BURGERLIJK WETBOEK
RECHT VAN UITWEG

Art. 682. <W 01-03-1978, art. 1> § 1. De eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende
toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten
of ongemakken, kan, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een
uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding
tot de schade die hij mocht veroorzaken.
§ 2. De vordering tot toewijzing van een uitweg is onverjaarbaar.
§ 3. Bij stilzitten van de eigenaar kan de gebruiker van het erf dat zich bevindt in de toestand
beschreven in § 1, onder dezelfde voorwaarden een uitweg vorderen, mits hij de eigenaar in de zaak
roept.

Art. 683. <W 01-03-1978, art. 1> De ligging van de uitweg wordt door de rechter bepaald op zulk een
wijze dat hij het minst schadelijk is.
Indien de ingeslotenheid evenwel het gevolg is van de splitsing van een erf na verkoop, ruiling,
verdeling of enige andere omstandigheid, kan de uitweg slechts verleend worden over de percelen
die voor de splitsing tot dat erf behoorden, tenzij de openbare weg op die wijze niet voldoende
bereikbaar is. De rechter oordeelt naar billijkheid.

Art. 684. <W 01-03-1978, art. 1> De verleende uitweg houdt op, wanneer hij niet meer noodzakelijk
is naar het voorschrift van artikel 682, § 1, of wanneer hij kan genomen worden op een andere
plaats, die minder schadelijk is geworden dan de aangewezen ligging.
Men kan zich op geen verjaring beroepen, hoelang de uitweg ook moge bestaan.
De vordering tot afschaffing of tot vetplaatsing van de uitweg kan worden ingesteld door de eigenaar
of bij stilzitten van deze door de gebruiker van het heersend of het lijdend erf. De gebruiker dient de
eigenaar in de zaak te roepen.
Wanneer de uitweg wordt afgeschaft kan de rechter, in acht genomen de duur van het recht en de
geleden schade, de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de ontvangen vergoeding bevelen.

Art. 685. <W 01-03-1978, art. 1> De vordering tot vergoeding, in het geval van artikel 682, is vatbaar
voor verjaring en de uitweg moet blijven bestaan, hoewel de vordering tot vergoeding niet meer
ontvankelijk is.

