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Cass. (1e k.) 5 maart 2015 
(Association des copropriétaires de la résidence via 
quattro fontaine / R. A. S., M. V. G.), T.App. 2015, afl. 2, 
20. 

Voorafgaande feiten en procedure 

1. Het cassatiearrest van 5 maart 2015 betreft een appartementsgebouw onderworpen aan 

de regels van de gedwongen mede-eigendom. De verweerders in cassatie beschikken over een 

privatieve kavel in het gebouw op het gelijkvloers. Aan deze kavel is een tuin verbonden, die 

volgens de basisakte van het gebouw zakenrechtelijk gezien tot de gemeenschappelijke delen 

behoort, maar waarvan het genot exclusief wordt voorbehouden voor de eigenaar van de 

desbetreffende kavel. 

 

2. De verweerders lijden schade omwille van het gebrek aan waterafvoer in hun tuin. Het 

regenwater wordt niet afgevoerd, waardoor de tuin geheel onder het water blijft liggen. De 

eigenaars van het desbetreffende privatief menen dat hun genotsrechten op die manier beknot 

worden. Zo kunnen ze niet meer effectief genieten van hun tuin door er bijvoorbeeld in te 

wandelen of in te rusten. Daarnaast worden ook het uitzicht en de sfeer verpest door de 

ondergelopen tuin. De verweerders ramen hun schade op 20% van de huurwaarde van hun 

onroerend goed. 

 

3. De benadeelden stellen een eis in tot schadevergoeding op grond van artikel 1384, eerste 

lid BW. Krachtens deze bepaling moet de schade veroorzaakt door een gebrekkige zaak aan 

een derde worden vergoed door de bewaarder ervan. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel 

veroordeelde in hoger beroep de vereniging van mede-eigenaars tot het betalen van de geleden 

schade.1 Ze stelde vast dat de tuin behept is met een gebrek welke deze ongeschikt maakt voor 

het gebruik waartoe hij bestemd is. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat de vereniging van 

mede-eigenaars moet worden aanschouwd als de bewaarder van de gebrekkige zaak in de zin 

van artikel 1384, lid 1 BW. 

 

                                                
1 Rb. Brussel 29 maart 2013, onuitg. 
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Uitspraak in cassatie 

4. De vereniging van mede-eigenaars gaat in cassatie en werpt onder meer op dat de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel haar beslissing niet behoorlijk gemotiveerd heeft. 

Volgens de vereniging dient de rechter in concreto na te gaan wie de bewaarder is van het 

gebrekkige goed. Ze meent dan ook dat dit niet is gebeurd. Het exclusief gebruiksrecht, 

toegekend aan de verweerders in cassatie, zou namelijk uitsluiten dat de vereniging als 

bewaarder kan kwalificeren, daar ze geen gebruik of genot meer heeft van de tuin. Het Hof van 

Cassatie volgde deze redenering niet en verwierp de cassatiemiddelen. 
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Hoofdstuk 1. Exclusief of privatief gebruiksrecht 

5. Een zeer belangrijk aspect in het geannoteerde cassatiearrest betreft het exclusief 

genotsrecht dat werd toegekend aan de verweerders in cassatie. Voor een goed begrip is het 

essentieel dat het concept van exclusieve of privatieve gebruiksrechten en de daaraan 

verbonden wezenskenmerken worden uiteengezet. Dat is de opzet van dit hoofdstuk. 

 

Afdeling 1. Inleiding en situering 

§1. Begrip 

6. In het Franstalige geannoteerde arrest wordt de term ‘la juissance privative’ in de mond 

genomen. Vertaald naar het Nederlands wordt dit het privaat/exclusief genotsrecht of 

gebruiksrecht. De termen worden in de rechtsleer en rechtspraak vaak als synoniemen 

gebruikt.2 Als lezer mag men er zeker van zijn dat men het over hetzelfde heeft. In wat volgt 

wordt het exclusief gebruiksrecht gekaderd binnen de regels van de appartementsmede-

eigendom, meer bepaald wanneer zo’n recht wordt gevestigd op een gemeenschappelijk deel 

van het gebouw of de groep van gebouwen. 

 

§2. Gemeenschappelijke delen 

7. Binnen de appartementsmede-eigendom maakt men een onderscheid tussen de 

privatieve en de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit is de summa divisio binnen het 

appartementsrecht.3 De privatieve eigendom vormt de hoofdzaak. Hieraan kleeft dwingend ook 

een aandeel in de gemeenschappelijke delen, welke de bijzaak vormt.4 Verkoopt men het 

privatief deel, dan ‘kleven’ als het ware deze aandelen aan dit privatief en gaat de eigendom 

ervan mee over naar de nieuwe eigenaar. Het exclusief eigendomsrecht op een privatief deel 

wordt gecombineerd met een mede-eigendom op de gemeenschappelijke delen. 

 

8. De gemeenschappelijke delen van een appartementsmede-eigendom zijn principieel 

bestemd tot het gebruik van alle mede-eigenaars, d.i. het collectieve gebruik.5 De wet schrijft 

                                                
2 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 44, voetnoot nr.5; S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke 
delen in de appartementsmede-eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 338, laatste lid. 
3 R. TIMMERMANS, Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 2017, 197, nr. 176. 
4 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 312, nr. 376. 
5 V. SAGAERT, “Toepassingsdomein, statuten en coördinatie in het appartementsrecht: een evaluatie vijf jaar na 
de hervorming” in N. CARETTE en V. SAGAERT (eds.), Appartementsrecht II. De appartementswet 2010 – 
Overzicht van het eerste lustrum, Antwerpen, Intersentia, 2015, 11, nr. 16. 
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echter wel voor dat de mede-eigenaars deze delen moeten gebruiken volgens hun bestemming 

en in overeenstemming met de rechten van de andere deelgenoten.6 Het is de basisakte die zal 

bepalen welke delen privatief zijn, en welke gemeenschappelijk. Wanneer omtrent een bepaald 

deel niets is geschreven in de basisakte, of er bestaan tegenstrijdigheden omtrent de kwalificatie 

daarvan, dan wordt dat deel geacht gemeenschappelijk te zijn wanneer het bestemd is tot 

gebruik van alle mede-eigenaars of enkelen onder hen.7 

 

9. Naast het collectieve gebruik bestaan ook het beperkt en het exclusief gebruik.8 Het 

beperkt gebruik houdt in dat het gebruik van de gemeenschappelijke delen voorbehouden is aan 

enkele mede-eigenaars.9 Een exclusief gebruiksrecht daarentegen houdt het gebruik uitsluitend 

voor aan één enkele mede-eigenaar. Dit recht geldt als uitzondering en wordt aldus niet 

vermoed.10 

 

10. De rechtsleer en rechtspraak aanvaarden de toekenning van exclusieve 

gebruiksrechten.11 Feitelijk gezien leidt het ertoe dat de overige mede-eigenaren hun recht op 

gebruik met betrekking tot de desbetreffende, met exclusief gebruiksrecht bezwaarde 

gemeenschappelijke delen verliezen. De titularis van het exclusief gebruiksrecht mag aldus het 

gemeenschappelijk deel zelf gebruiken, met uitsluiting van het gebruiksrecht van de anderen. 

Het geannoteerde arrest geeft een mooi voorbeeld van dergelijke rechten. Voorts kan men 

bijvoorbeeld ook een exclusief genotsrecht toestaan op een holle ruimte onder het dak van het 

gebouw aan de eigenaar van het daaronder gelegen privatief12 of op een binnenplein ter stalling 

van goederen13. 

 

                                                
6 Art. 577-2, §5 BW 
7 Art. 577-3, lid 2 BW; R. TIMMERMANS, Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële 
praktijk, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 311, nr. 302. 
8 R. TIMMERMANS, Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 2017, 324-325, nr. 328. 
9 S. DE WINTER, “Exclusieve gebruiksrechten in appartementsmede-eigendom kunnen als erfdienstbaarheden 
worden gekwalificeerd” (noot onder Cass. 30 januari 2014), TBO 2017, 346, nr. 1. 
10 S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-
eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 339. 
11 P.-Y. ERNEUX, “Le droit d’usage exclusif sur les parties communes dans la pratique de la copropriété” in 
Actualités notariales de la copropriété, Brussel, Bruylant, 2015, 53; R. TIMMERMANS, Handboek voor uitgifte 
van zakelijke rechten voor de notariële praktijk, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 319, nr. 318. 
12 Rb. Tongeren 2 april 2012, T.App. 2013, afl. 3, 53; Vred. Genk 5 maart 2013, TBO 2013, 278. 
13 Cass. 30 januari 2014, Arr.Cass. 2014, afl. 1, 319. 
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Afdeling 2. Motief tot vestiging 

11. Nu we weten wat een exclusief gebruiksrecht inhoudt, stelt zich de vraag waarom men 

dit recht zou vestigen. Op het eerste zicht zou men kunnen denken dat hetzelfde resultaat wordt 

bereikt wanneer het desbetreffend gemeenschappelijk deel wordt omgezet in een privatief deel, 

welke dan één geheel kan vormen met het andere privatieve deel waaraan het exclusief 

gebruiksrecht werd gekoppeld. Ook in dat geval zal de titularis van het gebruiksrecht namelijk 

exclusief gebruik kunnen maken van het oorspronkelijk gemeenschappelijk deel, in het 

geannoteerde arrest de tuin. 

 

12. In essentie zijn er twee motieven om de toekenning van een exclusief gebruiksrecht te 

verkiezen boven het privatiseren van een gemeenschappelijk deel. Eerst en vooral hebben de 

gemeenschappelijke delen waarop zulke rechten worden gevestigd in principe een belangrijke 

rol voor de goede werking van de mede-eigendom.14 Deze gemeenschappelijke delen kunnen 

nog steeds dienstig zijn voor de andere privatieven, waardoor het meer evident is dat ze 

gemeenschappelijk blijven en niet worden geprivatiseerd.15 De reden daarvoor is meteen ook 

het tweede motief. De vereniging van mede-eigenaars beschikt namelijk over de 

gemeenschappelijke delen over een ‘dwangbestuur’. Dit dwangbestuur houdt in dat enkel de 

algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars rechtsgeldig (belangrijke) 

beslissingen kan nemen over de gemeenschappelijke delen.16 Zo kan ze beslissen op welke 

manier gebruik moet worden gemaakt van de gemeenschappelijke delen. Het besluiten tot 

onderhoudswerken, herstelling of vernieuwing valt eveneens onder haar bevoegdheden. 

 

13. Met andere woorden behoudt de vereniging ondanks het exclusief gebruiksrecht nog 

steeds haar bevoegdheden inzake de gemeenschappelijke delen. Dat is helemaal anders 

wanneer deze delen worden geprivatiseerd.17 De eigenaar van de private kavel kon tot de 

inwerkingtreding van de huidige appartementswet in 2010 geheel autonoom beslissen wat hij 

met zijn eigendom deed.18 De vereniging van mede-eigenaars op haar beurt had enkel en alleen 

                                                
14 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 45, nr. 2. 
15 P.-Y. ERNEUX, “Le droit d’usage exclusif sur les parties communes dans la pratique de la copropriété” in 
Actualités notariales de la copropriété, Brussel, Bruylant, 2015, 53-54; S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief 
gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 338. 
16 Art. 577-7, §1, 1° a) en b), en 2° b) en e) BW 
17 Zie Cass. 1 april 2004, T.App. 2004, afl. 4, 19. 
18 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 45, nr. 2. 
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de bevoegdheid om te beslissen over werken betreffende de gemeenschappelijke delen.19 Aldus 

bleven private delen buiten schot. De wet van 2 juni 201020 heeft daar verandering in gebracht. 

Sindsdien voorziet ons Burgerlijk Wetboek in de bevoegdheid voor de algemene vergadering 

om te beslissen over werken die moeten worden uitgevoerd aan de privatieve delen. De 

uitvoering zelf gebeurt eveneens door de vereniging van mede-eigenaars.21 Vereist is echter dat 

de werken moeten worden uitgevoerd om technische of economische redenen. De beslissing 

hiertoe moet bovendien bijzonder gemotiveerd worden en vereist een 3/4de meerderheid.  

 

14. Ondanks deze nieuwe bevoegdheid behoudt de vereniging van mede-eigenaars alsnog 

meer inspraak bij de toekenning van exclusieve gebruiksrechten. Logischerwijs resulteert dit in 

een reducering van de bevoegdheden van de titularis van het gebruiksrecht in vergelijking met 

de situatie van privatisering van het gemeenschappelijk deel. Men kan besluiten dat door middel 

van een exclusief gebruiksrecht de belangen van de mede-eigenaars als collectiviteit en die van 

de titularissen van de gebruiksrechten adequaat verzoend worden.22 

 

Afdeling 3. Bevoegdheden 

§1. Titularis van het exclusief gebruiksrecht 

15. Het exclusief gebruiksrecht verleent de titularis ervan het recht om het desbetreffende 

gemeenschappelijke deel zelf te gebruiken, met uitsluiting van de andere mede-eigenaars. Toch 

moet worden opgemerkt dat de houder niet onbeperkt zijn gang kan gaan. Enerzijds kunnen bij 

de vestiging van het recht allerlei beperkingen worden opgelegd betreffende het gebruik.23 Deze 

zijn strikt na te leven24, daar ze worden vastgelegd in de statuten of eventueel het reglement van 

orde.25 Anderzijds blijft het appartementsrecht van toepassing, en moet de bestemming die aan 

het bezwaarde onroerend goed werd gegeven ook worden gerespecteerd.26 Men mag bovendien 

niet uit het oog verliezen dat ondanks het exclusief gebruiksrecht het bezwaard goed tot de 

                                                
19 Cass. 1 april 2004, Arr.Cass. 2004, 575. 
20 Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te 
moderniseren en transparanter te maken, BS 28 juni 2010, 39.717. 
21 Art 577-7, §1, 1°, e) BW 
22 J. JASSOGNE, “Knelpunten voor de syndicuspraktijk na de wet van 2 juni 2010” in N. CARETTE en V. 
SAGAERT (eds.), Appartementsrecht II. De appartementswet 2010 – Overzicht van het eerste lustrum, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, 173. 
23 S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-
eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 345. 
24 P.-Y. ERNEUX, “Le droit d’usage exclusif sur les parties communes dans la pratique de la copropriété” in 
Actualités notariales de la copropriété, Brussel, Bruylant, 2015, 55. 
25 Zie infra Afdeling 5, §2. 
26 Zie Vred. Veurne 13 januari 2011, T.App. 2011, 29. 
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gemeenschappelijke delen blijft behoren. Hierdoor heeft de titularis in de regel niet de 

bevoegdheid om daden van beheer of daden van beschikking te stellen.27 

 

16. De houder van een exclusief gebruiksrecht beschikt niet over het recht bouwwerken te 

verrichten op het gemeenschappelijk deel.28 Zo gaat de titularis die een veranda bouwt op het 

terras waarop zijn exclusief gebruiksrecht rust zijn bevoegdheden te buiten. Hij kan veroordeeld 

worden tot het herstel in de oorspronkelijke toestand. Dat zal uiteraard niet aan de orde zijn 

indien bij de vestiging van het recht anders werd gestipuleerd of in het geval waarin de 

algemene vergadering haar toestemming hiertoe heeft verleend.29 Niets staat eraan in de weg 

om dit recht uitdrukkelijk uit te sluiten in de statuten of het reglement van orde. Een aanvullende 

sanctie bij een schending kan eveneens worden gemoduleerd.30 

 

§2. Vereniging van mede-eigenaars 

17. De vereniging van mede-eigenaars blijft haar meeste bevoegdheden behouden over de 

gemeenschappelijke delen, met inbegrip van het zogenaamde dwangbestuur. Zo kan de 

algemene vergadering onder meer alle beslissingen nemen omtrent de werken aan of op deze 

delen.31 Het dwangbestuur en de andere bevoegdheden van de vereniging van mede-eigenaars 

komen later32 nog uitgebreider aan bod. 

 

Afdeling 4. Kwalificatie 

§1. Principieel zakelijke werking 

18. Nog een vraag die rijst is deze naar de kwalificatie van een exclusief gebruiksrecht. In 

de rechtsleer valt te lezen dat exclusieve gebruiksrechten in principe een zakelijke werking 

hebben, tenzij ze worden verleend als persoonlijke toelating.33 Dat is bijvoorbeeld aan de orde 

                                                
27 Art. 577-2, §6 BW; N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij 
appartementsmede-eigendom”, NFM 2017, afl. 2, 53, nr. 31. 
28 R. TIMMERMANS, Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 2017, 321, nr. 320; M.-P. TORDOIR, “Quelques réflexions sur le droit de jouissance exclusive attribué 
sur des parties communes”, T.App. 2008, afl. 3, 11. 
29 Rb. Brussel 29 april 2016, T.App. 2016, afl. 3, 34. 
30 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 53, nr. 34. 
31 R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 478-479, nr. 562. 
32 Hoofdstuk 2, afdeling 2, §5, C., 1., b. 
33 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 46, nr. 6; S. DE WINTER, “Exclusieve gebruiksrechten in appartementsmede-eigendom kunnen 
als erfdienstbaarheden worden gekwalificeerd” (noot onder Cass. 30 januari 2014), TBO 2017, 347, nr. 4; S. VAN 
DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2008, afl. 10, 342-343. 
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wanneer ze worden verleend intuitu personae, of wanneer het recht slechts geldt voor een 

bepaalde duur. De zakelijke werking gaat volgens TIMMERMANS eveneens verloren wanneer 

in het reglement van mede-eigendom wordt bepaald dat het recht herroepbaar is.34 Op deze 

herroepbaarheid wordt later35 nog teruggekomen. 

 

19. De zakenrechtelijke werking houdt onder meer in dat het gevestigde gebruiksrecht bij 

overdracht van het privatief deel mee zal overgaan met dit deel.36 Verkoopt men bijvoorbeeld 

het appartement, dan zal de nieuwe eigenaar ook houder zijn van het exclusief gebruiksrecht 

dat ten voordele van dit appartement gevestigd is. 

 

20. Het zakenrechtelijk karakter van het exclusief gebruiksrecht lijkt te worden verkregen 

door de zakelijke werking van de statuten van de appartementsmede-eigendom.37 In de 

rechtsleer en rechtspraak was er veel discussie omtrent de vraag of alle delen van de statuten 

een zakelijke werking hadden.38 Het Hof van Cassatie oordeelde in 2012 dat zowel de basisakte 

als het reglement van mede-eigendom zakenrechtelijke werking hebben.39 Sinds dit arrest rest 

enkel nog de vraag of het reglement van mede-eigendom in zijn geheel een zakelijke werking 

heeft, dan wel slechts bepaalde delen ervan. 

 

21. Recent werd een wetsontwerp40 ingediend waarbij onder meer wijzigingen worden 

aangebracht aan het appartementsrecht. Ook de exclusieve gebruiksrechten komen hierin aan 

bod. Te lezen valt dat de exclusieve gebruiksrechten vermoed worden een zakelijke werking te 

hebben. Hiervan kunnen de partijen afwijken door anders te bepalen in de statuten.41 

 

                                                
34 R. TIMMERMANS, “Toepassingsgebied van de appartementswet en het ontstaan van de vereniging van mede-
eigenaars” in V. SAGAERT en G. ROMMEL (eds.), Appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2008, 25-26. 
35 Zie infra Afdeling 6. 
36 H. CASMAN, “Statuten van het appartementsgebouw. Wat de recente rechtspraak ons leert.” in V. SAGAERT 
en G. ROMMEL (eds.), Appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2008, 38. 
37 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 46, nr. 6. 
38 Zie hierover V. SAGAERT, “De zakelijke werking van de statuten in appartementsgebouwen” in E. ALOFS, 
K. BYTTEBIER, A. MICHIELSENS en A. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 384-387. 
39 Cass. 5 januari 2012, Arr.Cass. 2012, 23, concl. VAN INGELGEM, Pas. 2012, 20, RW 2011-12, 971, T.App. 
2012, 19, TBBR 2013, 269 en P&B 2012, 120. 
40 Wetsontwerp 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, Parl.St. 
Kamer 2017-18, nr. 54K2919001. (Hierna: Wetsontwerp 5 februari 2018) 
41 Art. 144, 1° Wetsontwerp 5 februari 2018 
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§2. Kwalificatiemogelijkheden 

22. Uit een analyse van de rechtsleer blijkt dat er twee kwalificaties kunnen worden 

verleend aan het exclusief gebruiksrecht.42 Naargelang de kwalificatie kunnen er op 

verschillende vlakken verschillende regelingen gelden, zoals uit de verdere uiteenzetting zal 

blijken. 

 

A. Verzakelijkt recht sui generis 

23. TIMMERMANS beschouwt het zakelijk gebruiksrecht als een verzakelijkt recht of een 

gebruiksrecht sui generis. Dit recht combineert dan enkele kenmerken van het vruchtgebruik 

met die van erfdienstbaarheden, samen met specifieke eigen kenmerken.43 De auteur baseert 

zijn standpunt op basis van het Franse recht, waar een zekere terughoudendheid bestaat ten 

aanzien van de mogelijkheid tot het vestigen van erfdienstbaarheden in het kader van 

appartementsmede-eigendom.44 

 

B. Erfdienstbaarheid 

24. Andere auteurs, die tevens de meerderheidsopvatting uitmaken, menen dat het exclusief 

gebruiksrecht kan gekwalificeerd worden als een erfdienstbaarheid.45 Deze opvatting vindt ook 

steun in de rechtspraak van het Hof van Cassatie.46 In haar arrest stelt het Hof dat een exclusief 

gebruiksrecht op een binnenkoer rechtsgeldig kan worden gekwalificeerd als een conventionele 

erfdienstbaarheid. Uit dit arrest kan men afleiden dat een kwalificatie als erfdienstbaarheid 

mogelijk is. Het Hof spreekt zich echter niet uit over de vraag of dit de enige mogelijke 

kwalificatie is.47 

 

                                                
42 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 46-47, nr. 7. 
43 R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 101-102, nrs. 78 en 80. 
44 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 47, nr. 8. 
45 S. DE WINTER, “Exclusieve gebruiksrechten in appartementsmede-eigendom kunnen als erfdienstbaarheden 
worden gekwalificeerd” (noot onder Cass. 30 januari 2014), TBO 2017, 350-351, nr. 12; P.-Y. ERNEUX, “Le 
droit d’usage exclusif sur les parties communes dans la pratique de la copropriété” in Actualités notariales de la 
copropriété, Brussel, Bruylant, 2015, 54; V. SAGAERT, “De zakelijke werking van de statuten in 
appartementsgebouwen” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSENS en A. VERBEKE (eds.), Liber 
amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, 389; M.-P. TORDOIR, “Quelques réflexions sur le droit 
de jouissance exclusive attribué sur des parties communes”, T.App. 2008, afl. 3, 9; S. VAN DEN HOVE, “Het 
exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-eigendom”, NFM 2008, 342, 
voetnoot nr. 161. 
46 Cass. 30 januari 2014, Arr. Cass. 2014, 319 en Pas. 2014, 311. 
47 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 47, nr. 9. 
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25. Dit standpunt is ook terug te vinden in het reeds aangehaalde wetsontwerp. Hierin staat 

dat exclusieve gebruiksrechten principieel worden gekwalificeerd als erfdienstbaarheden, 

behoudens andersluidend beding.48 Willen de partijen de kwalificatie als erfdienstbaarheid 

vermijden, dan moeten ze dit dus ook duidelijk maken in de statuten. 

 

26. Los van de bestaansvoorwaarden van de erfdienstbaarheid in het algemeen, rijst de 

vraag of exclusieve gebruiksrechten wel verenigbaar zijn met enkele bijzondere eigenschappen 

van de erfdienstbaarheid. Erfdienstbaarheden hebben namelijk een specifiek en een niet-

exclusief49 karakter.50  

 

27. Het specifieke karakter houdt in dat een welbepaalde bevoegdheid wordt verleend. Bij 

exclusieve gebruiksrechten daarentegen ziet men vaak dat gebruiksrechten eerder van algemene 

aard zijn. Uiteraard is het steeds mogelijk om het exclusief gebruiksrecht ruim te omschrijven 

zodat ze specifiek, maar tegelijk ook uitgebreid is. 

Problematischer is het niet-exclusieve karakter van erfdienstbaarheden. Een 

erfdienstbaarheid mag geen exclusieve rechten toekennen aan de titularis ervan. Bij het vestigen 

van een exclusief gebruiksrecht gebeurt dit echter wel. Elke mede-eigenaar heeft in principe 

het recht om gebruik te maken van de gemeenschappelijke delen van de appartementsmede-

eigendom, ook wel het collectief gebruik genoemd. Kent men een exclusief gebruiksrecht toe 

aan een mede-eigenaar, dan leidt dit ertoe dat het recht van alle andere mede-eigenaars wordt 

uitgesloten.  

 

28. Aldus kent een exclusief gebruiksrecht in essentie geen recht toe, maar sluit ze het recht 

van anderen juist uit.51 Een exclusief gebruiksrecht kan in dat opzicht niet gerijmd worden met 

het niet-exclusieve karakter van de erfdienstbaarheden. Toch zag het Hof van Cassatie hier in 

haar arrest geen problemen in.52 Mogelijks speelde hier het eerder pragmatische argument dat 

men dan te maken zou hebben met een vertrouwd regime, zijnde dat van de 

erfdienstbaarheden.53 

                                                
48 Art. 147, 5° Wetsontwerp 5 februari 2018 
49 A. WYLLEMAN, Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2017, 119. 
50 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, nr. 557. 
51 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 47-48, nr. 10. 
52 Cass. 30 januari 2014, Arr. Cass. 2014, 319 en Pas. 2014, 311. 
53 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 48, nr. 11. 
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Afdeling 5. Vestiging van het recht 

§1. Vestigingswijzen 

29. Een exclusief gebruiksrecht kan zowel gevestigd worden bij het opstellen van de 

statuten door de oprichter als tijdens de appartementsmede-eigendom door een beslissing van 

de algemene vergadering.54 In het geval waarin het recht pas achteraf wordt gevestigd is een 

statutenwijziging vereist55, ongeacht de kwalificatie die aan het recht wordt verleend.56 

Bovendien moeten de mede-eigenaars in dat geval enige voorzichtigheid aan de dag leggen. De 

gelijke behandeling van de mede-eigenaars moet worden vooropgesteld, op straffe van 

vernietigbaarheid wegens onrechtmatigheid.57 Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een 

schending van de gelijkheid indien het exclusief gebruiksrecht wordt toegekend aan slechts één 

privatief deel gelegen op het gelijkvloers, terwijl er meerdere privatieven grenzen aan het 

desbetreffende gemeenschappelijke deel. 

 

30. TIMMERMANS meent dat een exclusief gebruiksrecht ook kan worden verkregen door 

middel van verkrijgende verjaring.58 Hij fundeert zijn mening al verwijzend naar een arrest van 

het Franse Hof van Cassatie.59 Deze mogelijkheid is echter uiterst twijfelachtig daar 

verkrijgende verjaring enkel plaats kan vinden met betrekking tot zakelijke rechten.60 Zo dankt 

het gebruiksrecht sui generis zijn zakelijke werking aan die van de statuten, maar klasseert het 

daarom niet als volwaardig zakelijk recht gelet op het numerus clausus-beginsel.61 

Erfdienstbaarheden op hun beurt kunnen enkel het voorwerp uitmaken van verkrijgende 

verjaring wanneer ze zichtbaar en voortdurend zijn.62 Het is vooral die laatste vereiste die 

vrijwel altijd roet in het eten zal gooien. 

 

                                                
54 R. TIMMERMANS, “Toepassingsgebied van de appartementswet en het ontstaan van de vereniging van mede-
eigenaars” in V. SAGAERT en G. ROMMEL (eds.), Appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2008, 26. 
55 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 48, nr. 14. 
56 Erfdienstbaarheid: art. 1 Hyp.W. | Zakelijke werking van de statuten: art. 577-4, §1, lid 1 en 577-10, §1 BW 
57 S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-
eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 341. 
58 R. TIMMERMANS, Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 2017, 323, nr. 323. 
59 Cass.fr. 24 oktober 2007, Administrer januari 2008, 58. 
60 DEKKERS-DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 535, nr. 1276. 
61 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 49, nr. 16. 
62 Art. 690 en 691 BW 
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§2. Plaats van vestiging 

31. Het exclusief gebruiksrecht kan worden teruggevonden in de statuten. De statuten 

bestaan uit de basisakte en het reglement van mede-eigendom.63 In de praktijk vermeldt men 

het gebruiksrecht in de basisakte bij de omschrijving van de privatieve kavels, terwijl de 

daaraan verbonden rechten en lasten terug te vinden zijn in het reglement van mede-

eigendom.64 Sommige auteurs maken echter een onderscheid naargelang de kwalificatie van 

het exclusief gebruiksrecht. Beschouwt men het gebruiksrecht als een verzakelijkt recht sui 

generis, dan zou het moeten worden gestipuleerd in het reglement van mede-eigendom onder 

de beschrijving van ‘de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve 

en de gemeenschappelijke gedeelten’.65 Betreft het een erfdienstbaarheid, dan zou minstens het 

principe van het gebruiksrecht in de basisakte moeten worden vermeld.66 

 

32. VAN DEN HOVE verdedigt de stelling dat men het gebruiksrecht ook kan opnemen in 

het reglement van orde.67 Het reglement van orde maakt geen deel uit van de statuten.68 Toch 

meent deze auteur dat dit geen probleem vormt aangezien de wetgever niet heeft bepaald dat 

het gebruiksrecht in de statuten moet worden opgenomen. Het reglement van orde hoeft, in 

tegenstelling tot de statuten, niet in authentieke vorm te worden opgemaakt.69 De authentieke 

vorm is echter wel noodzakelijk wanneer het exclusief gebruiksrecht een zakelijke werking 

heeft. 

 

§3. Vereiste stemmeerderheid 

33. Zoals gezegd kan een exclusief gebruiksrecht tijdens het bestaan van de 

appartementsmede-eigendom gevestigd worden. Hiertoe is een beslissing van de algemene 

vergadering vereist. In de rechtsleer bestaat er geen eensgezindheid omtrent de voorgeschreven 

                                                
63 Art. 577-4, §1 BW 
64 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 48, nr. 14. 
65 Art. 577-4, §1, lid 4, 1° BW; P.-Y. ERNEUX, “Le droit d’usage exclusif sur les parties communes dans la 
pratique de la copropriété” in Actualités notariales de la copropriété, Brussel, Bruylant, 2015, 53. 
66 J. JASSOGNE, “Knelpunten voor de syndicuspraktijk na de wet van 2 juni 2010” in N. CARETTE en V. 
SAGAERT (eds.), Appartementsrecht II. De appartementswet 2010 – Overzicht van het eerste lustrum, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, 173. 
67 S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-
eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 340. 
68 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 333, nr. 399. 
69 Art 577-4, §2 BW 
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stemmeerderheid.70 Daar waar sommigen71 opperen dat een 3/4de meerderheid vereist is, zijn 

anderen72 van mening dat een 4/5de meerderheid geldt. Leidt de toekenning van het recht tot 

een wijziging van de bestemming, dan is in ieder geval een 4/5de meerderheid vereist door de 

wet.73 Hierbij kan gedacht worden aan het geval waarin een exclusief gebruiksrecht op de 

gemeenschappelijke zolderruimte wordt toegekend aan de mede-eigenaars van de 

onderliggende privatieve delen, waardoor duplexappartementen worden gecreëerd.74 

 

34. De voorstanders van de 3/4de meerderheid zien het exclusief gebruiksrecht als een recht 

sui generis. In dat geval raakt men enkel aan de regeling omtrent het genot, gebruik of het 

beheer van de gemeenschappelijke gedeelten, waarvoor een stemmeerderheid van 3/4de is 

voorgeschreven.75 De aanhangers van de 4/5de meerderheid klasseren het exclusief 

gebruiksrecht als een erfdienstbaarheid. Het vestigen daarvan maakt een daad van beschikking 

uit, waarvoor dan de genoemde meerderheid van toepassing is.76 

 

35. CARETTE verenigt als het ware beide standpunten door de vereiste meerderheid geval 

per geval te laten afhangen van de juridische classificatie van het exclusief gebruiksrecht.77 

Heeft men te maken met een erfdienstbaarheid, dan is een 4/5de meerderheid vereist. In het 

tegengestelde geval volstaat een 3/4de meerderheid. In de rechtsleer zijn er ook anderen die dit 

uitgangspunt verdedigen.78 Mijns inziens is dit de correcte denkpiste. Genoemd auteur poneert 

ook de idee dat, voor zover men de (dwingende) regels van het appartementsrecht kan 

beschouwen als een lex specialis, deze de erfdienstbaarheid van exclusief gebruik buiten spel 

                                                
70 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 49, nr. 17; S. DE WINTER, “Exclusieve gebruiksrechten in appartementsmede-eigendom 
kunnen als erfdienstbaarheden worden gekwalificeerd” (noot onder Cass. 30 januari 2014), TBO 2017, 352, nr. 
19. 
71 Vred. Veurne 13 januari 2011, T.App. 2011, 29; R. TIMMERMANS, Handboek voor uitgifte van zakelijke 
rechten voor de notariële praktijk, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 322, nr. 322. 
72 Vred. Genk 5 maart 2013, TBO 2013, 278; V. SAGAERT, “Toepassingsdomein, statuten en coördinatie in het 
appartementsrecht: een evaluatie vijf jaar na de hervorming” in N. CARETTE en V. SAGAERT (eds.), 
Appartementsrecht II. De appartementswet 2010 – Overzicht van het eerste lustrum, Antwerpen, Intersentia, 2015, 
12, nr. 17; M.-P. TORDOIR, “Quelques réflexions sur le droit de jouissance exclusive attribué sur des parties 
communes”, T.App. 2008, 10.  
73 Art. 577-7, §1, 2°, b) BW 
74 Vred. Genk 5 maart 2013, TBO 2013, 278. 
75 Art. 577-7, §1, 1°, a) BW 
76 Art. 577-7, §1, 2°, e) BW 
77 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 49, nr. 17. 
78 J. JASSOGNE, “Knelpunten voor de syndicuspraktijk na de wet van 2 juni 2010” in N. CARETTE en V. 
SAGAERT (eds.), Appartementsrecht II. De appartementswet 2010 – Overzicht van het eerste lustrum, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, 173-174. 
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kunnen zetten.79 Concreet zou dit dan betekenen dat ook bij het vestigen van een 

erfdienstbaarheid als exclusief gebruiksrecht een 3/4de meerderheid vereist zou zijn. 

 

§4. Aandeel in de gemeenschappelijke delen 

36. Naast al deze onzekerheden bestaat er echter wel zekerheid over het feit dat er geen 

unanimiteit vereist is onder de mede-eigenaars. Unanimiteit is enkel aan de orde wanneer er 

een wijziging gebeurt aan de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom80, quod non.81 

De aandelen van een privatieve kavel in de gemeenschappelijke delen worden namelijk bepaald 

door middel van de waarde ervan. Hoewel een exclusief gebruiksrecht dat aan een privatieve 

kavel kleeft hieraan ongetwijfeld een meerwaarde biedt, wordt deze niet meegerekend om de 

waarde van het privatief te bepalen. De determinerende criteria zijn meer bepaald de netto-

vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van de privatieve kavel.82 Daardoor noopt het 

appartementsrecht ons ertoe te besluiten dat de aan- of afwezigheid van een exclusief 

gebruiksrecht geen impact heeft op de waarde van het privatief deel en op diens aandelen in de 

gemeenschappelijke delen. 

 

Afdeling 6. Beëindiging van het recht 

§1. Inleiding 

37. Zoals besproken wordt een exclusief gebruiksrecht gevestigd in de statuten. Wil men 

een einde maken aan het exclusief gebruiksrecht, dan zal men de statuten moeten wijzigen. Het 

recht daartoe is voorbehouden aan de algemene vergadering van mede-eigenaars. De vraag stelt 

zich echter of een toegekend recht zomaar kan worden beëindigd door een beslissing van de 

algemene vergadering. Het leidt namelijk geen twijfel dat een exclusief gebruiksrecht een 

meerwaarde is voor een privatieve kavel ten opzichte van een concurrent gebruiksrecht op de 

gemene delen. De eigenaar van een ‘bevoorrechte’ kavel zal als het ware een prijs hebben 

betaald waarin de waarde van het exclusief gebruiksrecht is inbegrepen. Ook denkbaar is het 

geval waarin een mede-eigenaar op eigen kosten (mits goedkeuring van de algemene 

vergadering) veranderingen heeft aangebracht aan het bezwaarde gemeenschappelijk deel. 

                                                
79 In dezelfde lijn: S. DE WINTER, “Exclusieve gebruiksrechten in appartementsmede-eigendom kunnen als 
erfdienstbaarheden worden gekwalificeerd” (noot onder Cass. 30 januari 2014), TBO 2017, 353, nr. 19. 
80 Art. 577-7, §3, lid 1 BW 
81 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 50, nr. 21; R. TIMMERMANS, Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële 
praktijk, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 321, nr. 320. In tegengestelde zin: S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief 
gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 343. 
82 Art. 577-4, §1, lid 2 BW 
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Aldus zou men aan het vermogen van de bevoorrechte mede-eigenaar raken bij beëindiging van 

zijn exclusief gebruiksrecht. Enige voorzichtigheid moet hier aan de dag worden gelegd door 

de vereniging van mede-eigenaars.83 

 

§2. Duur van het recht 

38. In sommige rechtsleer84 en rechtspraak85 valt te lezen dat men geen eeuwigdurend 

exclusief gebruiksrecht kan vestigen zonder opzeggingsmogelijkheden. In het vonnis van het 

vredegerecht in Genk oordeelde de rechter dat het toekennen van zo’n eeuwigdurend recht 

zonder opzeggingsmogelijkheden een onrechtmatige beslissing86 uitmaakt. De motivering luidt 

dat men steeds met eenzelfde gekwalificeerde meerderheid een einde moet kunnen maken aan 

het exclusief gebruiksrecht. “Zelfs erfpacht wordt tot negenennegentig jaar beperkt”. Hoe dan 

ook moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de kwalificatie van het recht. 

 

A. Exclusief gebruiksrecht als recht sui generis 

39. Heeft men te maken met een gebruiksrecht sui generis, dan bestaat er in principe in 

hoofde van de vereniging van mede-eigenaars geen beletsel om hieraan een einde te maken. In 

dat geval maakt het exclusief gebruiksrecht namelijk deel uit van de rechten en plichten van de 

mede-eigenaar in de private en gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom.87 Aldus 

beschikt de algemene vergadering principieel over de bevoegdheid om dit recht te moduleren 

en zelfs te beëindigen. Deze beslissing moet worden genomen met een 3/4de meerderheid, d.i. 

dezelfde meerderheid die vereist is voor de vestiging van het gebruiksrecht sui generis.88 

Aangezien de vereniging van mede-eigenaars steeds over dit recht beschikt, lijkt het niet 

noodzakelijk om de herroepbaarheid van het recht uitdrukkelijk te bedingen in de statuten.89 

 

                                                
83 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 50, nr. 22. 
84 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 318, nr. 385, 
voetnoot nr. 148. 
85 Vred. Genk 5 maart 2013, TBO 2013, 278. 
86 Het recht werd pas toegekend na de oprichting van het appartementsgebouw door een beslissing van de 
vereniging van mede-eigenaars. 
87 Als in: Art. 577-4, lid 4 BW 
88 Zie supra Afdeling 5, §3. 
89 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 51, nr. 25. In tegengestelde zin: Vred. Genk 5 maart 2013, TBO 2013, 278. 



 18 

B. Exclusief gebruiksrecht als erfdienstbaarheid 

40. Een exclusief gebruiksrecht kan ook geklasseerd worden als een erfdienstbaarheid.90 

Menig auteur is van mening dat zulke exclusieve gebruiksrechten enkel kunnen worden 

beëindigd mits toestemming van de bevoorrechte mede-eigenaar.91 Erfdienstbaarheden zijn in 

principe niet beperkt in duur en thans eeuwigdurend.92 Conventionele erfdienstbaarheden kan 

men echter wel beperken in de tijd of onderwerpen aan een ontbindende voorwaarde.93 Bij 

gebrek daaraan wordt een (conventionele) erfdienstbaarheid geacht eeuwigdurend te zijn. 

 

41. Inzake het exclusief gebruiksrecht moet men de vorige alinea relativeren. Zoals u 

inmiddels weet, worden exclusieve gebruiksrechten gevestigd in de statuten. Deze statuten 

hebben een contractueel karakter.94 Daar waar het gemeen recht vooropstelt dat elke partij bij 

de overeenkomst moet instemmen met een wijziging, voorziet het appartementsrecht als lex 

specialis uitdrukkelijk in een afwijkend kader. Voor zover de vereiste meerderheid wordt 

bereikt, kan de vereniging van mede-eigenaars onder meer het gebruik van de 

gemeenschappelijke delen, maar ook van de privatieve gedeelten, wijzigen.  

 

42. Dit kan en zal er ook vaak toe leiden dat niet iedere mede-eigenaar moet instemmen met 

een wijziging of beëindiging van een erfdienstbaarheid. Bij wijze van voorbeeld kunnen we een 

beding van burgerlijke bewoning nemen. Zo’n beding wordt in de regel als erfdienstbaarheid 

gekwalificeerd.95 Wil de vereniging van mede-eigenaars hier wijzigingen aan aanbrengen, dan 

is er sprake van een bestemmingswijziging waarvoor een 4/5de meerderheid wordt vereist.96 

Onder het gemene recht zou voor deze wijziging unanimiteit noodzakelijk zijn. 

 

                                                
90 Cass. 30 januari 2014, Arr. Cass. 2014, 319 en Pas. 2014, 311. 
91 P.-Y. ERNEUX, “Le droit d’usage exclusif sur les parties communes dans la pratique de la copropriété” in 
Actualités notariales de la copropriété, Brussel, Bruylant, 2015, 54-55; P. TORDOIR, “Quelques réflexions sur 
le droit de jouissance exclusive attribué sur des parties communes”, T.App. 2008, afl. 3, 10. 
92 DEKKERS-DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 254, nr. 639. 
93 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 51, nr. 25; DEKKERS-DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
271, nr. 682. 
94 S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-
eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 345. 
95 P. LECOCQ, S. BOUFFLETTE, A. SALVÉ en R. POPA, Manuel de droit des biens, II, Brussel, Larcier, 2016, 
228. 
96 Art. 577-7, §1, 2°, b) BW 
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43. In het recent ingediende wetsontwerp wordt de beschreven gedachtegang niet gevolgd. 

“Een erfdienstbaarheid van exclusief gebruik is principieel eeuwigdurend, tenzij een 

mogelijkheid tot intrekking wordt bedongen.”97 

 

§3. Rechtsbescherming voor de houder van het recht 

44. Het moge duidelijk zijn dat de vereniging van mede-eigenaars een einde kan stellen aan 

het exclusief gebruiksrecht, ongeacht de kwalificatie ervan.98 Toch staat de houder van het recht 

niet geheel machteloos tegenover een voor hem nadelige beslissing van de algemene 

vergadering. 

 

45. Beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars kunnen steeds worden 

vernietigd (of gewijzigd) indien ze onrechtmatig zijn.99 Dit is onder meer het geval wanneer er 

sprake is van rechtsmisbruik, wanneer de genomen beslissing onevenredig is en/of te kwader 

trouw werd genomen.100 Toegepast op de onderliggende problematiek betekent dit dat de 

algemene vergadering die een einde maakt aan het exclusief gebruiksrecht met het enkele 

oogmerk de desbetreffende mede-eigenaar te schaden, het risico loopt dat de beslissing wordt 

vernietigd.  

 

46. De evenredigheidstoets vereist bovendien dat er een zeker evenwicht bestaat tussen 

enerzijds het collectieve belang en anderzijds de private belangen van de rechthebbende mede-

eigenaar.101 Hierboven102 werd reeds gewezen op de vermogensrechtelijke belangen van de 

mede-eigenaar die beschikt over een exclusief gebruiksrecht. Gezien de zwaarwichtigheid van 

deze belangen zal het eerder uitzonderlijk zijn dat een beslissing tot beëindiging rechtmatig 

wordt bevonden door de feitenrechter. Een rechtmatige beslissing ligt voor wanneer het 

collectieve belang opweegt tegen het individueel belang. Het spreekt voor zich dat dit steeds 

een beoordeling in concreto zal vergen. Het voorzien van een opzeggingstermijn, eventueel 

aangevuld met een schadevergoeding, kan bijdragen tot het bereiken van dit evenwicht.  

 

                                                
97 Art. 147, 5° Wetsontwerp 5 februari 2018 
98 Dit moet worden genuanceerd omwille van het standpunt aangenomen in het wetsvoorstel, geciteerd in het 
vorige randnummer. 
99 Art. 577-9, §2 BW 
100 J. CALLEBAUT en C. WILLEMOT, “Bloemlezing over enkele knelpunten bij de overdracht en vestiging van 
zakelijke rechten binnen appartementsmede-eigendom (I)”, T.App. 2017, afl. 2, 9, nr. 38. 
101 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 51, nr. 26. 
102 Afdeling 6, §1. 
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47. Ook het wetsontwerp snijdt dit onderwerp aan. Teneinde onrechtmatige intrekkingen te 

voorkomen moeten op voorhand de criteria worden bepaald om tot een beslissing tot intrekking 

over te kunnen gaan. De vereniging van mede-eigenaars wordt bovendien verplicht deze 

beslissing te motiveren. In ieder geval moet de schade veroorzaakt door de intrekking telkens 

worden vergoed aan de voormalige titularis van het exclusief gebruiksrecht.103 

 

48. We besluiten dat de vereniging van mede-eigenaars wel degelijk over de mogelijkheid 

beschikt om een einde te maken aan een exclusief gebruiksrecht zonder de toestemming van de 

titularis ervan. Ze moet er enkel op toezien dat de beslissing geen onrechtmatige beslissing 

uitmaakt. Vanzelfsprekend moeten ook de vereiste meerderheid en aanwezigheid nageleefd 

worden. 

 

  

                                                
103 Art. 147, 5° Wetsontwerp 5 februari 2018 
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Hoofdstuk 2. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door 

gebrekkige zaken 

50. Het tweede belangrijke aspect van het geannoteerde arrest betreft de aansprakelijkheid 

van de bewaarder van een gebrekkige zaak. Daarom wordt in wat volgt deze 

aansprakelijkheidsgrond grondig geanalyseerd en in het licht van de uitspraak geplaatst. We 

beginnen met een overzicht van de aansprakelijkheidsgronden van de vereniging van mede-

eigenaars in het algemeen, om ons vervolgens toe te spitsen op de aansprakelijkheid van de 

bewaarder van een gebrekkige zaak. 

 

Afdeling 1. Aansprakelijkheidsgronden vereniging van mede-eigenaars 

51. De vereniging van mede-eigenaars bekomt rechtspersoonlijkheid eens de 

onverdeeldheid ontstaat wegens overdracht van een privatieve kavel en de overschrijving van 

de statuten op het hypotheekkantoor.104 Daardoor wordt zij houder van rechten en plichten 

waardoor ze eveneens aansprakelijk kan worden gesteld. 

 

52. Het appartementsrecht kent enkele specifieke aansprakelijkheidsgronden die worden 

toegedicht aan de vereniging van mede-eigenaars.105 Een volledig uitgewerkt overzicht van elke 

grond valt buiten het bestek van deze noot. Kort samengevat is de vereniging van mede-

eigenaars aansprakelijk voor: 

• De aangegane verbintenissen 

• Voor bestuursverzuim 

• De fouten van organen en aangestelden 

• Burenhinder 

• De staat van het gebouw 

 

53. Het laatste puntje verdient hier onze aandacht. De aansprakelijkheid van de vereniging 

voor mede-eigenaars voor de staat van het gebouw wordt namelijk geregeld door het gemene 

recht.106 Zo kunnen de artikelen 1382 tot en met 1384, lid 1 en artikel 1386 BW rechtsgeldig 

worden ingeroepen tegen de vereniging van mede-eigenaars. 

 

                                                
104 Art. 577-5, §1 BW 
105 Overzicht: R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 709 e.v. 
106 R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 719, nr. 841. 
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Afdeling 2. Artikel 1384, lid 1 BW 

54. In het geannoteerde arrest stelt de mede-eigenaar, tevens titularis van het exclusief 

gebruiksrecht, een vordering in tegen de vereniging van mede-eigenaars op grond van artikel 

1384, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

55. Deze bepaling luidt als volgt:  

Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad 

maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet 

instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft. 

 

56. Iedere persoon is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de zaken die 

onder zijn bewaring staan. Het betreft hier een onweerlegbaar vermoeden.107 Een zaak op zich 

kan uiteraard geen daad verrichten. Vandaar dat de ‘daad van de zaak’ moet gelezen worden 

als een gebrek in de zaak, dan wel een gebrekkige zaak.108 Uit bovenstaande wetsbepaling 

worden de volgende vijf toepassingsvoorwaarden afgeleid die allen vervuld moeten zijn om de 

bewaarder aansprakelijk te kunnen stellen:109 

• Een zaak 

• Een gebrekkige zaak 

• Schade aan een derde 

• Een causaal verband tussen de gebrekkige zaak en de schade 

• De aangesprokene is de bewaarder van de zaak 

 

57. De toepassingsvoorwaarden worden hieronder besproken. Het vergrootglas wordt 

vooral gericht op de hoedanigheid van bewaarder van de zaak, en deels ook op de vereiste dat 

de schadelijder een derde moet zijn. Bij de overige vereisten wordt niet te lang stilgestaan. Deze 

vereisten zijn namelijk minder van belang in het licht van het geannoteerde arrest. 

 

                                                
107 J. VAN ZUYLEN, “La responsabilité du gardien d’une chose affectée d’un vice”, in J. L. FAGNART, P. 
STAQUET en J. VAN ZUYLEN (eds.), Actualités en droit de la responsabilité, Brussel, Bruylant, 2015, 49, nr. 
41. 
108 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 458, nr. 710. 
109 H. VANDENBERGHE, “Het gebrek van de zaak. Dertig jaar cassatierechtspraak: gebrekkige rechtspraak of 
de kracht van de feiten?” in Liber Amicorum Jacques Herbots, Mechelen, Kluwer, 2002, 463, nr. 8; T. 
VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2009, 454, nr. 700. 



 23 

§1. Een zaak 

58. Eerst en vooral moet men te maken hebben met een zaak. Er moet namelijk door de 

benadeelde worden aangetoond dat de schade werd veroorzaakt door deze zaak.110 Hieronder 

verstaat men in beginsel elke lichamelijke zaak die vatbaar is voor bewaking door de mens.111 

Vroeger bestond enige twijfel in de rechtsleer omtrent de vraag of artikel 1384, lid 1 BW ook 

toepasselijk was op onroerende goederen. Artikel 1386 BW regelt namelijk de 

aansprakelijkheid voor schade naar aanleiding van de instorting van een gebouw. Thans gaat 

de meerderheid van rechtsleer112 en rechtspraak113 ervan uit dat een beroep op artikel 1384, lid 

1 BW uitgesloten is wanneer aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 BW is voldaan. 

 

59. Sommige auteurs menen echter ook dat niets eraan in de weg staat om de benadeelde de 

keuze te geven tussen beide artikelen, indien de toepassingsvoorwaarden van beiden zijn 

vervuld.114 Ze baseren zich daarvoor onder meer op het feit dat de algemene bewoordingen van 

artikel 1384, lid 1 BW geen onderscheid maken tussen roerende en onroerende goederen. 

 

§2. Een gebrekkige zaak 

60. Over het gebrek van de zaak is heel veel inkt gevloeid in de rechtsleer. Verscheidene 

definities werden door menig auteur voorgeschoteld.115 De meerderheid van rechtsleer en 

rechtspraak lijkt te zijn gewonnen voor de definitie van VAN RYN. Hij definieerde het gebrek 

als elk abnormaal kenmerk van de zaak dat van die aard is dat zij aan derden schade kan 

berokkenen.116  

 

                                                
110 L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 
1989, 477, nr. 290 e.v. 
111 R. O. DALCQ, “L’article 1384, alinéa 1er du Code civil s’applique-t-il aux biens incorporels?”, RCJB 1973, 
428. 
112 P. HENRY, “Le chantier, l’ouvrage et les responsabilités du gardien de la chose vicieuse ou du propriétaire du 
bâtiment en construction”, Act.Droit 1992, 111; R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2015, 726, nr. 850. 
113 Cass. 24 mei 1945, RGAR 1946, nr. 3910, noot P. FREDERIC; Bergen 21 september 1987, RGAR 1988, nr. 
11423. 
114 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 455, nr. 703. 
115 Voor een overzicht: H. VANDENBERGHE, “Het gebrek van de zaak. Dertig jaar cassatierechtspraak: 
gebrekkige rechtspraak of de kracht van de feiten?” in Liber Amicorum Jacques Herbots, Mechelen, Kluwer, 2002, 
463, nr. 8 e.v. 
116 J. VAN RYN, “La responsabilité du fait des choses”, JT 1946, 166. 
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61. In de rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt telkens gesproken over ‘een abnormale 

gesteldheid’117, ‘een abnormaal kenmerk’118 of ‘een abnormaal karakter’119 van de zaak. Dit 

criterium, ook wel het abnormaliteitscriterium genoemd, vervult dezelfde functie als het 

zorgvuldigheidscriterium in het kader van de bonus pater familias.120 Met andere woorden zal 

men de vermeend gebrekkige zaak vergelijken met een typezaak, zijnde een normale zaak. 

Komt ment tot de conclusie dat er tussen beide een afwijking bestaat, dan is sprake van een 

gebrekkige zaak. 

 

62. Toegepast op de voorliggende feiten rijzen er geen problemen. De drainage van de 

gemeenschappelijke tuin was niet in staat om het water af te voeren. Vergelijkt men deze met 

het typevoorbeeld van een drainage, dan komt men tot de conclusie dat een normale, geschikte 

drainage het water wel zonder problemen zou kunnen afvoeren. 

 

§3. Schade aan een derde 

63. De derde voorwaarde vereist dat de schade wordt geleden door een derde. Hieruit valt 

af te leiden dat de vordering niet mag worden ingesteld tussen contractanten121, tenzij eventueel 

onder de zeer strikte voorwaarden voor samenloop bepaald in het Tiercé Franco Belge-arrest122. 

Het slachtoffer dat tevens medebewaarder was van de zaak kan zich rechtsgeldig beroepen op 

artikel 1384, lid 1 BW, met dien verstande dat hij zijn eigen aandeel in de schade zal moeten 

‘betalen’.123 

 

A. Samenloop? 

64. De vordering kan enkel ingesteld worden tussen derden. De vraag die zich dan stelt is 

of de mede-eigenaars ten opzichte van de vereniging van mede-eigenaars derden zijn. Het 

antwoord hierop is van groot belang. Bij een negatief luidend antwoord moet men namelijk 

nagaan of de samenloop wel degelijk mogelijk is in het kader van het samenloopverbod. Zo 

                                                
117 Cass. 14 november 1986, Arr.Cass. 1986-87, 359. 
118 Cass. 21 mei 1999, RW 2001-02, 679. 
119 Cass. 29 september 1988, Arr.Cass. 1988-89, 122. 
120 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 460, nr. 712. 
121 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 475, nr. 731. 
122 Cass. 29 september 2006, NJW 2006, 946. 
123 Cass. 15 september 1983, Arr.Cass. 1983-84, 39. 
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niet, dan kan de vereniging van mede-eigenaars nooit worden aangesproken op grond van 

artikel 1384, lid 1 BW door een mede-eigenaar. 

 

65. Sinds het Franco Tiercé Belge-arrest124 kan een buitencontractuele vordering tussen 

contractanten enkel worden ingesteld wanneer de fout niet enkel een tekortkoming is aan de 

contractuele verplichtingen, maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht én de schade 

vreemd is aan die welke te wijten is aan de slechte uitvoering van de overeenkomst.125 

 

1. Verhouding VME – mede-eigenaar 

66. Het onderscheidingscriterium is de aan- of afwezigheid van een overeenkomst tussen 

de partijen. In het geval van appartementsmede-eigendom is er geen overeenkomst in de 

gebruikelijke zin van het woord. Wel zijn er de statuten en eventueel het reglement van orde 

die de onderlinge verhoudingen regelen. Onduidelijk is echter de aard van deze 

verhoudingen.126 Er is rechtspraak waarbij de feitenrechters de contractuele regels toepassen, 

maar ook rechtspraak waarbij deze regels worden verworpen omdat de verhoudingen 

zakenrechtelijk of reglementair van aard zouden zijn.127 

 

67. Deze discussie staat in ieder geval niet los van de eerder128 besproken zakelijke werking 

van de statuten. Het Hof van Cassatie heeft in 2012 een arrest geveld waarin ze stelt dat de 

statuten een zakenrechtelijke werking hebben.129 In het kader van het exclusief gebruiksrecht 

werd ook geschreven dat de zakenrechtelijke aard verloren gaat wanneer dit recht werd 

toegekend als een persoonlijk recht intuitu personae, of wanneer het slechts voor een bepaalde 

duur werd verleend. Op basis daarvan en bij gebrek aan eenduidige rechtspraak kan worden 

verdedigd dat de verhouding tussen de vereniging van mede-eigenaars en de individuele mede-

eigenaars in de regel van zakenrechtelijke aard is, maar dat een contractualisering ervan in de 

statuten tot de mogelijkheden behoort.130 

                                                
124 Cass. 29 september 2006, NJW 2006, 946. 
125 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 103-104, nr. 137. 
126 Zie hierover J. CALLEBAUT en T. EECKMAN, “Schade bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen: wie 
betaalt de rekening?”, T.Verz. 2016, afl. 3, 273, nr. 23 ev. 
127 J. CALLEBAUT en T. EECKMAN, “Schade bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen: wie betaalt de 
rekening?”, T.Verz. 2016, afl. 3, 276, nr. 41 en 42. 
128 Hoofdstuk 1, afdeling 4, §1. 
129 Cass. 5 januari 2012, Arr.Cass. 2012, 23, concl. VAN INGELGEM, Pas. 2012, 20, RW 2011-12, 971, T.App. 
2012, 19, TBBR 2013, 269 en P&B 2012, 120. 
130 J. CALLEBAUT en T. EECKMAN, “Schade bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen: wie betaalt de 
rekening?”, T.Verz. 2016, afl. 3, 278, nr. 52. 
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2. Toepasbaarheid artikel 1384, lid 1 BW 

a. Zakenrechtelijke verhouding 

68. Voor zover de verhoudingen van zakenrechtelijke aard zijn, lijkt er weinig tot niets in 

de weg te staan aan de toepassing van artikel 1384, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.  

 In een arrest verklaarde het Hof van Cassatie dat een reglementaire verhouding, 

behoudens andersluidend beding, de buitencontractuele aansprakelijkheid niet uitsluit bij een 

tekortkoming begaan in het raam van dit reglement.131 “De principiële onmogelijkheid voor 

contractspartijen om zich in het raam van hun contractuele verhouding op de regels van de 

buitencontractuele aansprakelijkheid te beroepen vloeit voort uit de onderstelling dat 

contractspartijen hun contractuele rechtsverhouding en een in dit raam begane wanprestatie, 

behoudens andersluidend beding, uitsluitend door de regels van de contractuele 

aansprakelijkheid willen laten beheersen. Deze onderstelling ontbreekt in geval de 

rechtsverhouding de verlening van een openbare dienst betreft en derhalve niet van 

contractuele, maar van reglementaire aard is en beheerst wordt door een publiekrechtelijk 

reglement”, aldus het Hof. 

 

69. In zekere mate kan een parallel worden getrokken tussen een publiekrechtelijk 

reglement en de dwingende regels van het appartementsrecht.132 Deze laatste zijn namelijk van 

dwingend recht. Neemt men in de statuten bepalingen op die hiermee in strijd zijn, dan worden 

deze van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.133 In dat opzicht 

worden de regels ook vastgelegd door de overheid, net als bij een publiekrechtelijk reglement. 

De partijen kunnen aldus ook hier niet verondersteld worden hun verhoudingen uitsluitend door 

de contractuele aansprakelijkheid te hebben willen laten beheersen. 

 

b. Contractuele verhouding 

70. De zaken liggen anders wanneer de verhouding contractueel wordt bevonden, 

bijvoorbeeld omdat het recht werd verleend voor een bepaalde duur of intuitu personae. In 

zulke gevallen moet men namelijk de voorwaarden om buiten het samenloopverbod te vallen 

                                                
131 Cass. 27 november 2006, Arr.Cass. 2006, afl. 11, 2427. 
132 J. CALLEBAUT en T. EECKMAN, “Schade bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen: wie betaalt de 
rekening?”, T.Verz. 2016, afl. 3, 278-279, nr. 53. 
133 Art. 577-14 BW 
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toetsen aan de voorliggende feiten. In de praktijk zal men zelden het samenloopverbod kunnen 

ontlopen134, tenzij de contractuele fout ook een strafrechtelijk misdrijf uitmaakt135. 

 

§4. Causaal verband tussen gebrekkige zaak en schade 

71. Net als in toepassing van artikel 1382 BW, is ook hier een causaal verband vereist. In 

België wordt de equivalentietheorie gehanteerd.136 Volgens deze theorie staat het causaal 

verband vast wanneer aangetoond wordt dat zonder de gebrekkige zaak de schade zich niet zou 

hebben voorgedaan, zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan. 

Wat betreft het geannoteerde arrest is het duidelijk dat zonder de gebrekkige afvoer de schade 

zich niet zou hebben voorgedaan zoals ze zich uiteindelijk heeft voorgedaan. Het causaal 

verband staat aldus vast. 

 

§5. De aangesprokene is bewaarder van de zaak 

A. Definitie 

72. De laatste, en voor het geannoteerde arrest belangrijkste voorwaarde stelt dat men de 

bewaarder van de zaak moet aanspreken. In de vaststaande137 rechtspraak van het Hof van 

Cassatie kan men een definitie vinden voor het begrip bewaarder. De bewaarder is degene die 

voor eigen rekening een zaak gebruikt, ervan geniet of ze behoudt, met het recht of de macht 

om er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen.138 Deze definitie bestaat uit drie elementen 

die cumulatief aanwezig moeten zijn opdat men tot een bewaring kan besluiten. Deze worden 

verderop besproken. 

 

73. De feitenrechter oordeelt in concreto en op onaantastbare wijze over wie de bewaarder 

is op het ogenblik van het ontstaan van de schade, zonder dat hij het begrip bewaarder mag 

miskennen.139 

 

                                                
134 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 104-105, nr. 139. 
135 R. O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, I, Brussel, Larcier, 1967, nr. 164. 
136 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 775, nr. 1236. 
137 B. WEYTS, “Over een ontplofte vuilniszak met schade aan een wagen tot gevolg. Bewaring van een gebrekkige 
zaak in de zin van artikel 1384, 1ste lid B.W.”, TBBR 2008, afl. 6, 333, nr. 2. 
138 Cass. 25 maart 1943, Arr.Cass. 1943, 68; Cass. 24 januari 1991, Arr.Cass. 1990-91, 562; Cass. 18 oktober 
2013, Arr.Cass. 2013, afl. 10, 2152. 
139 H. VANDENBERGHE, “Aansprakelijkheid voor zaken” in M. VAN QUICKENBORNE en H. 
VANDENBERGHE (eds.), “Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 2000-2008”, 
TPR 2011, afl. 2, 440, nr. 158. 
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B. Gezamenlijke bewaring 

74. De toepassing van de bovenstaande criteria kan ertoe leiden dat meer dan één persoon 

als bewaarder wordt aangemerkt. Men spreekt dan van gezamenlijke bewaring, waarbij elke 

bewaarder in solidum aansprakelijk kan worden gesteld.140 Het slachtoffer kan dan elke mede-

bewaarder aanspreken voor het geheel van de geleden schade. De mede-bewaarders verdelen 

de last onder elkaar naar verhouding van hun aandeel in de veroorzaking van de schade.141 

 

C. Bewaring en exclusief gebruiksrecht inzake appartementsmede-eigendom 

75. Het toepassen van de criteria inzake bewaring geeft in de praktijk vaak problemen 

waardoor beroep wordt gedaan op de rechterlijke macht om de knoop door te hakken. 

Combineert men de bewaring met een exclusief gebruiksrecht in het kader van een 

appartementsmede-eigendom, dan bemoeilijkt men de zaken nog meer. Dit zal ook blijken uit 

de verdere uiteenzetting. 

 

76. Reeds in het eerste hoofdstuk werd benadrukt dat een gemeenschappelijk deel waarop 

een exclusief gebruiksrecht rust, de kwalificatie als gemeenschappelijk deel behoudt. Wat 

betreft gemeenschappelijke delen wordt algemeen aangenomen dat de vereniging van mede-

eigenaars in principe de bewaring ervan heeft.142 Dit uitgangspunt wordt voornamelijk gegrond 

op artikel 577-5, §3 BW waarin staat dat het doel van de vereniging erin bestaat het behoud en 

beheer van het gebouw te realiseren. Daarenboven valt ook te lezen dat de algemene 

vergadering de beslissingen neemt over alle werken met betrekking tot de gemeenschappelijke 

delen, met uitzondering van de werken waarover de syndicus kan beslissen.143 Uit voormelde 

bepalingen wordt de vereniging van mede-eigenaars een bevoegdheid van toezicht, leiding en 

controle op de gemeenschappelijke delen toegedicht door het Hof van Cassatie.144 Zo ook in 

het geannoteerde arrest. 

 

77. Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de vereniging van mede-eigenaars in principe 

de bewaring heeft over de gemeenschappelijke delen. Met die bewoordingen laat het Hof de 

                                                
140 Cass. 15 november 2004, Arr.Cass. 2004, afl. 11, 1825; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 481, nr. 745. 
141 Cass. 24 oktober 1994, Arr.Cass. 1994, 873. 
142 J. CALLEBAUT en T. EECKMAN, “Schade bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen: wie betaalt de 
rekening?”, T.Verz. 2016, afl. 3, 277, nr. 49; R. TIMMERMANS, “Toerekening aansprakelijkheid voor gebrekkige 
zaken aan een appartementsgebouw: niet noodzakelijk de fout van de syndicus”, T.App. 2011, afl. 1, 4-5, nr. 5. 
143 Art. 577-7, §1, 1°, b) BW 
144 Cass. 28 mei 2010, JT 2010, 438. 
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deur op een kier om het tegenbewijs te leveren.145 Het is dus aan de vereniging van mede-

eigenaars om te bewijzen dat zij niet de bewaarder is. Met andere woorden moet ze aantonen 

dat ze niet de leiding, toezicht en controle over de zaak had. Voorts stelt het Hof dat de 

omstandigheid dat de vereniging van mede-eigenaars de gemeenschappelijke delen niet voor 

eigen rekening gebruikt of geniet, niet volstaat om haar niet als bewaarder aan te merken.146 

Een exclusief gebruiksrecht in hoofde van een mede-eigenaar volstaat aldus niet om de 

vereniging van mede-eigenaars te ontslaan van de hoedanigheid van bewaarder. Volgens het 

Hof beheert en bestuurt de vereniging van mede-eigenaars de gemeenschappelijke delen voor 

eigen rekening. 

 

78. In de rechtsleer zijn er tal van auteurs die het tegengestelde standpunt hebben verdedigd. 

Volgens hen verhindert een exclusief gebruiksrecht op de gemeenschappelijke delen dat de 

vereniging van mede-eigenaars als bewaarder kan worden aangemerkt in de zin van artikel 

1384, lid 1 BW.147 Echter poneren mijns inziens deze auteurs hun mening zonder deze afdoende 

te motiveren. 

 

1. Toepassing van de voorwaarden voor bewaring 

79. De voorwaarden voor bewaring zijn drievoudig. De bewaarder is degene die voor eigen 

rekening een zaak gebruikt, ervan geniet of ze behoudt, met het recht of de macht om er toezicht, 

leiding en controle op uit te oefenen.148 In wat volgt tracht ik deze toepassingsvoorwaarden toe 

te passen op de feiten uit het geannoteerde arrest. Hierbij worden de standpunten van zowel de 

rechtspraak als de rechtsleer mee in overweging genomen. 

 

                                                
145 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 54, voetnoot nr. 88; P. LECOCQ, “Les associations de copropriétaires: des personnes morales 
particulières” in P. LECOCQ (ed.), La copropriété par appartements. Deux ans après la réforme, Luik, Anthemis, 
2012, 39. 
146 Cass. 5 maart 2015, JT 2015, 596, noot O. JAUNIAUX; Cass. 28 mei 2010, JT 2010, 438. 
147 O. JAUNIAUX, “Copropriété et responsabilité civile”, JT 2011, 460; P. LECOCQ en A. SALVE, “La loi du 2 
juin 2010 et les qualités de l’association des copropriétés: délicates nuances entre procédure et fond” (noot onder 
Luik 27 juni 2011), Rev.Dr.ULg 2011, 566; R. TIMMERMANS, “Kroniek appartementsmede-eigendom 2010-
2013”, RW 2013-14, afl. 26, 1010. 
148 Cass. 25 maart 1943, Arr.Cass. 1943, 68; Cass. 24 januari 1991, Arr.Cass. 1990-91, 562; Cass. 18 oktober 
2013, Arr.Cass. 2013, afl. 10, 2152. 



 30 

a. Gebruik, genot of behoud 

80. De eerste voorwaarde vereist dat de bewaarder het gebruik, genot of het behoud heeft 

van de gebrekkige zaak. Het betreft hier een alternatieve voorwaarde.149 Met andere woorden 

hoeft men om bewaarder te zijn niet het gebruik, het genot én het behoud te hebben. Het volstaat 

dat één van de drie elementen aanwezig is in hoofde van de bewaarder. 

 

81. Uit het feitenrelaas van het geannoteerde arrest kan men er niet omheen dat het gebruik 

en het genot duidelijk bij de houder van het exclusief gebruiksrecht liggen. Omtrent het behoud, 

of het ‘onder zich houden’, kan er mijns inziens mogelijks wel enige discussie rijzen. De tuin 

is namelijk een voorwerp dat niet zomaar onder zich kan worden gehouden zoals dat 

bijvoorbeeld wel kan met een horloge. Zowel de vereniging als de titularis van het exclusief 

gebruiksrecht hebben een zekere feitelijke band met de zaak. Enerzijds heeft de titularis van het 

recht het effectieve gebruik en genot op deze delen, maar anderzijds is de vereniging van mede-

eigenaars nog steeds de rechtmatige eigenaar hiervan. Sommige rechtsleer schrijft dat de 

vereniging van mede-eigenaars wel degelijk het behoud heeft over de gemeenschappelijke 

delen, ook al zijn deze bezwaard met een exclusief gebruiksrecht.150 Dit noopt ons ertoe te 

besluiten dat beide partijen in het geannoteerde arrest (minstens kunnen) voldoen aan deze 

eerste voorwaarde. Hier kan dan ook mijns inziens weinig discussie over worden gevoerd. 

 

82. Wordt er wel een discussie over gevoerd, dan moet het belang daarvan in ieder geval 

worden gerelativeerd. Feitenrechters hechten namelijk weinig tot geen belang aan deze 

voorwaarde bij de beoordeling.151 Aangenomen wordt dat het gebruik, genot of behoud van de 

zaak juist voortspruit uit het feit dat de bewaarder leiding, toezicht en controle heeft over de 

zaak.152 Dat is meteen ook de tweede en belangrijkste voorwaarde voor bewaring. 

 

  

                                                
149 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 479, nr. 740. 
150 N. CARETTE, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2015” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 
Vermogensrecht 2016, Antwerpen, Intersentia, 2016, 47. 
151 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 479, nr. 740; B. WEYTS, “Over een ontplofte vuilniszak met schade aan een wagen tot gevolg. 
Bewaring van een gebrekkige zaak in de zin van artikel 1384, 1ste lid B.W.”, TBBR 2008, afl. 6, 334, nr. 4. 
152 L. CORNELIS, De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken, Antwerpen, 
Kluwer, 1982, 205; B. WEYTS, “Over een ontplofte vuilniszak met schade aan een wagen tot gevolg. Bewaring 
van een gebrekkige zaak in de zin van artikel 1384, 1ste lid B.W.”, TBBR 2008, afl. 6, 334, nr. 4. 
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b. Mogelijkheid of macht tot leiding, toezicht en controle 

Algemeen 

83. Het doorslaggevende element bestaat uit de mogelijkheid om leiding, toezicht en 

controle uit te oefenen over de gebrekkige zaak.153 Door middel van deze voorwaarde wordt er 

een concrete inhoud gegeven aan het begrip bewaarder. Tevens is dit de belangrijkste 

voorwaarde.154 Het geeft aan dat niet elke houder of gebruiker als bewaarder kan worden 

aangemerkt. De achterliggende idee is dat men de feitelijke heerschappij moet hebben over een 

zaak om als bewaarder te kunnen worden aanschouwd.155 Meer bepaald moet de bewaarder het 

lot van de zaak kunnen bepalen zonder dat zijn beslissingen door andere rechtssubjecten kunnen 

worden betwist, omdat zij erkennen dat deze macht hem toekomt.156 Irrelevant is of de 

aangesproken persoon al dan niet eigenaar is, of ofdat er omtrent de zaak een overeenkomst 

werd gesloten die aan een van de partijen een recht verleende.157 Aan de hand van een feitelijk 

onderzoek zal moeten worden uitgemaakt wie de bewaarder was op het ogenblik dat de schade 

werd veroorzaakt.158 Aldus kan het voorvallen dat een eigenaar omwille van de concrete 

omstandigheden niet als bewaarder van de zaak wordt aangemerkt.159 Een beoordeling in 

concreto is telkens aan de orde.160 

 

84. Thans rijst de hamvraag wie er in het geannoteerde arrest over deze macht of 

mogelijkheid bezit. Het Hof van Cassatie ziet deze bevoegdheid principieel in handen van de 

vereniging van mede-eigenaars. De aanwezigheid van een exclusief gebruiksrecht op een 

gemeenschappelijk deel zou niets veranderen aan het feit dat de vereniging van mede-eigenaars 

                                                
153 R. O. DALCQ, “La notion de garde dans la responsabilité” in Liber Amicorum Frédéric Dumon, Antwerpen, 
Kluwer, 1983, 75-76. 
154 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 480, nr. 742. 
155 R. O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, I, Brussel, Larcier, 1967, nr. 2072. 
156 H. VANDENBERGHE, “Aansprakelijkheid voor zaken” in M. VAN QUICKENBORNE en H. 
VANDENBERGHE (eds.), “Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 2000-2008”, 
TPR 2011, afl. 2, 441, nr. 158. 
157 J. VAN ZUYLEN, “La responsabilité du gardien d’une chose affectée d’un vice” in J. L. FAGNART, P. 
STAQUET en J. VAN ZUYLEN (eds.), Actualités en droit de la responsabilité, Brussel, Bruylant, 2015, 22, nr. 
16. 
158 L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, deel 1, Antwerpen - 
Apeldoorn, Maklu, 1989, nr. 281. 
159 Zie bv. Cass. 22 maart 2004, Arr.Cass. 2004, 507. 
160 H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, “Overzicht van 
rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999)”, TPR 2000, 1722; W. VAN GERVEN en S. 
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 399. 
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nog steeds bewaarder blijft van dit deel. Wel staat het de partijen vrij om het tegenbewijs te 

leveren.161 

 

85. Meerdere argumenten kunnen worden aangehaald om dit standpunt van het Hof te 

verdedigen. Ten eerste blijft een gemeenschappelijk deel dat wordt bezwaard met een exclusief 

gebruiksrecht behoren tot de gemeenschappelijke delen.162 Hoewel de titularis van het exclusief 

gebruiksrecht het gemeenschappelijk deel zelf mag gebruiken, is het nog steeds de vereniging 

van mede-eigenaars die de belangrijke beslissingen zal nemen over dit deel op basis van het 

zogenaamde ‘dwangbestuur’. Zo bepaalt de vereniging in de statuten onder meer wat de 

bestemming is van het gemeenschappelijk deel.163 Daarnaast is zij ook het orgaan dat een 

exclusief gebruiksrecht vestigt en tevens kan beëindigen. Ten slotte staat ze in voor het 

ongeschonden behoud van de gemeenschappelijke delen164, en is ze bevoegd om te beslissen 

over noodzakelijke werken die moeten worden verricht aan deze delen165. Merk ook op dat 

effectieve leiding, controle en toezicht op het ogenblik van de schadeverwekkende gebeurtenis 

niet vereist zijn.166 Een mogelijkheid daartoe is afdoende.167 

 

86. Als men vervolgens nagaat welke bevoegdheden de individuele mede-eigenaar heeft, 

dan merkt men dat deze niet zo talrijk zijn. De titularis van het exclusief gebruiksrecht mag met 

uitsluiting van anderen gebruik maken van het gemeenschappelijke deel. Zoals gezegd moet hij 

hierbij de bestemming die daaraan in de statuten werd gegeven door nota bene de vereniging 

van mede-eigenaars respecteren. In de regel heeft de titularis ook niet het recht om daden van 

beheer of beschikking te stellen met betrekking tot het gemeenschappelijke deel.168 

Bouwwerken vallen eveneens buiten de bevoegdheid van de mede-eigenaar.169  

                                                
161 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 54, voetnoot nr. 88; P. LECOCQ, “Les associations de copropriétaires: des personnes morales 
particulières” in P. LECOCQ (ed.), La copropriété par appartements. Deux ans après la réforme, Luik, Anthemis, 
2012, 39. 
162 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 53, nr. 36. 
163 Art. 577-7, §1, 2°, b) BW 
164 Art. 577-5, §3 BW 
165 Art. 577-7, §1, 1°, b) BW 
166 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 480, nr. 742. 
167 B. DUBUISSON, “La garde de la chose... pour des prunes” (noot onder Cass. 20 maart 2003), RCJB 2006, afl. 
1, 19-20. 
168 Art. 577-2, §6 BW; N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij 
appartementsmede-eigendom”, NFM 2017, afl. 2, 53, nr. 31. 
169 R. TIMMERMANS, Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2017, 321, nr. 320; M.-P. TORDOIR, “Quelques réflexions sur le droit de jouissance exclusive 
attribué sur des parties communes”, T.App. 2008, afl. 3, 11. 
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Huurrecht 

87. Het exclusief gebruiksrecht vertoont enkele gelijkenissen met het recht van de huurder. 

Zo geniet de huurder een (exclusief) gebruiksrecht, terwijl de verhuurder eigenaar blijft. 

Omwille daarvan is het interessant om ook daar even te kijken hoe rechtsleer en rechtspraak 

omgaan met het begrip bewaring. In de verhouding eigenaar-verhuurder en huurder geldt er een 

feitelijk vermoeden dat de huurder tevens de bewaarder is van de zaak.170 Uiteraard is dit 

vermoeden weerlegbaar. De rechter oordeelt bovendien telkens in concreto door alle relevante 

aspecten mee in rekening te nemen. Deze kunnen onder meer bestaan uit de beperktheid van 

het gebruik en de verplichting tot onderhoud.171  

 

88. Beperkt men bijvoorbeeld het gebruik van het verhuurde tot een bepaald doel, dan is het 

mogelijk dat de feitenrechter de verhuurder als bewaarder zal bestempelen.172 Als we 

vervolgens terugkoppelen naar de appartementsmede-eigendom, zien we dat de titularis van het 

exclusief gebruiksrecht ertoe gehouden is de bestemming van het goed te respecteren. 

Daarnaast kan de vereniging van mede-eigenaars ook het recht naar eigen wens moduleren door 

bijvoorbeeld te voorzien in andere beperkingen op het gebruik.173 

 

89. Wat betreft de onderhoudsplicht staat vast dat deze kan rusten op elk van de partijen. 

Hoewel dit gegeven niet doorslaggevend is174, kan het wel een indicatie zijn dat de partij belast 

met het onderhoud de controle uitoefent over de zaak175. In het kader van appartementsmede-

eigendom is in principe de vereniging van mede-eigenaars gehouden tot het onderhoud van de 

gemeenschappelijke delen, tenzij de statuten anders bepalen. 

 

90. Past men deze aspecten uit het huurrecht mutatis mutandis toe op het exclusief 

gebruiksrecht, dan komt wederom de vereniging van mede-eigenaars als bewaarder uit de bus. 

 

Tussenbesluit 

91. Op basis van het voorgaande kan men bezwaarlijk spreken over een mogelijkheid tot 

leiding, toezicht en controle in hoofde van de mede-eigenaar. Zeker wanneer men wordt 

                                                
170 Cass. 27 juni 1958, Pas. 1958, I, 1205. 
171 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 483-485, nrs. 749-753. 
172 Cass. 11 oktober 1985, Arr.Cass. 1985-86, 172. 
173 Daarover meer in Hoofdstuk 3. 
174 Cass. 18 april 1975, Arr.Cass. 1975, 917. 
175 Zie Cass. 29 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 264 en Rb. Antwerpen 9 november 1987, TBBR 1988, 260. 
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herinnerd aan de achterliggende idee van deze voorwaarde dat de bewaarder de 

beschikkingsbevoegdheid of het feitelijk meesterschap moet hebben over de zaak.176 Nogmaals 

wordt benadrukt dat de feitenrechter in concreto moet oordelen over de mogelijkheid tot 

leiding, toezicht en controle. Gelet op de beperkte bevoegdheden van de titularis van het 

exclusief gebruiksrecht in het geannoteerde arrest is het aannemelijk om de mogelijkheid tot 

leiding, toezicht en controle toe te dichten aan de vereniging van mede-eigenaars.  

 De kaarten liggen evenwel anders wanneer de houder van het exclusief gebruiksrecht 

bijvoorbeeld de verplichting wordt opgelegd om te zorgen voor het onderhoud, en om de nodige 

herstellingen op eigen kosten en verantwoordelijkheid te verrichten. In dat geval kan men mijns 

inziens wel motiveren dat de mogelijkheid tot leiding, toezicht en controle veeleer in handen 

ligt van de individuele mede-eigenaar dan van de vereniging van mede-eigenaars. 

 

c. Aanwending van de zaak voor eigen rekening 

92. De laatste voorwaarde luidt dat de bewaarder de zaak moet aanwenden voor eigen 

rekening. Met andere woorden kan men enkel bewaarder zijn in de zin van artikel 1384, lid 1 

BW indien men de macht tot leiding, toezicht en controle niet voor andermans rekening 

uitoefent.177 Het betreft hier wel degelijk een bijkomende voorwaarde met een specifiek nut.178 

De achterliggende idee is dat de bewaarder die de zaak voor eigen rekening gebruikt erop moet 

toezien dat deze geen gebreken vertoont. Het zou namelijk onredelijk zijn indien men moet 

instaan voor schade veroorzaakt door een gebrekkige zaak, terwijl men deze zaak bewaart voor 

andermans rekening. Dankzij deze laatste voorwaarde worden zulke situaties aldus vermeden. 

Ook hier is een beoordeling in concreto aan de orde.179 

 

93. Wanneer de feitenrechter oordeelt dat de vereniging van mede-eigenaars leiding, 

toezicht en controle uitoefent over het gemeenschappelijk deel, dan ligt het mijns inziens voor 

de hand dat ze dit bovendien voor eigen rekening doet. Oordelen dat de vereniging dit doet voor 

rekening van de houder van het exclusief gebruiksrecht gaat namelijk niet op. Het is de 

vereniging die er het grootste belang bij heeft dat het gemeenschappelijk deel in stand wordt 

                                                
176 R. O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, I, Brussel, Larcier, 1967, nr. 2072. 
177 H. VANDENBERGHE, “Aansprakelijkheid voor zaken” in M. VAN QUICKENBORNE en H. 
VANDENBERGHE (eds.), “Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 2000-2008”, 
TPR 2011, afl. 2, 444, nr. 159; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 481, nr. 744. 
178 B. WEYTS, “Over een ontplofte vuilniszak met schade aan een wagen tot gevolg. Bewaring van een gebrekkige 
zaak in de zin van artikel 1384, 1ste lid B.W.”, TBBR 2008, afl. 6, 336, nr. 11. 
179 B. WEYTS, “Over een ontplofte vuilniszak met schade aan een wagen tot gevolg. Bewaring van een gebrekkige 
zaak in de zin van artikel 1384, 1ste lid B.W.”, TBBR 2008, afl. 6, 335, nr. 7. 
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gehouden en behoorlijk wordt gebruikt. Overigens is dit ook het standpunt van het Hof van 

Cassatie.180 

 

94. In het tegengestelde geval zijn er aspecten die de feitenrechter ervan overtuigen dat de 

mogelijkheid tot leiding, toezicht en controle aan de titularis van het exclusief gebruiksrecht 

toekomt. Deze concrete omstandigheden zullen er in de regel ook toe leiden dat laatstgenoemde 

de zaak in quasi volledige onafhankelijkheid zal kunnen gebruiken, waardoor moet worden 

besloten dat dat gebruik eveneens voor eigen rekening zal zijn.181 Zo zou het bijvoorbeeld 

kunnen dat de titularis het gemeenschappelijk deel mag gebruiken naar eigen wens, maar dat 

hij wel moet instaan voor het onderhoud en de daaruit voortvloeiende kosten. 

 

Afdeling 3. Besluit 

95. In het geannoteerde arrest wordt beslist dat de vereniging van mede-eigenaars moet 

worden bestempeld als de bewaarder van de tuin die met een exclusief gebruiksrecht is 

bezwaard. Het Hof van Cassatie wijst er echter impliciet ook op dat het tegendeel kan worden 

bewezen. De belangrijkste kwaliteit waarover een bewaarder moet beschikken is de 

mogelijkheid om toezicht, leiding en controle uit te oefenen over de gebrekkige zaak. Uit mijn 

analyse hierboven heeft mogen blijken dat ik de redenering van het Hof van Cassatie volg. Een 

beoordeling in conreto is telkens aan de orde bij het bepalen van de persoon van de bewaarder. 

Wanneer alle feitelijke, relevante elementen worden betrokken bij de besluitvorming komt men 

tot de conclusie dat de bewaring in handen van de vereniging van mede-eigenaars ligt. Dit 

standpunt wordt vooral gestaafd op de ruime bevoegdheden van de vereniging van mede-

eigenaars ten opzichte van die van de titularis van het exclusief gebruiksrecht. Alhoewel het 

gebruik en het genot bij deze titularis rusten, besteden rechtspraak en rechtsleer weinig tot geen 

aandacht aan dit criterium.  

 

96. In de rechtsleer zijn er aanhangers van het tegengestelde standpunt, met name dat de 

titularis van het exclusief gebruiksrecht de bewaarder zou zijn in de zin van artikel 1384, lid 1 

BW. Opmerkelijk genoeg ontbrak telkens elke vorm van motivatie vanwege deze auteurs. Net 

als hen slaagt ook de eiseres in cassatie er niet in het Hof te overtuigen van het tegendeel. Ten 

slotte verdedigde ik ook de mening dat de titularis van het exclusief gebruiksrecht als bewaarder 

                                                
180 Cass. 28 mei 2010, JT 2010, 438. 
181 B. WEYTS, “Over een ontplofte vuilniszak met schade aan een wagen tot gevolg. Bewaring van een gebrekkige 
zaak in de zin van artikel 1384, 1ste lid B.W.”, TBBR 2008, afl. 6, 335, nr. 9. 
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zou kunnen worden bestempeld wanneer de statuten hem meer bevoegdheden toekennen inzake 

het bezwaarde goed waarop dit recht rust.  
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Hoofdstuk 3. Aandachtspunten voor de notaris 

Afdeling 1. Algemeen 

97. De notaris heeft een belangrijke rol te vervullen in al het voorgaande. De statuten van 

een appartementsmede-eigendom moeten in notariële vorm worden opgemaakt.182 De 

Appertementswet183 bevat een aantal minimumvermeldingen die dwingend in de statuten moet 

worden opgenomen.184 De notaris die zich niet aan deze voorschriften houdt, brengt zijn 

aansprakelijkheid in het gedrang.185 Daarnaast is de notaris ook gehouden aan de informatie- 

en adviesplicht.186 Hierbij moet hij de partijen telkens inlichten over rechten, verplichtingen en 

lasten die voortvloeien uit de voorgenomen rechtshandeling. Bovendien is hij ook advies en 

raad hieromtrent verschuldigd aan de betrokken partijen. 

 

98. Bij het opmaken van de statuten vervult de notaris een arbitragefunctie inzake de 

kwalificatie van de delen van de appartementsmede-eigendom. Hiermee wordt bedoeld dat hij 

de delen die noodzakelijk zijn voor alle privatieven niet als privaat mag aanmerken. Men kan 

hierbij denken aan het skelet van het gebouw. Doet hij dit wel, dan kan hij hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld.187 

 

Afdeling 2. Exclusief gebruiksrecht 

99. Ook in het kader van een exclusief gebruiksrecht kan de notaris een grote meerwaarde 

bieden. Meer bepaald kan hij als beoefenaar van de ‘preventieve justitie’ mogelijke problemen 

voorzien en hierop anticiperen. Tot op heden bestaat er namelijk geen wettelijk kader omtrent 

het exclusief gebruiksrecht. Dit brengt twee belangrijke gevolgen met zich mee. Enerzijds 

bestaat er feitelijk gezien een grote vrijheid om het recht vorm te geven.188 Anderzijds is er door 

het gebrek aan regelgeving meer ruimte voor discussie en problemen.189 Het komt er aldus op 

                                                
182 Art. 577-4, §1, lid 1 BW 
183 Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te 
moderniseren en transparanter te maken, BS 28 juni 2010, 39.717. 
184 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 315, nr. 392. 
185 R. TIMMERMANS, “Claimcultuur tegen notarissen wegens tekortkoming aan bijstandsverplichting bij 
appartementseigendom rukt verder op”, T.App. 2008, afl. 4, 7-8, nr. 9. 
186 Art. 9, §1, laatste lid Notariswet. 
187 S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-
eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 328. 
188 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 55-56, nr. 46. 
189 S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-
eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 346. 
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neer om te brainstormen over de mogelijke problemen die in de toekomst zouden kunnen rijzen, 

en een oplossing hiervoor te voorzien in de statuten. 

 

100. Op menig vlak kunnen bepalingen worden opgenomen in de statuten. Zo zou men 

perfect kunnen omschrijven over welke (gebruiks)rechten de titularis van het exclusief 

gebruiksrecht beschikt.190 Tevens kunnen de modaliteiten van deze rechten zeer gedetailleerd 

worden gestipuleerd. Bijvoorbeeld in het geval dat een tuin belast is met een exclusief 

gebruiksrecht zou men kunnen toelaten dat er beplantingen worden aangebracht door de 

titularis. Men kan hier ook zeer streng in zijn en stellen dat enkel een bepaalde plantensoort 

mag worden geplant. Zelfs de maximale hoogte hiervan en de afstand tussen elke plant mag 

men voorschrijven in de statuten. Voor miskenningen van deze bepalingen kunnen de statuten 

voorzien in een (bijkomende)191 sanctieregeling, bijvoorbeeld een schadevergoeding.192 

 

101. In de statuten kan men ook enkele verbintenissen ten laste van de titularis opnemen, 

vaak als een vorm van compensatie voor het toegekende recht. 193 Enerzijds kunnen deze erin 

bestaan bepaalde prestaties te verrichten, bijvoorbeeld om het gras om de 3 maanden te 

maaien194 of om de hoogte van de aanwezige beplantingen te beperken tot een bepaalde hoogte. 

Indien men wenst dat de houder van het exclusief gebruiksrecht ook instaat voor het onderhoud, 

is het uiterst belangrijk dat dit expliciet in de statuten wordt opgenomen.195. Doet men dit 

namelijk niet, dan is het de titularis niet toegestaan het onderhoud zelf uit te voeren, tenzij mits 

machtiging van de rechter.196 Anderzijds kan de titularis van het recht op grond van de statuten 

ook gehouden zijn tot het dragen van bepaalde kosten die verbonden zijn aan de betreffende 

gemeenschappelijke delen. Als voorbeeld kan men denken aan de kosten die verbonden zijn 

aan de maai- en snoeiwerken. 197 Een meer courante kost zal die van het onderhoud van de 

                                                
190 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 52, nr. 30. 
191 Zie Hoofdstuk 1, afdeling 3, §1. 
192 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 53, nr. 33-34. 
193 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 52, nr. 28. 
194 M.-P. TORDOIR, “Quelques réflexions sur le droit de jouissance exclusive attribué sur des parties communes”, 
T.App. 2008, afl. 3, 8. 
195 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 54-55, nr. 41. 
196 Art. 577-9, §4 BW; S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de 
appartementsmede-eigendom”, NFM 2008, afl. 10, 345. 
197 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 55, nr. 42. 



 39 

gemeenschappelijke delen zijn. Ook deze last kan worden opgelegd aan de titularis, zonder dat 

men hierbij afbreuk doet aan de dwingende criteria voor de lastenverdeling, aangezien hierdoor 

feitelijk gezien toepassing wordt gemaakt van het nutscriterium198.199 Merk tevens op dat ook 

hier een sanctieregeling kan worden voorzien.200 

 

102. De mogelijkheid om een einde te maken aan het exclusief gebruiksrecht werd reeds201 

uitgebreid besproken. Hieraan kan enkel nog worden toegevoegd dat de mogelijkheid tot 

beëindiging kan worden geregeld in de statuten. Deze kan men bovendien onderwerpen aan 

bijkomende modaliteiten, zoals de betaling van een vergoeding waarvan meteen ook de 

berekeningswijze kan worden vastgelegd.202 

 

  

                                                
198 Art. 577-2, §9, lid 3 BW 
199 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 55, nr. 43. 
200 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 54, nr. 40. 
201 Hoofdstuk 1, afdeling 6. 
202 N. CARETTE, “Exclusieve gebruiksrechten op gemeenschappelijke delen bij appartementsmede-eigendom”, 
NFM 2017, afl. 2, 50, nr. 23. 
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Conclusie 

104. De hamvraag die in deze noot wordt behandeld betreft wie er als bewaarder moet 

worden beschouwd wanneer men te maken heeft met een exclusief gebruiksrecht. Alvorens 

daarop in te gaan heb ik eerst grondig het juridisch landschap uitgewerkt van het exclusief 

gebruiksrecht. Daaruit heeft mogen blijken dat het eigenlijk noch is gereglementeerd, noch 

gedefinieerd in de wetgeving of rechtspraak. De geldigheid ervan wordt impliciet wel aanvaard 

door zowel rechtspraak als rechtsleer. Voor het overige werd het leerstuk vormgegeven door 

de notariële praktijk en deels ook door de rechtsleer. Desondanks heerst er op sommige vlakken 

toch enige rechtsonzekerheid. Hierbij kan bij wijze van voorbeeld verwezen worden naar de 

vereiste stemmeerderheden voor het vestigen van het exclusief gebruiksrecht. Een optreden op 

wetgevend vlak zou dit euvel kunnen verhelpen. Recent werd een wetsontwerp ingediend dat 

enkele aspecten van het exclusief gebruiksrecht reglementeert. Toch zijn er nog meerdere 

punten hieromtrent die niet aan bod komen in het ontwerp, wat te betreuren valt. 

 

105. Vervolgens kwam de aansprakelijkheid van de bewaarder voor schade veroorzaakt door 

zaken onder zijn bewaring ter sprake. Deze aansprakelijkheid ligt vervat in artikel 1384, lid 1 

van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de toepassingsvoorwaarden logischerwijs ook aan bod 

kwamen. De nadruk werd gelegd op het begrip ‘bewaarder’ en de vereiste van schade aan een 

derde. Bij dat laatste werd de problematiek van de samenloop aangesneden en toegepast op de 

verhouding tussen vereniging van mede-eigenaars en de individuele mede-eigenaar. Wat betreft 

de bewaring kwam ik tot de bevinding dat gezien de concrete omstandigheden van het 

geannoteerde arrest de rechter rechtmatig kon besluiten dat de vereniging van mede-eigenaars 

de bewaring uitoefende over het gemeenschappelijk deel waarop een exclusief gebruiksrecht 

rustte. De rechter moet telkens oordelen in concreto, waardoor in een andere casus, afhankelijk 

van de concrete elementen, de titularis van het exclusief gebruiksrecht als bewaarder kan 

worden bestempeld. Een gezamenlijke bewaring behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

 

106. Per slot van rekening werden enkele aandachtspunten voor de notaris opgesomd en 

toegelicht. Deze zijn er vooral op gericht om toekomstige problemen en discussies te vermijden, 

maar tegelijk ook om de rechten en plichten van de betrokken partijen duidelijk weer te geven 

en vast te leggen. Bijkomend, maar zeker niet minder belangrijk, werd gewezen op de mogelijke 

aansprakelijkheid van de notaris die kan worden ingeroepen voor het opmaken van behoorlijke 

statuten. 
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