BURGERLIJK WETBOEK
WATER

Art. 640. Lager gelegen erven zijn jegens de hoger liggende gehouden het water te ontvangen dat
daarvan buiten 's mensen toedoen natuurlijk afloopt.
De eigenaar van het lager gelegen erf mag geen dijk opwerpen waardoor de afloop verhinderd
wordt.
De eigenaar van het hoger gelegen erf mag niets doen waardoor de erfdienstbaarheid van het lager
gelegen erf verzwaard wordt.

Art. 641. Hij die in zijn erf een waterbron heeft, mag daarvan naar goeddunken gebruik maken,
behoudens het recht dat de eigenaar van het lager gelegen erf door een titel of door verjaring mocht
hebben verkregen.

Art. 642. De verjaring kan in dit geval niet verkregen worden dan door een onafgebroken genot van
dertig jaren, te rekenen van het ogenblik waarop de eigenaar van het lager gelegen erf zichtbare
werken heeft gemaakt en voltooid, die bestemd zijn om de val en de loop van het water op zijn
eigendom te bevorderen.

Art. 643. De eigenaar van de waterbron mag de loop ervan niet veranderen, wanneer deze aan de
bewoners van een gemeente, dorp of gehucht het voor hen nodige water verschaft; indien echter de
bewoners het gebruik daarvan niet hebben verworven, noch door verjaring verkregen, kan de
eigenaar een vergoeding vorderen, die door deskundigen wordt vastgesteld.

Art. 644. Hij wiens eigendom paalt aan een lopend water dat volgens artikel 538, in de titel
Onderscheiding van de goederen, niet behoort tot het openbaar domein, mag zich, waar het
voorbijloopt, daarvan bedienen tot bevloeiing van zijn eigendommen.
Hij wiens erf door dat water doorsneden wordt, mag daarvan zelfs gebruik maken in de tussenruimte
die het water er doorloopt, echter onder verplichting om het op de plaats waar het zijn erf verlaat,
zijn gewone loop terug te geven.

Art. 645. Wanneer een geschil ontstaat tussen de eigenaars voor wie die waters nut kunnen
opleveren, moet de rechtbank, bij haar uitspraak, het belang van de landbouw overeenbrengen met
de eerbiediging van het eigendomsrecht; en in alle gevallen moeten de bijzondere en plaatselijke
verordeningen betreffende de loop en het gebruik van de waters in acht worden genomen.

