, 

wordt het goed in onverdeeldheid geïmmobiliseerd. De verplichting om in 

onverdeeldheid te blijven, leidt ertoe dat de deelgenoten niet over het goed kunnen 

beschikken zonder unanimiteit tussen hen.131  

 

83. Bijgevolg is het voor de deelgenoten onderling onmogelijk om de conventionele 

verdeling eeuwig uit te sluiten. Evenwel is het mogelijk om de onverdeeldheid te 

verbinden aan een termijn, in voorkomend geval van meer dan 5 jaar. Doch ook een 

onvaste termijn zou de duurtijd van een conventionele mede-eigendom kunnen 

bepalen. Bijvoorbeeld zouden samenwoners een goed in vrijwillige mede-eigendom 

kunnen aankopen en bedingen dat de verdeling niet kan worden gevorderd zolang 

de relatie duurt. Of zakenpartners kunnen bepalen dat de onverdeeldheid een einde 

                                                        
130 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 110; V. 
SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS, Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-Rechtspersoon-
Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 79-80. 
131 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 111; V. 
SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 80. 



 43 

zal nemen indien een schuldeiser van één van hen beslag legt op het onverdeelde 

aandeel.132 

§2. De externe werking van beëindigingsmogelijkheden 

84. Schuldeisers zijn onderworpen aan twee belangrijke principes. Enerzijds is er 

immers het principe dat schuldeisers het vermogen aantreffen in de staat waarin 

het zich bevindt. Anderzijds kunnen partijen met hun contractuele afspraken geen 

afbreuk doen aan de eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen. Deze rechten 

putten schuldeisers uit de artikelen 7 en 8 Hyp.W.. Bij lichamelijke goederen wint 

het tweede principe. Het lot van de verhaalsrechten van de schuldeisers mag niet 

gefrustreerd worden door interne afspraken tussen partijen. Conventionele 

beschikkingsbeperkingen zijn bij lichamelijke goederen in beginsel niet 

tegenwerpelijk aan derden. Een overeenkomst om niet uit onverdeeldheid te treden 

dient als een conventionele beschikkingsbeperking worden beschouwd. In principe 

komt er dan ook geen derdenwerking aan te pas.133  

 

85. Echter, bij de bespreking van de externe werking van de 

beëindigingsmogelijkheden dient men rekening te houden met het artikel 815, lid 2 

en 3 B.W. dat bepaalt dat men kan overeenkomen de verdeling voor een bepaalde 

tijd uit te stellen; zodanige overeenkomst kan voor maximum vijf jaren verbindend 

zijn; maar zij kan vernieuwd worden. Die overeenkomst kan aan derden worden 

tegengeworpen. Zij moet in de registers van de hypotheekbewaarder worden 

overgeschreven, indien zij op een of meer onroerende goederen slaat.134  

                                                        
132 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 111; V. 
SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 81. 
133 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 81-82. 
134 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden: Ja, maar of neen, tenzij?” in A-L. 
VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies Familie-vastgoed-
Rechtspersoon-Fiscaal, Brussel, Larcier, 2012, 81-82; V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige 
onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, 
Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 112. 
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86. Voorts is artikel 1561 Ger.W. van belang. Dit artikel biedt aan de schuldeisers 

een eigen verdelingsrecht onder voorbehoud van afspraken tussen partijen (cf. infra 

randnrs. 92-99). Dit eigen recht kan beknot worden, zij het binnen de voorwaarden 

van artikel 815, lid 2 B.W.. De vijfjarige termijn heeft dus betrekking op de externe 

werking van de clausules die de verdeling van een vrijwillige mede-eigendom 

uitsluiten.135 Wanneer bij een vrijwillige mede-eigendom de verdeling conventioneel 

uitgesloten is, zal een schuldeiser beslag kunnen leggen doch zal de verdeling met 

een maximumperiode van 5 jaar gedwarsboomd kunnen worden. M.a.w. de 

overeenkomst van conventionele onverdeeldheid met uitsluiting van de 

verdelingsmogelijkheid is slechts gedurende een maximale periode van 5 jaar aan 

een schuldeiser, die beslag heeft gelegd, tegenwerpelijk waarna de schuldeiser tot 

tenuitvoerlegging kan overgaan door de verdeling te vorderen 136.  

 

HOOFDSTUK IV. RECHTEN VAN SCHULDEISERS 

Afdeling I. Inleidende beschouwingen 
 
87. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke mogelijkheden de schuldeisers van de 

mede-eigenaars hebben om het aandeel van hun schuldenaar in een vrijwillige 

mede-eigendom uit te winnen. In deze context zijn twee beginsels van belang: 

enerzijds de wilsautonomie van de deelgenoten (schuldenaren) (art.1134 B.W.) en 

anderzijds het recht van de schuldeisers om verhaal te nemen op het vermogen van 

hun schuldenaar (art. 7 en 8 Hyp.W.).137 Dit laatste beginsel impliceert dat goederen, 

die onverdeeld zijn, niet aan het beslag van schuldeisers worden onttrokken.138 De 

verhaalsrechten van de schuldeisers zullen in die rechtstoestand zonder meer 

overgaan op het aandeel van hun schuldenaar in de mede-eigendom. Een 

onverdeeld aandeel maakt per slot van rekening een vermogensbestanddeel uit 

                                                        
135 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 112. 
136 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 113. 
137 L. DE KEYSER, “Hoe vrijwillig zijn vrijwillige onverdeeldheden?”, RW. 2014-15, 622-623. 
138 C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, afl. 4, 204, nr. 
8; E. Dirix, Beslagrecht, Leuven, Acco, 2008, 37, nr. 56. 
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waarop een schuldeiser zijn schuldvordering kan realiseren.139 

88. Aangaande de rechten van de schuldeisers van de deelgenoten heeft het Hof van 

Cassatie van 20 september 2013 zich niet uitgesproken. De volgende vraag staat 

centraal in de bespreking aangaande de rechten van de schuldeisers: “Wordt het 

verhaalsrecht van de schuldeiser aan banden gelegd bij het aangaan van een 

vrijwillige onverdeeldheid door de deelgenoot, te weten hun schuldenaar?” Het 

antwoord op deze vraag is verschillend afhankelijk van de hoedanigheid van de 

schuldeiser. 

Afdeling II. Rechten van schuldeisers 
 
89. Naar Belgisch recht bestaan er twee groepen van schuldeisers die in deze 

context van belang zijn: de gemeenschappelijke en de privé-schuldeisers.  

§1. Gemeenschappelijke schuldeisers 

§1.1.Geen verdeling 
90. Gemeenschappelijke schuldeisers kunnen alle mede-eigenaars aanspreken 

aangezien alle mede-eigenaars persoonlijk gehouden zijn tot de schuld of ingestemd 

hebben met het aan de schuld verbonden zekerheidsrecht. De schuldeiser heeft een 

hoofdelijke vordering tegen elk van de deelgenoten. Bijgevolg bevinden de  

gemeenschappelijke schuldeisers zich in een aangename positie: zij hebben een 

verhaalsrecht op het hele vermogen van al de mede-eigenaars. Deze schuldeisers 

hoeven dus niet eerst de verdeling te vorderen, doch kunnen onmiddellijk de in 

mede-eigendom gehouden goederen te gelde maken na uitvoerend beslag gelegd te 

hebben.140  

                                                        
139 J. VERSTRAETE, “De vordering om uitonverdeeldheid te treden. Vrijwillige versus toevallige 
onverdeeldheid”, T.Not. 2014, afl. 4, 194, nr. 4; R. JANSEN, ‘Commentaar bij artikel 815 B.W.’, in X., 
Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2011, 34, nr. 47. 
140 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in Algemene Praktische rechtsverzamelingen  , Mechelen, Kluwer, 
2010, 97, nr. 117 en 525, nr. 854; R. JANSEN en A. MICHIELSEN, Notarieel executierecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 28, nr. 34 in fine; R. JANSEN, ‘Commentaar bij artikel 815 B.W.’, in X., Erfenissen, 
schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2011, 97, nr. 117; V. SAGAERT, “De beëindiging van 
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§2. Privé-schuldeisers 

§2.1. Verdeling 
91. Deze categorie van schuldeisers bestaat uit schuldeisers van de individuele 

mede-eigenaars. In dit geval zijn niet alle deelgenoten tegelijk schuldenaar.141 Deze 

schuldeisers kunnen uitsluitend vorderingen instellen ten aanzien van de mede-

eigenaar(s) waarmee ze een overeenkomst zijn aangegaan. Deze schuldeisers 

bevinden zich in een lastigere positie dan de gemeenschappelijke schuldeisers 

omdat het aandeel van elke mede-eigenaar abstract is zolang de mede-eigendom 

bestaat. De onroerende goederen behoren niet integraal tot het vermogen van de 

schuldenaar, doch behoort in onverdeeldheid toe aan verschillende partijen.142 Naar 

Belgisch recht is de uitwinning van het aandeel in mede-eigendom onmogelijk 

aangezien de rechten van de betrokkenen (schuldenaren, schuldeisers of mede-

eigenaars) zouden worden geschaad.143 Daarom geldt de voorafgaande verplichting 

voor de schuldeiser om eerst de verdeling te vorderen van het onverdeelde goed 

alvorens effectief over te gaan tot uitwinning.144 Zo heeft de uitwinning alleen 

betrekking op een goed of een vermogensbestanddeel dat uitsluitend toebehoort 

aan diens schuldenaar. Zodanig worden de rechten van derden niet geschaad.145 

De vordering om uit onverdeeldheid te treden is een persoonlijke vordering. Zij kan 

niet via een zijdelingse vordering uitgeoefend worden.146  Schuldeisers kunnen zich 

                                                                                                                                                                     
vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch?, in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 106.  
141 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch?, in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 106.  
142 R. JANSEN en A. MICHIELSEN, Notarieel executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 27, nr. 34. 
143 R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 433, nr. 
649; R. JANSEN en A. MICHIELSEN, Notarieel executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 27, nr. 34. 
144 R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 433, nr. 
649; J. VANANROYE, “Fifty ways to leave your lover: over verdeling, ontbinding, overdracht en 
uittreding” Not.Fisc.M. 2015, afl. 5, 155; R. JANSEN en A. MICHIELSEN, Notarieel executierecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 27, nr. 34. 
145 R. JANSEN, “Commentaar bij artikel 815 B.W.” in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 2011, 34, nr. 47; R. JANSEN en A. MICHIELSEN, Notarieel executierecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 27, nr. 34. 
146 R. JANSEN, ‘Commentaar bij artikel 815 B.W.’, in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 2011, 9-10, nr. 9; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, IV, 
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dus niet beroepen op artikel 815 B.W. om een verdeling te vorderen. 

§2.2. Eigen verdelingsrecht – 1561 Ger.W. 
92. Artikel 1561, lid 1 Ger.W. staat centraal in de bespreking van de rechten van de 

schuldeisers. Het artikel luidt als volgt: “Niettemin kan het beslag op het onverdeelde 

aandeel van de schuldenaar door zijn persoonlijke schuldeisers niet worden ten uitvoer 

gebracht vóór de verdeling of de veiling, die zij kunnen vorderen of waarin zij 

gerechtigd zijn tussen te komen, met dien verstande dat de overeenkomst van 

onverdeeldheid gesloten vóór de vordering tot verdeling of vóór de akte tot vestiging 

van de hypotheek, moet worden in acht genomen.”147 Artikel 1561 Ger.W bevat de 

regels aangaande het beslag op onroerende goederen. Dezelfde principes gelden 

voor roerende goederen.148 

De schuldeisers beschikken volgens de meerderheidstrekking aldus over een 

autonoom verdelingsrecht.149  

De volgorde van uitwinning van een aandeel in de onverdeeldheid gevolgd door een 

verdeling wordt als het ware door artikel 1561 Ger.W. omgekeerd naar een 

verdeling gevolgd door een uitwinning van een kavel in volle eigendom. De 

persoonlijke schuldeisers kunnen in één beweging de onverdeeldheid vereffenen en 

de kavel van de uitgewonnen schuldenaar-deelgenoot uitwinnen.150 

93. De volgende vraag dient zich aan: In welke mate worden schuldeisers van één van 

de deelgenoten gehinderd in hun executierechten door overeenkomsten tussen partijen 

om tijdelijk niet uit onverdeeldheid te treden?  Deze vraag dient gekoppeld te worden 

                                                                                                                                                                     
Antwerpen, Intersentia, 2010, 433, nr. 649. 
147 Artikel 1561 Ger.W bevat de regels aangaande het beslag op onroerende goederen. Dezelfde 
principes gelden voor roerende goederen. 
148 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in Algemene Praktische rechtsverzamelingen, Mechelen, Kluwer, 
2010, 97, nr. 117. 
149 G. DE LEVAL, La saisie immobilière, Brussel, Larcier, 2007, 113; N. CARETTE, “Actuele ontwikkelingen 
zakenrecht 2013” in R. BARBAIX en N. CARETTE, Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen, 
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150 J. VANANROYE, “Fifty ways to leave your lover: over verdeling, ontbinding, overdracht en uittreding” 
Not.Fisc.M. 2015, afl. 5, 155. 
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aan de reeds besproken externe werking van de overeenkomst (cf. supra randnr. 

86). 

94. Zoals gezegd hebben de schuldeisers volgens de meerderheid van de rechtsleer 

een eigen recht om een verdeling te vorderen. Schuldeisers moeten louter kennis 

nemen van het bestaan van de overeenkomst tussen partijen om tijdelijk de 

verdeling niet te vorderen, doch zijn niet gehouden door de inhoud van de 

overeenkomst. Dit vloeit voort uit de relativiteit van de overeenkomsten.151  

 

95. Evenwel is de laatste zinsnede van artikel 1561 Ger.W. in deze context 

opmerkelijk. Deze zinsnede luidt als volgt“…met dien verstande dat de overeenkomst 

van onverdeeldheid gesloten vóór de vordering tot verdeling of vóór de akte tot 

vestiging van de hypotheek, moet worden in acht genomen. “  In strijd met de zuivere 

toepassing van de relativiteit van overeenkomst ex artikel 1165 B.W., erkent de 

wetgever de tegenwerpelijkheid van bedingen van onverdeeldheid. In artikel 1561 

Ger.W. wordt dit beginsel beschreven. De precieze vorm van artikel 1561 Ger.W. 

werd echter bij de invoering van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd in een nieuw 

derde lid van artikel 815 B.W..152 Krachtens artikel 815, lid 3 B.W. is “die” 

overeenkomst, die betrekking heeft op onroerende goederen, pas tegenwerpelijk 

aan derden indien ze vooraf wordt overgeschreven in de hypothecaire registers. 

Voorts slaat “die” overeenkomst, zoals ze is verwoord in artikel 815, lid 2 B.W., op 

een overeenkomst met een verbindende kracht van 5 jaar.153 

 

96. Een minderheidsstelling is van mening dat artikel 1561 Ger.W. enkel van 

toepassing is op toevallige onverdeeldheden en dat de schuldeisers van de 

                                                        
151 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden” in F. BUYSSENS en A.-L. VERBEKE 
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deelgenoten van een vrijwillige onverdeeldheid overeenkomsten voor een periode 

met een langere duur dan vijf jaar moeten dulden. In dat geval zou de schuldeiser bij 

een vrijwillige mede-eigendom, die een langere duur dan 5 jaar bestrijkt, de 

verdeling niet kunnen vorderen, doch zich uitsluitend kunnen beroepen op de actio 

Pauliana als de inbreng in onverdeeldheid met bedrieglijke miskenning van zijn 

rechten is gebeurd. 154  Hierop is veel kritiek gekomen aangezien dit niet 

overeenstemt met het rechtsreeks verhaalsrecht dat schuldeisers putten uit artikel 

1561 Ger.W.. Beperkingen aan het verhaalsrecht dienen steeds strikt te worden 

geïnterpreteerd.155  

 

97. H. VANDENBERGHE is van mening dat artikel 1561 Ger. W als een correlaat van 

artikel 815 B.W. dient te worden beschouwd. Derhalve vindt artikel 1561 Ger.W. 

geen toepassing bij vrijwillige mede-eigendom.156 Hij put kracht uit het verslag van 

VAN REEPINGHEN.157 Evenwel erkent hij wel dat schuldeisers het recht hebben om 

beslag te leggen op het aandeel van hun schuldenaar en zo nodig te gelde te maken. 

De vrijwillige mede-eigendom kan niet tot gevolg hebben dat de onverdeelde 

goederen onbeslagbaar zijn. Krachtens artikel 7 Hyp.W. is immers diegene die 

persoonlijk verbonden is, gehouden zijn verbintenissen na te komen onder verband 

van al zijn goederen. Door een overeenkomst van onverdeeldheid te sluiten kan men 

geen goederen onttrekken aan het verhaalsobject van zijn schuldeisers. Alle 

goederen van de schuldenaar dienen immers als gemeenschappelijk onderpand 

voor de schuldeisers. (art. 8 Hyp. W), tenzij de wet hiervan zou afwijken.158 

                                                        
154 J. KOKELENBERG, “Enige verdeelde bedenkingen omtrent onverdeeldheid”, TBBR 1997, 257-258; J.-
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S. SNAET, “Mede-eigendom in het algemeen” in X. (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, 
Kluwer, 2003, I.H.1 – 24.. 
155 R. JANSEN, ‘Commentaar bij artikel 815 B.W.’, in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
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156 H.VANDENBERGHE en S. SNAET Mede-eigendom” in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht V  , “  , 
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§2.3. Uitgangspunt 
98. Volgens de meerderheid in de rechtsleer wordt de onmogelijkheid voor derden 

om zijdelings de vordering krachtens artikel 815 B.W. uit te oefenen aldus m.i. 

terecht opgevangen met een eigen recht ex artikel 1561 Ger.W.. De schuldeisers van 

de deelgenoten kunnen krachtens dit artikel te allen tijde de verdeling vorderen van 

een vrijwillige onverdeeldheid, doch de (hernieuwbare) overeenkomst tussen 

deelgenoten om in onverdeeldheid te blijven is aan hen tegenwerpelijk voor een 

periode van maximaal 5 jaar.159 Vanuit het executierecht wordt er terecht op 

gewezen dat de beperking van 5 jaar voor de tegenwerpelijkheid geldt voor ieder 

beding van onverdeeldheid, ongeacht de oorsprong van de onverdeeldheid.160 Het 

beding is hernieuwbaar en blijft dan tegenwerpelijk, tenzij er vooraf al beslag werd 

gelegd of een hypotheek werd gevestigd. 161  Artikel 1561 Ger.W. bepaalt 

uitdrukkelijk dat de schuldeiser gehouden is door een “pactum van onverdeeld- 

heid”. Artikel 1561 Ger.W. en artikel 815 B.W. zijn een ruw compromis tussen de 

belangen van deelgenoten om in onverdeeldheid te blijven en de belangen van hun 

schuldeisers om ook de onverdeelde goederen uit te winnen. De schuldeisers 

kunnen maximum vijf jaar met de ontstentenis van liquiditeit van hun schuldenaar 

worden belast.162 

§2.4. Voorbeeld 
99. Concreet betekent dit het volgende: indien er bij vrijwillige onverdeeldheid een 

geldig beding van onverdeeldheid van twintig jaar wordt overgeschreven in de 

hypotheekregisters en daarna wordt er door een persoonlijke schuldeiser 
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uitvoerend beslag gelegd op het aandeel van één van de deelgenoten. Het beding is 

gedurende 5 jaar tegenwerpelijk aan de schuldeiser. Werd het beding bijvoorbeeld 

in 2000 overgeschreven en wordt er in 2004 beslag gelegd door de schuldeiser, dan 

kan de verdeling vanaf 2005 worden gevorderd. Werd er beslag gelegd in 2006, dan 

kan de verdeling onmiddellijk worden gevorderd. De schuldeiser dient niet vanaf de 

datum van zijn beslag nog gedurende 5 jaar te wachten alvorens hij de verdeling kan 

vorderen.163 

§2.5. Tontine-schuldeisers 
100. Indien partijen een tontine-clausule bedingen, dient zich de volgende vraag 

aan: “Moeten de schuldeisers zich bij een dergelijk beding neerleggen?”  

Indien men deze vraag positief zou beantwoorden, zou dit impliceren dat het voor 

de schuldenaar zou volstaan om een goed in tontine aan te kopen om het te 

onttrekken aan de verhaalsrechten van zijn schuldeiser. Bijgevolg zouden die 

goederen conventioneel onbeslagbaar worden gemaakt.164 

101. Tussen de tontinegenoten kan geen verdeling worden gevorderd omdat 

sommige menen dat er geen onverdeeldheid bestaat tussen hen. Sommige menen 

dat er wel een onverdeeldheid bestaat tussen hen, doch dat partijen reeds beschikt 

hebben over hun aandeel in de mede-eigendom (cf. supra randnrs. 43-44). 

102. Evenwel kunnen schuldeisers zich ook ten aanzien van de goederen in tontine 

beroepen op artikel 1561 Ger.W.. Anders oordelen zou inhouden dat een 

schuldenaar op zuiver conventionele gronden goederen zou kunnen onttrekken aan 

zijn schuldeisers. Dit zou in strijd zijn met de artikelen 7 en 8 Hyp.W.. Hun dit recht 

ontzeggen zou het goed onbeslagbaar maken. Indien het voor de deelgenoten 

onmogelijk is om de uitonverdeeldheidtreding te vorderen, dan kan dit recht niet 

worden ontzegd aan schuldeisers, aan wie het doelvermogen dat inter partes door de 

tontine is gecreëerd niet tegenstelbaar is. Voor de schuldeisers blijft artikel 1561 

                                                        
163 R. JANSEN, ‘Commentaar bij artikel 815 B.W.’, in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 2011, 36, nr. 52. 
164 M.E. STORME en L. DE KEYSER, Notarieel procesrecht en executierecht, deel II, Notarieel executierecht, 
2013, 11, www.storme.be. 



 52 

Ger. W. derhalve onverkort van kracht indien zij wensen over te gaan tot de 

uitwinning van de goederen jegens één der deelgenoten, behoudens de eventuele 

toepassing van artikel 815, lid 2 B.W.. Er kan immers alleen rekening worden 

gehouden met wettelijke uitzonderingen inzake beslagbaarheid.165 

§2.6. Besluit 
103. Het cassatiearrest van 20 september 2013 refereert louter naar de interne 

situatie tussen de deelgenoten (artikel 815, lid 1 B.W.) en niet naar de 

tegenwerpelijkheid tegenover derden (artikel 815, lid 2 en 3 B.W.). Omtrent de 

tegenwerpelijkheid van bedingen van onverdeeldheid zijn tal van stellingen in de 

rechtsleer. De meerderheidsopvatting geniet mijn voorkeur: conform artikel 1561 

Ger.W. dienen de schuldeisers van de deelgenoten een onverdeeldheid van 

maximaal 5 jaar te dulden. Na die 5 jaar mogen zij de verdeling vorderen.  

De schuldeisers hebben aldus de mogelijkheid om de verdeling te vorderen, zij het 

dat ze de vijfjarige termijn moeten gedogen. Niettegenstaande dat de deelgenoten- 

schuldenaars dit niet kunnen op basis van artikel 815, lid 1 B.W. tenzij 

conventioneel bedongen. Hiervoor kan een aanknopingspunt worden gezocht in de 

artikelen 7 en 8 Hyp.W.. Het kan niet toegelaten worden dat deelgenoten een 

conventionele mede-eigendom in het leven roepen om zo een feitelijke 

onbeslagbaarheid van het goed te creëren. Artikel 1561 Ger.W. wordt dus 

losgekoppeld van artikel 815 B.W., waarvan het traditioneel als afgeleide werd 

beschouwd. Volgens de moderne visie (cf. supra randnr. 26) was artikel 1561 Ger. 

W. een afgeleide van artikel 815 B.W.. Deze zienswijze kan niet worden gevolgd. 

Beide bepalingen dienen los van elkaar te worden gezien, onafgezien van het feit dat 

artikel 1561 Ger.W. verwijst naar artikel 815, lid 3 B.W. Het recht van de 

schuldeisers is dus niet langer een afgeleide van de verdelingsmogelijkheid van de 

                                                        
165 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in Algemene Praktische rechtsverzamelingen  , Mechelen, Kluwer, 
2010, 99, nr. 121;  Beslagrechter Luik 27 januari 1997, Rev.not.b 1997, 337; Rb. Verviers 6 januari 
2003, JLMB 2003, 424; V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch? in 
R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 
2015, 108; D. MICHIELS, “Tontine en aanwas”, in H. CASMAN en M. VAN LOOCK (eds.), 
Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2008,  TX.1. – 13. 
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deelgenoten. Aan de schuldeiser kan dit recht worden toegekend zonder dat de 

deelgenoot dit recht heeft.166  

Afdeling III. Stelsel van scheiding van goederen 

§1. Stelsel van scheiding van goederen 

104. Artikel 1469 B.W. is specifiek voor echtgenoten gehuwd onder het stelsel van 

scheiding van goederen. Deze bepaling luidt als volgt: “Onverminderd de toepassing 

van artikel 215 § 1B.W., en onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 815, 

tweede lid B.W., kan elk der echtgenoten te allen tijde verdeling vorderen van al hun 

onverdeelde goederen of een deel ervan. De ene echtgenoot kan het aandeel van de 

andere in een of meer goederen slechts inkopen op een openbare verkoping of met 

machtiging van de familierechtbank.” 

 

105. Het artikel maakt geen onderscheid tussen toevallige of vrijwillige 

onverdeeldheden. Bij een conventionele onverdeeldheid tussen echtgenoten die 

gehuwd zijn onder een stelsel van scheiding van goederen, telt in beginsel dat men 

te allen tijde uit onverdeeldheid kan treden zoals vastgelegd in artikel 815, lid 1 

B.W..167 Zowel de echtgenoten als de schuldeisers kunnen te allen tijde de verdeling  

vorderen weliswaar op basis van andere bepalingen. De eerstgenoemde op basis 

van artikel 1469 B.W. en de laatstgenoemde op basis van artikel 1561 Ger.W.. De 

gewone gemeenrechtelijke conventionele onverdeeldheid bij een stelsel van 

scheiding van goederen is dus zowel intern als extern open.168 Hierop bestaat een 

uitzondering. Krachtens artikel 815, lid 2 B.W. kan men een conventionele regeling 

uitwerken om voor een periode van maximaal 5 jaar in onverdeeldheid te blijven.  

                                                        
166 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch?, in R. BARBAIX en N. 
CARETTE, Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 108. 
167 A.-L. VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een 
TIGV.”, T.Not. 2011, afl. 4, 185. 
168 A.-L. VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een 
TIGV.”, T.Not. 2011, afl. 4, 189. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln11&anchor=ln11-953&bron=doc
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Daarnaast wordt ook verwezen naar artikel 215, § 1 B.W. 169 De wettelijke .

bescherming van de gezinswoning van gehuwden ligt vervat in artikel 215 B.W.. 

Deze beschermingsregel maakt dat beide echtgenoten hun instemming moeten 

geven om uit onverdeeldheid te treden tijdens het huwelijk terwijl de bijzondere 

bescherming als gezinswoning loopt. Intern wordt aldus artikel 815 B.W. overruled. 

Doch niet extern, de schuldeisers kunnen de verdeling vorderen.170 

§2. Correcties 

106. Het stelsel van scheiding van goederen heeft ook nadelen. Het wordt omwille 

van het gebrek aan solidariteit tussen de echtgenoten als koud en weinig liefdevol 

ervaren. Vermogensrechtelijk doen de echtgenoten immers alsof ze niet getrouwd 

zijn. Omwille van deze nadelen en het belang dat sommige koppels hechten aan 

bepaalde voordelen, die alleen via een dergelijk stelsel bekomen kunnen worden, 

dient er gezocht te worden naar correctiemechanismen. Deze correcties dienen om 

de scherpe kantjes van de scheiding van goederen af te vijlen.  Interne correcties 

werken slechts op verbintenisrechtelijk vlak in de interne verhouding tussen de 

echtgenoten. Externe correcties daarentegen werken op zakenrechtelijk vlak in de 

externe verhouding ten aanzien van derden.171 

§2.1. Toevoeging gemeenrechtelijke onverdeeldheid.  
107. De mogelijkheid bestaat om een eenvoudige en gemeenrechtelijke 

onverdeeldheid toe te voegen aan het stelsel van scheiding van goederen. De 

echtgenoten hebben een ruime vrijheid wat de omvang van het voorwerp van deze 

onverdeeldheid betreft. Zo kan deze onverdeeldheid beperkt worden tot één goed, 

of daarentegen alle aanwinsten en besparingen bevatten. Schuldeisers kunnen te 

allen tijde de verdeling vorderen aangezien de verhaalsrechten van schuldeisers 

hierbij volledig bepaald worden door het gemeen recht. Dit geldt eveneens voor de 

echtgenoten, dat een groot contrast uitmaakt met het hierna besproken toegevoegd 

                                                        
169 A.-L. VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een 
TIGV.”, T.Not. 2011, afl. 4, 185. 
170 A.-L. VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een 
TIGV.”, T.Not. 2011, afl. 4, 187. 
171 F. HELSEN, “Het toegevoegd intern vermogen”, Not.Fisc.M. 2015/3, 72. 
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intern gemeenschappelijk vermogen.172 

§2.2. Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen 
108. Aangezien artikel 1469, lid 1 B.W. van aanvullend recht is, kunnen de 

echtgenoten daarvan afwijken. Echtgenoten kunnen werken met een toegevoegd 

intern gemeenschappelijk vermogen (hierna: “TIGV”). Een TIGV is een boedel met 

actief en passief, en zaakvervanging, volledig gelinkt aan de bijzondere bestemming 

van het huwelijk.173 Deze correctie bestaat aldus uit het “toevoegen” van een 

gebonden onverdeeldheid met een bijzondere bestemming aan het basisstelsel van 

scheiding van goederen. Het “intern” verwijst naar het feit dat dit systeem alleen in 

de interne verhouding tussen de echtgenoten een gemeenschappelijk vermogen 

behelst. De “externe” component bestaat uit de invloed die het stelsel heeft op het 

zakenrechtelijk statuut van de goederen van de echtgenoten.174 

109. J. VAN BAEL heeft de geldigheid van het TIGV op de korrel genomen.175  A-L. 

VERBEKE en F. HELSEN daarentegen verdedigen de geldigheid van het TIGV. In dit 

werk wordt niet dieper ingegaan op de geldigheid van het TIGV, doch zal de interne 

en externe werking van het TIGV aan bod komen. 

110. J. VAN BAEL meent dat artikel 1469 B.W. van toepassing moet zijn op het TIGV, 

vermits het erga omnes een gemeenrechtelijke onverdeeldheid is. De echtgenoten 

kunnen bijgevolg te allen tijde de verdeling vorderen van al hun onverdeelde 

goederen of een deel ervan, behoudens de bescherming van de gezinswoning, en 

behoudens overeenkomst om in onverdeeldheid te blijven onder de voorwaarden 

van artikel 815, tweede lid B.W..176 

111. Volgens A-L. VERBEKE is artikel 1469, lid 1 B.W. van aanvullend recht waardoor 

                                                        
172 F. HELSEN, “Het toegevoegd intern vermogen”, Not.Fisc.M. 2015/3, 74. 
173 A.-L. VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een 
TIGV.”, T.Not. 2011, afl. 4, 191. 
174 F. HELSEN, “Het toegevoegd intern vermogen”, Not.Fisc.M. 2015/3, 74. 
175 Zie voor een uitvoerige bespreking: J. VAN BAEL, “(Het toegevoegd intern gemeenschappelijk 
vermogen). Het TIGV: van stokpaardje (dada) tot Trojaans paard” in A. MICHIELSENS, E. ALOFS, H. 
CASMAN en A. VAN DEN BOSSCHE, Liber Amicorum André Michielsens, Mechelen, Kluwer, 2015, 603-620. 
176 J. VAN BAEL, “Het huwelijkscontract van scheiding van goederen met een toegevoegd ‘intern 
gemeenschappelijk vermogen’. Ceci n’est pas un régime matrimonial”, T.Not. 2010, afl. 5, 231. 
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het buiten werking kan worden gesteld. Aldus kunnen echtgenoten overeenkomen 

om deze structurele onverdeeldheid, die in het huwelijkscontract is opgenomen, 

volledig te koppelen aan de bijzondere bestemming van het huwelijk en die 

onverdeeldheid daarmee onafscheidelijk te verbinden met én te integreren in hun 

huwelijksvermogensstelsel. Het TIGV wordt een bijzondere onverdeeldheid die 

intern gesloten is zodat partijen de verdeling niet kunnen vorderen zolang de 

bestemming bestaat.177  

112. R. JANSEN benadert deze problematiek iets bedachtzamer hoewel hij hetzelfde 

besluit: het TIGV is een bijzonder bestemmingsvermogen dat voor een langere 

periode dan vijf jaar intern afgesloten kan worden, in functie van de legitieme 

bestemming.178 

113. Net zoals F. HELSEN sluit ik me aan bij de stelling van A-L. VERBEKE. Onafgezien 

van het feit of artikel 1469 B.W. al dan niet van aanvullend recht is, is deze stelling  

het meest consistent met de contractsvrijheid, en biedt het de meest evenwichtige 

oplossing voor de spanning tussen de bindende kracht van overeenkomsten inter 

partes enerzijds, en de nood aan bescherming van derden/schuldeisers 

anderzijds.179  Echtgenoten kunnen bijgevolg de verdeling van het TIGV tijdens het 

huwelijk niet vorderen. Deze opvatting is recent, zij het onrechtstreeks, bevestigd 

door het Hof van Cassatie in het arrest van 20 september 2013.180 

114. Zoals reeds hoger uiteengezet zijn er omtrent de tegenwerpelijkheid van 

bedingen van onverdeeldheid tal van stellingen in de rechtsleer (cf. supra randnrs. 

93 e.v.). Indien we elk van die stellingen afzonderlijk zouden toepassen op het TIGV, 

komen we tot het volgend resultaat.  

115. De minderheidsstrekking stelt dat artikel 1561 Ger.W. hetzelfde 

                                                        
177 A.-L. VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een 
TIGV.”, T.Not. 2011, afl. 4, 191. 
178 R. JANSEN, “Commentaar bij artikel 815 B.W.” in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 
rechtswetenschappen, 30-31. 
179 F. HELSEN, “Het toegevoegd intern vermogen”, Not.Fisc.M. 2015/3, 76. 
180 F. HELSEN, “Het toegevoegd intern vermogen”, Not.Fisc.M. 2015/3, 83. 



 57 

toepassingsgebied heeft als artikel 815, tweede lid B.W.. Deze artikelen zijn dus 

enkel van toepassing op toevallige onverdeeldheden. Dit brengt met zich mee dat 

conventionele onverdeeldheden, waaronder het TIGV op extern vlak, voor een 

langere duur dan vijf jaar geblokkeerd kunnen worden, en dit ook in de verhouding 

met schuldeisers. In concreto met betrekking tot het TIGV impliceert deze strekking 

dat de interne afspraak tussen de echtgenoten om niet uit onverdeeldheid te treden 

zo lang het huwelijksstelsel duurt, tegenwerpelijk zou zijn aan schuldeisers. De 

enige mogelijkheid die de schuldeisers om deze afsluiting te doorbreken, is de 

pauliaanse vordering. Dit resultaat is niet wenselijk. Het persoonlijke recht van de 

schuldeiser om de verdeling te vorderen zou hierdoor denatureren tot een loutere 

zijdelingse vordering. Dit zou een ontoelaatbare beperking van de verhaalsrechten 

van de schuldeisers tot gevolg hebben. 181 

116. Voorts meent A-L. VERBEKE dat dit voor derden een gemene onverdeeldheid 

blijft, die open blijft en waarvan zij de verdeling kunnen vragen. Deze stelling is de 

meest schuldeiservriendelijke en impliceert de toepassing van artikel 815 B.W. op 

de externe verhouding bij conventionele boedelgemeenschappen, zoals het TIGV. Zo  

kunnen de schuldeisers te allen tijde de verdeling te vorderen.182   

117. Een laatste stelling meent dat schuldeisers zich -in de externe verhouding- wel 

degelijk overeenkomsten moeten laten tegenwerpen, zij het slechts gedurende 5 

jaar maximum (cf. supra randnr. 86). Die termijnbeperking van 5 jaar zou een 

maximumtermijn gelasten voor de derdenwerking van een conventionele 

onverdeeldheid. Indien de deelgenoten intern een langere en geldige overeenkomst 

hebben afgesloten, kunnen ze deze voor een maximumtermijn van 5 jaar 

tegenwerpen aan de schuldeisers.183 Omwille van het feit dat deze stelling dicht 

                                                        
181 F. HELSEN, “Het toegevoegd intern vermogen”, Not.Fisc.M. 2015/3, 85. 
182 A.-L. VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een 
TIGV.”, T.Not. 2011, afl. 4, 189. 
183 V. SAGAERT, “De beëindiging van vrijwillige onverdeeldheden, nee, of toch?, in R. BARBAIX en N. 
CARETTE (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 113-114; R. 
JANSEN, “Commentaar bij artikel 815 B.W.” in X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 
rechtswetenschappen, 34-35; F. HELSEN, “Het toegevoegd intern vermogen”, Not.Fisc.M. 2015/3, 86.  
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aanleunt bij de wettelijke bepalingen 1561 Ger.W en 815, lid 2 & 3 B.W., krijgt deze 

stelling mijn voorkeur. Zoals hoger reeds vermeld verwijst artikel 1561 Ger.W. naar 

artikel 815, lid 3 B.W.. Dit artikel vereist voor onroerende goederen hypothecaire 

publiciteit, en verwijst daarnaast op zijn beurt naar artikel 815, lid 2 lid B.W., dat 

een grens van vijf jaar stelt op deze overeenkomsten. 

118. Daarbij zou ik graag afsluiten met de mooie woorden van F. HELSEN. Het TIGV 

wordt gekenmerkt door enerzijds een gemeenrechtelijke onverdeeldheid en 

anderzijds een hybride constructie van het huwelijksvermogensrecht. Deze twee 

kenmerken zorgen ervoor dat dit stelsel een duurzame oplossing biedt voor de 

echtgenoten om voor elkaar te zorgen en dit terwijl de rechten van schuldeisers niet 

op een onaanvaardbare manier ingeperkt worden. De gevolgen voor de schuldeisers 

zullen immers niet verder gaan dan die van een gewone onverdeeldheid.184  

HOOFDSTUK V. BESLUIT 

119. De doelstelling van dit werk bestond erin te ontdekken wat de (conventionele)  

beëindigingsmogelijkheden van vrijwillige mede-eigendom zijn. Hierbij is de 

aandacht uitgegaan naar de exit-mogelijkheden van zowel de deelgenoten als de 

schuldeisers.  

120. De problematiek van de beëindiging van een vrijwillige onverdeeldheid wordt 

versterkt door het feit dat er geen algemene, duidelijk en eengemaakte regeling is 

uitgewerkt door de wetgever voor de vrijwillige mede-eigendom. Ook komt de 

rechtspraak niet met pasklare antwoorden. Het Cassatiearrest van 20 september 

2013 heeft bij mij een dubbel gevoel opgewekt. Langs de ene kant geeft het een 

ondubbelzinnig antwoord op een eeuwenlange discussie: artikel 815 B.W. is niet 

van toepassing op de vrijwillige mede-eigendom. Langs de andere kant legt het 

arrest hierdoor veel verantwoordelijkheid bij de partijen, meer bepaald de 

rechtspractici. Zij dienen erop toe te zien dat partijen niet in een vacuüm 

terechtkomen. Dit gevaar zou zich kunnen voordoen indien partijen niets op 

                                                        
184 F. HELSEN, “Het toegevoegd intern vermogen”, Not.Fisc.M. 2015/3, 87. 
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voorhand gestipuleerd hebben omtrent de beëindiging van de onverdeeldheid.  

121. Om tegemoet te komen aan dit onbillijkheidsgevoel is er in de rechtspraak - 

onder leiding van het Cassatiearrest van 6 maart 2014 - een zekere trend zichtbaar 

die het mogelijk maakt om de verdeling in bepaalde gevallen toch toe te staan in 

geval van vrijwillige mede-eigendom. Evenwel is het slechts een trend. Het is dus 

best mogelijk dat feitenrechters op basis van een subjectieve en concrete 

beoordeling tot tegenstrijdige uitspraken zullen komen. Daarom is het aanbevolen 

dat partijen voorafgaand conventioneel de toepassing van artikel 815 B.W. bedingen 

in hun overeenkomst. De rechtspractici hebben hierbij een belangrijke taak. Zij 

dienen partijen te wijzen op deze mogelijkheid en te helpen bij het redigeren van 

clausules die aangepast zijn aan de noden van de partijen.  

122. Uit de bespreking bleek voorts welke rechten de schuldeisers in hun arsenaal 

ter beschikking hebben om beslag te leggen op hun onderpand en dit ten uitvoer te 

brengen in geval hun schuldenaren zich bevinden in een rechtstoestand van 

vrijwillige mede-eigendom. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt 

tussen de gemeenschappelijke en de privéschuldeisers. 

De gemeenschappelijke schuldeisers bevinden zich in een aangename positie: zij 

hebben een verhaalsrecht op het hele vermogen van al de mede-eigenaars. Deze 

schuldeisers hoeven dus niet eerst de verdeling te vorderen, doch kunnen 

onmiddellijk de in mede-eigendom gehouden goederen te gelde maken na 

uitvoerend beslag te hebben gelegd.  

 

123. Moeilijker is de situatie bij de privéschuldeisers. Zij hebben de verplichting om 

eerst de verdeling te vorderen van het onverdeelde goed alvorens effectief over te 

gaan tot uitwinning van de kavel van de schuldenaar-deelgenoot. De wetgever heeft 

dit probleem opgelost door middel van artikel 1561 Ger.W.. De schuldeisers van de 

deelgenoten kunnen krachtens dit artikel te allen tijde de verdeling vorderen van 

een vrijwillige onverdeeldheid, doch de (hernieuwbare) overeenkomst tussen 
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deelgenoten om in onverdeeldheid te blijven is aan hen tegenwerpelijk voor een 

periode van maximaal 5 jaar. 
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