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Woord vooraf 
Deze masterproef vormt het sluitstuk van mijn opleiding aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de 

Universiteit Gent. Als werkstudent was dit geen gemakkelijk traject, zeker niet toen ik tijdens de 

bachelor nog voltijds aan het werk was. Het was een traject van vallen en opstaan, waarbij het 

laatste gelukkig de overhand had. 

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen in de bloemetjes te zetten 

die de voorbije vijf jaar mijn leven hebben doorkruist. In de allereerste plaats mijn vriend Robin. Hij is 

mij steeds blijven steunen en heeft zonder morren aanvaard dat ik het merendeel van mijn vrije tijd 

aan mijn studies besteed heb. Ook mijn collega’s ben ik zeer erkentelijk. Zij konden ervoor zorgen dat 

ik na een werkdag toch nog de energie had om te studeren en waren ook zeer begripvol om mij in de 

examenperiodes het nodige verlof te gunnen. Daarnaast wil ik ook vrienden en familie bedanken. 

Hun positieve, aanmoedigende en soms zelfs bewonderenswaardige reacties gaven me de kracht om 

niet op te geven en de moed om door te gaan. Tot slot wil ik mijn promotor, professor Kruithof, 

bedanken voor de hulp bij deze masterproef. Door het zorgvuldig nalezen van mijn sneuvelteksten, 

het maken van opmerkingen daarbij en het geven van nuttige tips kreeg ik de nodige inspiratie. 

Zoals auteurs van boeken de mogelijkheid benutten om hun boek aan iemand op te dragen, zal ik dit 

ook doen met mijn masterproef. Mijn oma (‘mé’) was diegene die het meest glunderde toen ik haar 

jaar na jaar mijn examenresultaten vertelde. Eind 2011 is ze vredig gestorven toen ze bijna 97 was. 

Ze zal er dus niet meer zijn op het moment dat ik mijn diploma haal, maar ik weet zeker dat ze trots 

op mij geweest zou zijn. Daarom wil ik mijn masterproef aan haar opdragen. 
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Inleiding 
 

“Un droit porté trop loin devient une injustice” 
(Voltaire) 

 

Het is een feit dat de mens op allerlei gegevens een naam plakt om de werkelijkheid beter te kunnen 

vatten en om erover te kunnen spreken en redeneren. Er worden impliciet afspraken gemaakt over 

wat de woorden of termen betekenen. Termen of woorden zijn de linguïstische uitdrukkingen van de 

concepten die de werkelijkheid uitmaken. 

Het is echter evenzeer zo dat de werkelijkheid verandert, dat er steeds nieuwe dingen bijkomen. Dit 

speelt ten volle in de juridische wereld, waar rechtsverschijnselen constant wijzigingen ondergaan of 

waar nieuwe rechtsfiguren verschijnen. Bij zo’n onbenoemd rechtsverschijnsel heeft de jurist het 

moeilijk omdat het begrip nog geen naam kreeg. Voor sommige rechtsfiguren blijft de term hetzelfde 

terwijl de inhoud of het achterliggende begrip wel wijzigt. Een term heeft een zekere starheid tot 

gevolg. Soms wordt ervoor gekozen om iets niet te benoemen of om de term die voor een 

rechtsverschijnsel staat niet te definiëren, omdat door het definiëren automatisch dingen worden 

uitgesloten omdat ze niet onder de definitie kunnen vallen. 

Het recht wordt onder meer vastgelegd in de wet. De gedachtes van het recht worden tot termen 

herleid, maar er blijft wel recht liggen achter de termen van de wet. Soms heeft het gebruik van 

termen tot gevolg dat de achterliggende rechtsgedachte verdwijnt. Het recht pakt de taal 

voortdurend in snelheid. Door mijn vooropleiding in de vertaalkunde is dit wel iets dat mij intrigeert. 

Bij het kiezen van een thema voor mijn masterproef was ik onmiddellijk geïnteresseerd in het 

voorstel van professor Kruithof om de rechtsfiguren burenhinder en rechtsmisbruik te analyseren. 

Ook deze rechtsfiguren zijn doorheen de tijd veranderd, maar bleven op dezelfde manier benoemd. 

Burenhinder is een begrip dat elkeen bekend in de oren klinkt, maar wat houdt het juist in? Waarom 

was er nood aan een evenwichtsleer? Onderging het foutbegrip doorheen de tijd een evolutie 

waardoor burenhinder er soms wel en soms niet onder viel? 

Rechtsmisbruik wordt inmiddels in allerhande rechtstakken toegepast. Kan een recht wel misbruikt 

worden? Zo ja, hoe wordt bepaald welk gebruik van een recht als misbruik dient gekwalificeerd te 

worden? Zijn de criteria die door de rechtspraak werden ontwikkeld afdoende? 

Om dit te onderzoeken werden de Belgische rechtspraak en rechtsleer uitvoerig geconsulteerd, 

waarbij zowel gebruik werd gemaakt van Franstalige als Nederlandstalige bronnen. Voor het 

rechtsvergelijkend deel werd in de mate van het mogelijke buitenlandse rechtspraak en rechtsleer 

geraadpleegd. 

In een eerste hoofdstuk wordt de rechtsfiguur burenhinder besproken zoals deze door de 

hedendaagse rechtspraak en rechtsleer geïnterpreteerd wordt, met hier en daar een kritische noot. 

In het tweede hoofdstuk doe ik hetzelfde met de rechtsfiguur rechtsmisbruik. In een derde hoofdstuk 

worden beide rechtsfiguren met elkaar vergeleken. De verbanden en verschillen tussen beide 

systemen worden vermeld. Het vierde hoofdstuk geeft kort weer hoe burenhinder en rechtsmisbruik 
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zich verhouden tot de fout-aansprakelijkheid van artikel 1382 en verder van het Burgerlijk Wetboek. 

In hoofdstuk vijf wordt getracht een kritische blik te werpen op de toepassing van de leerstukken van 

rechtsmisbruik en burenhinder door de hedendaagse rechtspraak en doctrine. In een zesde 

hoofdstuk wordt een kijkje genomen in de ons omringende landen en wordt nagegaan hoe zij 

omgaan met burenhinder en rechtsmisbruik.  
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Hoofdstuk I – Rechtsfiguur burenhinder 
1. Alvorens over te gaan tot een vergelijking tussen de rechtsfiguren burenhinder en rechtsmisbruik, 

is het in de eerste plaats noodzakelijk om een duidelijk beeld te hebben van wat deze rechtsfiguren 

heden ten dage precies inhouden. 

2. In dit eerste hoofdstuk wordt de rechtsfiguur burenhinder besproken. De eerste afdeling 

bespreekt kort de totstandkoming van de burenhinderleer. In de tweede afdeling worden de 

kenmerken ervan opgesomd zoals die doorgaans door de rechtsleer worden weergegeven. Afdeling 

drie gaat over het personeel toepassingsgebied van de burenhinderleer. In afdeling vier wordt 

stilgestaan bij de sanctie voor burenhinder. Afdeling vijf handelt over de rechter die bevoegd is voor 

zaken van burenhinder. In afdeling zes wordt dieper ingegaan op de historische achtergrond van de 

burenhinderleer, meer bepaald wat de rechtsgronden betreft. 

Afdeling I – Totstandkoming 
3. Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek voorziet op het eerste gezicht in een behoorlijk absoluut 

eigendomsrecht dat enkel beperkt wordt door wetten en reglementen.1 Dit absoluut karakter 

verwijst naar de alomvattendheid van dit recht. Eigendomsrecht is het hoogste recht is dat men op 

een zaak kan hebben. Eenieder mag zijn eigendomsrecht ten volle benutten (“op de meest volstrekte 

wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken”2). Sommige auteurs menen dat 

het eigendomsrecht uit het Burgerlijk Wetboek helemaal niet zo absoluut is en dat de betekenis van 

de woorden ‘op de meest volstrekte wijze’ vrij beperkt is. Deze formulering zou enkel een manier 

geweest zijn om het eigendomsrecht duidelijk af te bakenen van het vruchtgebruik.3 Dat het 

eigendomsrecht minder ruim dient te worden opgevat dan de letterlijke tekst van artikel 544 van het 

Burgerlijk Wetboek laat uitschijnen, lijkt ook te stroken met de opvatting over het eigendomsrecht in 

het oud-Franse recht.4 

4. Hoewel de definitie van het eigendomsrecht uit het Burgerlijk Wetboek geen rechtstreekse 

verwijzing bevat naar de rechten van anderen5, is het heden ten dage duidelijk dat elke eigenaar 

evenzeer beperkt wordt in het gebruik en genot van zijn onroerend goed doordat er rekening 

gehouden moet worden met de rechten van anderen, die op gelijke hoogte staan (de sociale 

dimensie, solidariteitsgedachte). Elk subjectief recht impliceert verplichtingen. Je hebt misschien wel 

het recht om een boom op je eigendom te planten, maar dan heb je ook de plicht om ervoor te 

                                                           
1
 S. STIJNS en H. VUYE, “Tendances et réflexions en matière d’abus de droit en droit des biens”, in J. KOKELENBERG, 

F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), Propriété-Eigendom, Brugge, Die Keure, 1996, 97-98 (hierna verkort S. 
STIJNS en H. VUYE, “Tendances et réflexions en matière d’abus de droit en droit des biens”). 
2
 De Franse versie van het wetsartikel is als volgt: “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la 

manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements.” 
3
 S. STIJNS en H. VUYE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. V. Zakenrecht. Boek IV. Burenhinder, Antwerpen, 

Kluwer, 2000, 8-9 (hierna verkort S. STIJNS en H. VUYE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. V. Zakenrecht. Boek 
IV. Burenhinder). 
4
 R.J. POTHIER, “Traité du contrat de société”, in Oeuvres de POTHIER door M. DUPIN, Brussel, H. Tarlier, 1831, 457: 

Pothier legt de rechtsgrond voor burenhinder bij het quasi-contract: “Le voisinage est un quasi-contrat qui 
forme des obligations réciproques entre les voisins, c’est à dire, entre les propriétaires ou possesseurs 
d’héritages contigus les uns aux autres.” 
5
 In de definitie van POTHIER (R.J. POTHIER, “Traité du droit de propriété”, in Oeuvres de POTHIER door M. BUGNET, 

Paris, 1861, H. Plon, 330) stond dit wel (“de manière qu’il ne nuise pas à son voisin”), net zozeer als in de 
definitie van het oud Nederlands Burgerlijk Wetboek (“mits men aan de regten van anderen geen hinder 
toebrenge”). Cass. fr. 14 november 1816, D., 1817, I, 248: Het Franse Hof van Cassatie heeft overigens 
bevestigd dat artikel 544 B.W. moet gelezen worden in de zin van de definitie van Pothier. 
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zorgen dat de takken ervan je buren niet hinderen omdat je het eigendomsrecht van je buurman 

moet respecteren. Zo kan je ook het recht hebben (bv. een bouwvergunning) om een metershoge 

muur te metselen die je buurman het zicht op het landschap ontneemt, toch zal de rechter veelal 

oordelen dat dit niet geoorloofd is. Verschillende personen hebben subjectieve rechten en als die 

met elkaar in conflict treden, kan er burenhinder ontstaan.6 

5. Het absolute karakter7 van het eigendomsrecht wordt ook getemperd door talloze wetten8 en 

verordeningen. Zo bevat het Burgerlijk Wetboek (objectief recht) preventieve maatregelen in de 

vorm van erfdienstbaarheden en vergoedende maatregelen in de vorm van de burgerlijke 

aansprakelijkheid (in geval van fout). Deze volstaan echter niet om een oplossing te bieden voor het 

probleem van de burenhinder omdat er bij burenhinder niet steeds sprake is van een fout.9 

6. Vóór de princiepsarresten van 1960 verbond het Hof de schadevergoeding voor overmatige 

burenhinder nog aan de foutidee. Toen de interpretatie van procureur-generaal LECLERCQ over het 

foutbegrip van art. 1382 Burgerlijk Wetboek in het begin van de 20e eeuw ingang vond (elke inbreuk 

op een fundamenteel recht maakt een fout uit), was er ineens geen nood meer aan een autonome 

theorie voor burenhinder. Uit die interpretatie volgt immers dat een schending van het 

eigendomsrecht (en van het evenwicht tussen naburige erven) automatisch een fout uitmaakt en het 

recht doet ontstaan op een vergoeding.10 

De kritiek op de interpretatie van het foutbegrip van LECLERCQ bleef echter niet uit, waardoor het 

kwalificeren van burenhinder onder de aquiliaanse aansprakelijkheid op losse schroeven kwam te 

staan. In 1949 moest het Hof voor het eerst de knoop doorhakken tussen de creatie van een foutloze 

burenhinderleer of het aanhouden van de fout-aansprakelijkheid als grondslag voor burenhinder. Het 

Hof koos toch nog voor de tweede optie. De redenering veranderde wel en bestond erin dat elke 

eigenaar verplicht is om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om zijn buren gemakkelijk 

voorzienbare en vermijdbare schade te besparen. Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek was meer 

dan een loutere definitie van het eigendomsrecht en werd gezien als een norm die burgers dienen te 

respecteren.11 Zonder het nemen van voorzorgsmaatregelen werd een fout begaan in de zin van 

artikel 1382 Burgerlijk Wetboek of een nalatigheid in de zin van artikel 1383 Burgerlijk Wetboek.12 

                                                           
6
 J.-P. VERGAUWE, Les relations de voisinage, Brussel, Larcier, 2008, 8 (hierna verkort J.-P. VERGAUWE, Les relations 

de voisinage). 
7
 Supra 3, randnummer 3. 

8
 Bijvoorbeeld het Veldwetboek. 

9
 C. MOSTIN, Les troubles de voisinage, Diegem, Kluwer, 1998, 7 (hierna verkort C. MOSTIN, Les troubles de 

voisinage). 
10

 S. STIJNS en H. VUYE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. V. Zakenrecht. Boek IV. Burenhinder, supra noot 3, 
23-26. 
11

 S. STIJNS en H. VUYE, “Rechtsmisbruik en burenhinder: evenwichtsoefeningen op weg naar een 
evenwichtsleer”, in Liber Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 318 (hierna verkort S. STIJNS en 

H. VUYE, “Rechtsmisbruik en burenhinder: evenwichtsoefeningen op weg naar een evenwichtsleer”). 
12

 Cass. 7 april 1949, Pas. 1949, I, 273, concl. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, R.C.J.B. 1949, 201, noot J. DABIN, J.T. 1949, 
507, noot J.C. DE HARVEN, Arr.Cass. 1949, 242 en R.W. 1949-50, 15; S. BOUFLETTE, “La théorie des troubles de 
voisinage: de l’équilibre entre protection et limitation”, in P. LECOCQ en P. LEWALLE (eds.), Contrainte, limitation 
et atteinte à la propriété, Brussel, Larcier, 2005, 215 (hierna verkort S. BOUFLETTE, “La théorie des troubles de 
voisinage”); N. LUCAS, “Actualia inzake burenhinder”, Jura Falc. 2006-07, afl. 2, 340 (hierna verkort N. LUCAS, 
“Actualia inzake burenhinder”); C. MOSTIN, Les troubles de voisinage, supra noot 9, 10; V. SAGAERT, 
“Verantwoordelijkheid en eigendom: het aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?”, in UALS, Verantwoordelijkheid 
en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 72 (hierna verkort V. SAGAERT, “Verantwoordelijkheid en eigendom: het 
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Het foutbegrip werd hierbij door het Hof van Cassatie ruim geïnterpreteerd13, zodat bijna alle 

gevallen van burenhinder gedekt werden door art. 1382 Burgerlijk Wetboek.14 De burenhinder werd 

aldus gebaseerd op zowel artikel 1382 Burgerlijk Wetboek als art. 544 Burgerlijk Wetboek.15 

7. In 1960 vond echter een echte ommekeer plaats en werd de burenhinderleer16 geschapen. Deze 

leer gaat verder dan de aquiliaanse aansprakelijkheid en vestigt een vorm van foutloze 

aansprakelijkheid.17 De evenwichtsleer vindt zijn oorsprong in cassatierechtspraak, meer bepaald in 

het schoorsteen- en kanaalarrest.18 In het schoorsteenarrest ging het om een schoorsteen die 

verstikt was geraakt door het optrekken van een gemene muur door de buurman. Hoewel het 

verhogen van de gemene muur een wettelijke basis heeft en aldus geen fout werd begaan, werd de 

buurman toch veroordeeld tot het verhogen van de schoorsteen van zijn nabuur. In het kanaalarrest 

ging het om een onderneming die schade leed door werken aan het kanaal Brussel-Charleroi. De 

Belgische staat voerde voor Cassatie aan dat geen fout werd begaan en aldus geen schadevergoeding 

kon worden opgelegd. Het Hof verworp dit middel. 

In beide arresten stelt het Hof het volgende: 

“Overwegende dat artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek aan elke eigenaar het 

recht toekent het genot van zijn zaak te hebben; 

Dat, aangezien naburige eigenaars sindsdien een gelijk recht op genot hebben, 

hieruit blijkt dat, wanneer eenmaal tussen de eigendommen de betrekkingen 

vastgesteld zijn, rekening houdende met de uit de nabuurschap voortvloeiende 

normale lasten, het aldus geschapen evenwicht in stand moet worden gehouden 

tussen de respectieve eigenaars; 

Overwegende dat de eigenaar van een onroerend goed die door een niet-foutief 

feit dit evenwicht verbreekt, bij het opleggen aan een naburige eigenaar van een 

stoornis die de maat van de gewone buurschapsnadelen overschrijdt, hem een 

rechtmatige en passende compensatie, waardoor het evenwicht hersteld wordt, 

verschuldigd is; 

Dat immers, daar hij zodoende het eigendomsrecht van zijn nabuur krenkt, hij hem 

moet schadeloos stellen overeenkomstig de traditie en het algemeen beginsel dat 

vastgelegd is […].” 

                                                                                                                                                                                     
aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?”); S. STIJNS en H. VUYE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. V. Zakenrecht. 
Boek IV. Burenhinder, supra noot 3, 96-97. 
13

 Evenwel niet meer op de manier van procureur-generaal LECLERCQ, want deze theorie werd sterk bekritiseerd. 
14

 S. STIJNS en H. VUYE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. V. Zakenrecht. Boek IV. Burenhinder, supra noot 3, 
98. 
15

 S. STIJNS en H. VUYE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. V. Zakenrecht. Boek IV. Burenhinder, supra noot 3, 
118. 
16

 Ook wel leer van de hinder uit nabuurschap of evenwichtsleer genoemd. 
17

 C. MOSTIN, Les troubles de voisinage, supra noot 9, 8. 
18

 Cass. 6 april 1960, Pas. 1960, I, 915, concl. MAHAUX, R.G.A.R. 1960, nr.6.557, noot R.O. DALCQ, J.T. 1960, 339, 
noot A. DE MEULDER en Arr.Cass. 1960, 722; H. VUYE, “Fundamentele regels en recente tendensen inzake 
burenhinder”, in M. DEBAENE en P. SOENS (eds.), Aansprakelijkheidsrecht. Fundamentele tendensen, Gent, 
Larcier, 2005, 1 (hierna verkort H. VUYE, “Fundamentele regels en recente tendensen inzake burenhinder”). 



 
 

6 
 

De arresten definiëren hinder aldus als een stoornis die de maat van de gewone buurschapsnadelen 

overschrijdt of als het krenken van het eigendomsrecht van de nabuur. Er moet louter sprake zijn van 

bovenmatige hinder, opdat er recht ontstaat op compensatie. 

8. De volgende principes worden in deze arresten vastgelegd: 

Eenieder heeft het recht om op een normale manier van zijn goed te genieten. Buren hebben een 

juridisch gelijk recht op voormeld genot. In de relaties tussen buren ontstaat een evenwicht, een 

wederkerig gedogen, waarbij rekening wordt gehouden met de normale lasten van nabuurschap. De 

juridische gelijkheid houdt met andere woorden geen feitelijke gelijkheid in. Een niet-foutief feit 

verbreekt dit evenwicht zodra er sprake is van hinder die de maatstaf voor gewone ongemakken 

tussen buren overschrijdt. Wie het evenwicht verbreekt, is ertoe gehouden om een passende en 

rechtmatige compensatie te voorzien die het evenwicht herstelt.19  

9. Deze regels zijn noch van openbare orde, noch van dwingend recht.20 

10. Sinds 1960 is er dus een duaal systeem wat betreft conflicten tussen eigendomsrechten. Enerzijds 

de foutaansprakelijkheid van artikels 1382-1383 Burgerlijk Wetboek, anderzijds de foutloze 

aansprakelijkheid van de evenwichtsleer.21 De arresten van 1960 zorgden voor een ommekeer in de 

cassatierechtspraak. Volgens STIJNS en VUYE heeft deze ommekeer naar de foutloze aansprakelijkheid 

twee redenen. Ten eerste het feit dat het gezaghebbende Traité van DE PAGE pleit voor een foutloze 

burenhinderleer. Ten tweede de conclusie van advocaat-generaal MAHAUX
22

 die twee punten van het 

arrest van 1949 bekritiseert: nl. de foutvereiste23 en de sanctie24.25 

Afdeling II – Kenmerken van de burenhinderleer 

§1. Nabuurschap 

11. In de Belgische rechtspraak en rechtsleer wordt steeds gesteld dat burenhinder nabuurschap 

veronderstelt. Doch het is geenszins vereist dat het om aanpalende erven gaat.26 Zo kan een 

luchthaven bijvoorbeeld voor burenhinder zorgen door lawaaierige vliegtuigen.27 Burenhinder wordt 

ook al aanvaard in geval van inwerking van chemische stoffen op geparkeerde wagens.28 

                                                           
19

 J.-P. VERGAUWE, Les relations de voisinage, supra noot 6, 152. 
20

 Cass. 28 juni 1973, Arr.Cass. 1973, 1063; Cass. 29 mei 1989, Arr.Cass. 1988-89, 1137. 
21

 V. SAGAERT, “Verantwoordelijkheid en eigendom: het aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?”, supra noot 12, 73. 
22

 Concl. MAHAUX bij Cass. 19 april 1960, Pas. 1960, I, 915: MAHAUX heeft de mosterd gehaald heeft bij Dabin: J. 
DABIN, “Les thèses du procureur général Leclercq en matière de responsabilité civile”, R.G.A.R. 1933, nr. 1315. 
23

 MAHAUX concentreert zich op de zorgvuldigheidsnorm en besluit dat de cassatierechtspraak van 1949 een 
probleem vormt in die gevallen waarin er geen voorzorgsmaatregelen mogelijk zijn, omdat dan automatisch tot 
een fout besloten wordt, terwijl eigenlijk wel gehandeld werd als een bonus pater familias. MAHAUX vergeet 
echter dat het arrest hinder evenzeer kwalificeert als een schending van een wettelijke norm die besloten ligt 
in art. 544 B.W. 
24

 MAHAUX is van oordeel dat de sanctie niet gezocht kan worden in art. 1382 B.W., omdat het gevolg daarvan is 
dat een integrale schadeloosstelling zich opdringt en dat herstel in natura primeert op herstel bij equivalent. 
25

 S. STIJNS en H. VUYE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. V. Zakenrecht. Boek IV. Burenhinder, supra noot 3, 
127-129. 
26

 Cass. 19 oktober 1972, J.T. 1974, 114, noot B. DE CLIPPEL, T.Aann. 1973, 227, noot J.-L. FAGNART, Arr.Cass. 1972, 
178 en R.W. 1972-73, 1282. 
27

 H. VUYE, “Actualia burenhinder: over buren en hun kuren” in H. VANDENBERGHE (ed.), Themis, 
Vormingsonderdeel 16: zakenrecht, Brugge, Die Keure, 2002-03, 52 (hierna verkort H. VUYE, “Actualia 
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Er moet voldoende nabijheid zijn opdat een gebeurtenis op het ene erf gevolgen kan hebben voor 

het andere erf.29 Rechtspraak en rechtsleer interpreteren het begrip nabuurschap ruim.30 Deze ruime 

interpretatie is logisch te verklaren door het feit dat de eigendomsrechten of afgeleiden daarvan niet 

alleen gelden ten aanzien van naburen met aanpalende erven, maar evenzeer ten aanzien van 

andere rechtssubjecten. 

12. Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat blijkt dat de Belgische rechtspraak en 

rechtsleer keer op keer voorop stellen dat er nabuurschap dient te zijn om te kunnen spreken van 

burenhinder. Terzelfdertijd wordt het begrip nabuurschap zodanig ruim geïnterpreteerd dat de vlag 

de lading niet meer dekt. 

In feite moet er helemaal geen sprake zijn van nabuurschap. Uit de rechtspraak inzake de lawaaierige 

vliegtuigen kunnen we duidelijk afleiden dat nabuurschap geen onafhankelijke vereiste is om te 

kunnen spreken over burenhinder. Het is mijn inziens nogal vergezocht om te spreken over 

nabuurschap tussen een luchthaven en een erf dat lawaaihinder ondervindt van de vliegtuigen die op 

die luchthaven zijn opgestegen. 

Er moet enkel sprake zijn van een gebeurtenis op het ene erf die schadelijke gevolgen kan hebben 

voor het andere erf, m.a.w. er is enkel een potentiële invloed nodig van het ene erf op het andere 

erf. 

§2. Bovenmatige hinder 

2.1. Is hinder schade of is hinder de oorzaak van schade? 

13. Vooraleer men kan weten wat bovenmatige hinder uitmaakt, moet men eerst weten wat hinder 

is. Is hinder schade of is hinder de oorzaak van schade? 

14. De Belgische rechtsleer lijkt het niet te nauw te nemen met de termen onevenwicht, normale 

lasten uit nabuurschap, overlast, (bovenmatige of abnormale) burenhinder en schade. Mogelijks 

haalt de rechtsleer de termen door elkaar omdat ze erg dicht bij elkaar liggen en in het dagdagelijkse 

taalgebruik ook door elkaar gebruikt worden. Het kan echter nuttig zijn om even te verduidelijken 

wat de termen precies inhouden.  

15. Hieronder wordt weergegeven hoe ik de vraag in de titel zou beantwoorden. 

16. De analyse van CORNELIS kan een aanzet bieden tot ontleding van de termen.31 Er bestaat een 

evenwicht tussen de rechten die gelden op onroerende goederen. Dit evenwicht kan worden 

verbroken door de normale ongemakken of lasten uit nabuurschap. In zo’n geval is volgens CORNELIS 

er nog geen sprake van burenhinder. Er is dus met andere woorden een zekere speling van het 

                                                                                                                                                                                     
burenhinder: over buren en hun kuren”); H. VUYE, “Fundamentele regels en recente tendensen inzake 
burenhinder”, supra noot 18, 2. 
28

 Rb. Antwerpen 30 maart 1966, T.Aann. 1974, 24, noot H. BOCKEN. 
29

 Cass. 21 februari 1963, Pas. 1963, I, 687; Brussel 24 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 332; P. LECOCQ, “Troubles de 
voisinage: qui, comment et pourquoi?” in D. DÉOM, O. JAUNIAUX, P. LECOCQ, C. MOSTIN en P.-P. RENSON, Les troubles 
de voisinage: quatre points de vue, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 11 (hierna verkort P. LECOCQ, “Troubles 
de voisinage: qui, comment et pourquoi?”). 
30

 J.-P. VERGAUWE, Les relations de voisinage, supra noot 6, 191. 
31

 L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 
1989, 681-684 (hierna verkort L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht). 
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evenwicht mogelijk, omdat elk rechtssubject er rekening mee moet houden dat de houder van 

rechten op het naburig onroerend goed de mogelijkheid behoudt om van zijn rechten gebruik te 

maken, ook als een rechtsvoorganger dit niet deed. Het zijn nog altijd de rechtsregels die de 

draagwijdte van de rechten op onroerende goederen bepalen en niet de rechtssubjecten zelf. 

Vandaar de mogelijke schommeling in het evenwicht. 

Als ik de theorie van CORNELIS goed analyseer, zijn er vier verschillende niveaus: 

Abnormale burenhinder 

Normale burenhinder 

Abstracte evenwicht: inclusief de normale eventuele ongemakken of lasten uit nabuurschap 

Concrete evenwicht 

 

Met het concrete evenwicht wordt het evenwicht bedoeld zoals het bestaat in een bepaalde situatie. 

De normale lasten voortvloeiend uit nabuurschap kunnen dit concrete evenwicht corrigeren, maar 

dit houdt volgens CORNELIS niet in dat er al sprake is van burenhinder. Zo kan het zijn dat een nieuwe 

nabuur bij een collectieve of individuele eerstingebruikneming het concrete evenwicht verbreekt, 

maar binnen de marge blijft van het abstracte evenwicht, omdat louter de normale lasten uit 

nabuurschap worden opgelegd. Dit levert volgens CORNELIS geen burenhinder op. Dit is een toestand 

waarmee rekening diende te worden gehouden omdat het gebruik van een recht behouden blijft. De 

uitoefening van een recht zou onder de normale lasten van nabuurschap vallen. Pas zodra vaststaat 

dat er een verstoring is van het evenwicht dat de normale lasten uit nabuurschap overschrijdt, is er 

volgens CORNELIS burenhinder. Daarna moet dan nog geoordeeld worden of die al of niet abnormaal 

is. 

17. Mijn inziens kunnen drie stappen al volstaan en is het niet zo dat de normale ongemakken uit 

nabuurschap geen burenhinder uitmaken. Normale lasten uit nabuurschap en normale burenhinder 

zijn volgens mij identiek. De scheidingslijn die CORNELIS maakt tussen de normale ongemakken uit 

nabuurschap en burenhinder zou overeenstemmen met de draagwijdte van de rechten die door 

rechtsregels wordt bepaald. Het is echter zo dat de burenhinderleer vertrekt vanuit de feitelijke 

situatie tussen rechten (dit is de positie die rechten tegenover elkaar hebben zoals de 

rechtssubjecten dat hebben geconstrueerd in een concrete situatie), niet vanuit de juridische positie 

(dit is de draagwijdte van rechten zoals de rechtsregels dit vooropstellen). Ik kan ook geen voorbeeld 

bedenken van wat normale burenhinder zou zijn (en niet gesanctioneerd wordt) en evenmin behoort 

tot de normale lasten uit nabuurschap. CORNELIS blijft daar ook vaag over. Het blijft echter een 

theoretische vraag die afhangt van hoe je burenhinder precies definieert. Mijn inziens zijn er dus 

slechts drie niveaus vereist. 

Abnormale burenhinder of overlast 

Normale burenhinder of normale lasten uit nabuurschap 

Concreet evenwicht 

 

18. Bovendien kan je discussiëren over het feit of de normale burenhinder al dan niet het evenwicht 

verbreekt. Je zou kunnen argumenteren dat de normale burenhinder deel uitmaakt van het concrete 

evenwicht. Als je het voorbeeld van CORNELIS neemt met betrekking tot de nieuwe nabuur die na een 

eerstingebruikneming zijn recht anders invult dan zijn voorganger, lijkt het alsof die normale lasten 

uit nabuurschap door die nieuwe nabuur het concrete evenwicht verbreken. Het lijkt mij echter dat 
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er op dat moment een nieuw concreet evenwicht wordt gecreëerd. Er moet met dit nieuwe concrete 

evenwicht rekening worden gehouden om te bepalen of er al dan niet abnormale burenhinder is. Het 

volledig correcte schema lijkt mij aldus het volgende: 

Abnormale burenhinder of overlast 

Concreet evenwicht: inclusief de normale burenhinder of de normale lasten uit nabuurschap 

 

Het evenwicht wordt aldus verbroken door een bepaalde exploitatie van het (eigendoms)recht. 

Daardoor ontstaat een onevenwicht. Volgens mijn visie ontstaat er geen onevenwicht bij normale 

lasten of ongemakken uit nabuurschap of bij normale burenhinder en geeft dit dus ook geen 

aanleiding tot compensatie. Als er een onevenwicht is, dan bestaat dat uit abnormale of 

bovenmatige burenhinder of overlast. Burenhinder moet abnormaal zijn vooraleer er aanleiding is 

tot aansprakelijkheid en compensatie. Dit wordt in concreto beoordeeld rekening houdend met de 

bestaande feitelijke ongelijkheden. Hierna volgt een uitvoerigere bespreking van wat bovenmatige 

hinder uitmaakt.32 

19. Bovenmatige hinder en overlast kunnen mijn inziens als synoniemen gebruikt worden.33 Om de 

burenhinderleer te kunnen toepassen is er een causaal verband vereist tussen de exploitatie van het 

(eigendoms)recht en de veroorzaakte bovenmatige hinder. 

Het recht op compensatie ontstaat zodra er sprake is van bovenmatige burenhinder. Schade in de zin 

van artikels 1382-1383 Burgerlijk Wetboek is niet vereist. Het is echter zo dat bovenmatige 

burenhinder zich vaak vereenzelvigt met schade in de zin van deze artikels uit het Burgerlijk 

Wetboek. Er is dikwijls een gewijzigde vermogenstoestand ingevolge de schending van een recht. Het 

persoonlijk of zakelijk recht verliest waarde doordat er sprake is van burenhinder.34 

20. Een voorbeeld kan dit alles verduidelijken: Buurman A is een fervent drummer en bespeelt 

dagelijks gedurende 4 uur zijn instrument, nl. van acht uur ‘s avonds tot middernacht. Buurman B 

woont in het appartement onder dat van buurman A en ondervindt geluidsoverlast of geluidshinder. 

Nabuurschap veronderstelt dat er normale ongemakken zijn die geduld moeten worden. Laten we 

ervan uitgaan dat een uurtje drummen per dag als een normaal ongemak beschouwd kan worden. 

Het evenwicht tussen buren houdt in dat er onder meer een uurtje per dag gedrumd mag worden. 

Dit uurtje drummen kan buurman B ook storen. Het is mogelijk dat buurman B niet meer in alle rust 

van zijn avond kan genieten of dat buurman B geen televisie kan kijken omdat hij het geluid van de 

televisieprogramma’s niet hoort. Buurman B dient deze verstoring echter te verdragen in het licht 

van de normale ongemakken die volgen uit nabuurschap. De normale lasten uit nabuurschap geven 

geen aanleiding tot vergoeding. Buurman A drumt echter vier uur per dag en verbreekt daarmee 

flagrant het evenwicht. Alle dagelijkse drum-uren die een uur te boven gaan, in dit geval drie uren, 

zorgen voor bovenmatige hinder of overlast. Doordat buurman A altijd de volledige avond aan het 

drummen is, ondervindt buurman B meer ongemakken dan de normale ongemakken die 

nabuurschap met zich meebrengt. Buurman B moet met andere woorden bovenmatige hinder 

ondergaan en heeft recht op compensatie. 

                                                           
32

 Infra 10, randnummer 21. 
33

 Hoewel hinder en overlast in de normale taalkundige betekenis als synoniemen behandeld worden, kan er in 
de context van de burenhinderleer niet gesteld worden dat alle hinder overlast is (enkel de bovenmatige of 
abnormale hinder is overlast). 
34

 L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, supra noot 31, 700. 
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2.2. Wat is bovenmatige hinder? 

21. Goed ‘nabuurschap’ is gebaseerd op een wederkerig gedogen. Het ongemak of de hinder dient 

een zekere mate van ernst te vertonen. Het zou niet leefbaar zijn, mochten buren alle ongemakken 

tegen elkaar uitspelen. Van burenhinder is er slechts sprake als er een overschrijding is van het 

wederkerig gedogen.35 De (sanctie van de) burenhinderleer kan slechts toepassing vinden zodra er 

bovenmatige hinder is, m.a.w. hinder die de gewone hinder overtreft en die het evenwicht 

verbreekt. Het is aan de rechter om te beslissen wat bovenmatige hinder uitmaakt en wanneer het 

evenwicht verbroken wordt. 36 Over de notie evenwicht werd vooralsnog nog weinig geschreven. Het 

is wel duidelijk dat het evenwicht een feitelijk gegeven is dat verwijst naar de toestand die zich in de 

loop der jaren tussen erven heeft bestendigd.37 Voor het bepalen van het evenwicht wordt rekening 

gehouden met het milieu waarin de hinder zich voordoet38, alsmede met de evolutie in de tijd van de 

vereisten van de samenleving39. Daarnaast kan ook de eerstaanwezigheid (factor plaats of milieu) als 

beoordelingselement vermeld worden.40 Het evenwicht is dynamisch en evolutief (factor technische 

vooruitgang).41 Materiële beschadiging van een onroerend goed is niet vereist. Psychologische hinder 

kan volstaan.42 Ook eenvoudige genotsstoornissen zijn voldoende.43 Stilzitten bij beweerde hinder 

kan zo geïnterpreteerd worden dat de hinder het evenwicht niet verbreekt omdat het de normale 

ongemakken uit nabuurschap niet overschrijdt.44 Ook tijdelijke burenhinder kan recht geven op een 

compensatie.45 Toch speelt ook de frequentie van de hinderverwekkende activiteit een rol bij de 

bepaling van het bovenmatig karakter ervan.46 

22. De eisende partij draagt de bewijslast van de bovenmatige hinder en kan dat bewijs leveren met 

alle middelen van recht.47 

                                                           
35

 N. LUCAS, “Actualia inzake burenhinder”, supra noot 12, 340. 
36

 Cass. 21 december 1961, Pas. 1962, I, 480; Cass. 21 februari 1963, Pas. 1963, I, 687; C. MOSTIN, Les troubles 
de voisinage, supra noot 9, 23. 
37

 Antwerpen 18 november 1999, Arr.Cass. 1999, 1454, Pas. 1999, II, 1519 en R.W. 2000-01, 15. 
38

 Vred. Luik, 4 december 1987, J.L.M.B. 1988, 333. 
39

 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, “Overzicht van rechtspraak (1989-1994). Zakenrecht”, T.P.R. 1995, 557. 
40

 Luik 17 oktober 2000, J.L.M.B. 2001, 1062; Vred. Gent 6 november 2000, T.B.B.R. 2001, 249; Rb. Aarlen 21 
mei 2002, J.L.M.B. 2003, 435; Dit kan enkel een beoordelingselement zijn voor het bovenmatig karakter van de 
hinder, niet voor de passende en billijke compensatie, risico-aanvaarding kan nl. enkel een rol spelen als die 
foutief is (Cass. 1 februari 2008, N.J.W. 2008, 685, noot I. BOONE). 
41

 N. LUCAS, “Actualia inzake burenhinder”, supra noot 12, 343; J.-P. VERGAUWE, Les relations de voisinage, supra 
noot 6, 155. 
42

 Cass. 19 oktober 1972, J.T. 1974, 114, noot B. DE CLIPPEL, T.Aann. 1973, 227, noot J.-L. FAGNART, Arr.Cass. 1972, 
178 en R.W. 1972-73, 1282; N. LUCAS, “Actualia inzake burenhinder”, supra noot 12, 343; S. VEREECKEN, 
“Burenhinder uit evenwicht bij gebrek aan bewezen verstoring door verweerder als oorzaak van de schade”, 
R.A.B.G. 2006, afl. 10, 771 (hierna verkort S. VEREECKEN, “Burenhinder uit evenwicht bij gebrek aan bewezen 
verstoring door verweerder als oorzaak van de schade”); Psychologische hinder kan bijvoorbeeld bestaan uit 
een gevoel van onveiligheid. 
43

 Rb. Brussel 18 december 1974, R.G.A.R. 1975, nr. 9476, noot F. GLANSDORFF: het verlies van cliënteel; R. 
DERINE, “Hinder uit nabuurschap en rechtsmisbruik”, T.P.R. 1983, 265, 279 (hierna verkort R. DERINE, “Hinder uit 
nabuurschap en rechtsmisbruik”). 
44

 Rb. Namen 31 mei 2001, J.L.M.B. 2001, III, 1517. 
45

 Cass. 1 februari 2008, N.J.W. 2008, 685, noot I. BOONE; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, 
“Burenhinder”, T.P.R. 2009, 1180 (hierna verkort J. KOKELENBERG et al, “Burenhinder”); C. MOSTIN, Les troubles de 
voisinage, supra noot 9, 124. 
46

 Vred. Tielt 28 juni 2000, T.B.B.R. 2000, 423: beiaardmuziek. 
47

 Vred. Grâce-Hollogne 14 juni 2005, J.L.M.B. 2007, 1491. 
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23. Een louter risico op hinder of potentiële hinder volstaat niet, want het Belgische recht kent geen 

actio ad futuram.48 Een imminent risico daarentegen kan dan wel weer volstaan.49 

§3. Daad, verzuim of eender welke gedraging 

24. Het is duidelijk dat bij aansprakelijkheid wegens burenhinder geen fout of nalatigheid van de 

aangesprokene moet worden bewezen. Het betreft immers een aansprakelijkheid die niet gebaseerd 

is op een fout (of nalatigheid). Toch veronderstelt aansprakelijkheid wegens burenhinder een 

gedraging van de aangesprokene, omdat het hebben van een hoedanigheid niet volstaat.50 Opdat 

burenhinder gecompenseerd moet worden, is het niet noodzakelijk dat het om een actieve daad gaat 

die de hinder veroorzaakt. Het kan evenzeer gaan om een verzuim of om eender welke gedraging.51 

Er moet een verband zijn tussen de gedraging en de abnormale burenhinder, maar dit mag ook een 

onrechtstreeks verband zijn. Net daarom kan de bouwheer worden aangesproken bij abnormale 

burenhinder door de bouwwerken van de aannemer of architect. De bouwheer heeft namelijk een 

beslissing genomen die toeliet dat de aannemer dergelijke bouwwerken uitvoerde.52 

25. Burenhinder veronderstelt eigenlijk de uitoefening, benuttiging of exploitatie van een zakelijk of 

persoonlijk recht op een onroerend goed. Het evenwicht bestaat niet tussen de onroerende 

goederen zelf, maar wel tussen de exploitaties van de conflicterende eigendomsrechten. Als men 

daarvan uitgaat, dan blijkt dat een gedraging van een derde, zoals de aannemer, nooit het evenwicht 

kan verbreken omdat die gedraging niet gekwalificeerd kan worden als een exploitatie of benuttiging 

van het eigendomsrecht. 

§4. Oorzakelijk verband tussen de rechtsuitoefening en de hinder 

26. In ieder geval dient de gehinderde buur een oorzakelijk verband aan te tonen tussen de 

rechtsuitoefening die een verbreking van het evenwicht inhoudt en de hinder.53 De equivalentieleer 

wordt toegepast, net zoals bij de aquiliaanse aansprakelijkheid.54 Er is geen causaal verband als de 

hinder zich ook zou hebben voorgedaan zonder de desbetreffende rechtsuitoefening. De hinder 

dient dus het gevolg te zijn van de uitoefening van het recht in concreto. Zo kan de burenhinderleer 

niet worden toegepast als bij bouwwerken een naburig gebouw schade ondervindt die haar oorzaak 

vindt in een gebrekkige fundering. De bouwwerken hebben geen uitstaans met de eventuele 

instorting van een gebrekkig gefundeerd gebouw.55 

27. Bij burenhinder is het wel zo dat enkel de overlast of bovenmatige burenhinder recht geeft op 

compensatie. Niet alle hinder moet aldus vergoed worden. Dit werd voorheen al besproken.56 

§5. Toerekenbaarheidsvereiste 

28. Opdat iemand voor burenhinder kan worden aangesproken, moet er in zijn hoofde een 

‘imputabilité objective’ zijn.57 Door de uitbreiding van het toepassingsgebied van de burenhinderleer 
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 L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, supra noot 31, 672. 
51
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 Cass. 18 januari 1990, Pas. 1990, I a, 591 en Res.Jur.Imm. 1990, 267. 
54

 H. VUYE, “Actualia burenhinder: over buren en hun kuren”, supra noot 27, 58. 
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naar de ‘titularis van een attribuut van het eigendomsrecht’58 is de kans groot dat meerdere 

personen in aanmerking komen die compensatie verschuldigd zijn.59 Het is echter noodzakelijk dat de 

overlast toerekenbaar is aan de titularis van een attribuut van het eigendomsrecht. De 

toerekenbaarheidsvereiste wordt ingevuld als de noodzaak van een causaal verband tussen de 

hinder en een bepaalde persoon. Deze voorwaarde zorgt ervoor dat er een compensatieplichtige kan 

worden aangeduid. Als de hinder het gevolg is van een daad, verzuim60 of gedraging (of beter: het 

gevolg van de exploitatie of benuttiging van het eigendomsrecht), dan is er toerekenbaarheid in 

hoofde van diegene die exploiteert. Het bewijs hiervoor is ten laste van de eisende partij.61  

Het Hof van Cassatie oordeelde zo dat de evenwichtsleer geen toepassing kan vinden bij rookschade 

ten gevolge van een brand in een naburig goed als de oorzaak van de brand niet gevonden werd. In 

zo’n geval kan er immers geen daad, nalatigheid of gedraging worden aangetoond.62 

29. Het klinkt taalkundig aldus correcter om de burenhinderleer aan te duiden als een vorm van 

foutloze aansprakelijkheid, eerder dan te spreken van een objectieve aansprakelijkheid.63 Een 

objectieve aansprakelijkheid hangt namelijk louter vast aan het object en staat los van het al dan niet 

handelen van de aansprakelijke. Zo kan het volstaan om de hoedanigheid van uitbater of exploitant 

te hebben om objectief aansprakelijk te zijn voor brand en ontploffing in voor het publiek 

toegankelijke inrichtingen. De toerekenbaarheidsvereiste bij burenhinder vereist meer dan een 

zuiver objectieve invulling. Door deze vereiste heeft zich een soort van ‘subjectivering’ van de 

burenhinderleer voorgedaan.64 Juridisch blijft een foutloze aansprakelijkheid echter een objectieve 

aansprakelijkheid.65 

30. Over de toerekenbaarheid bestond en bestaat in de doctrine veel controverse. Volgens STIJNS en 

VUYE volstaat het om bewaarder te zijn van het onroerend goed dat aan de basis ligt van de hinder. 

De bewaarder van de zaak kan zijn aansprakelijkheid enkel vermijden door een daad van een derde 

of overmacht aan te tonen.66 Deze zienswijze is intussen door het Hof van Cassatie verworpen. Er 

moet een concrete beoordeling van causaal verband gebeuren.67 BOUFLETTE stelde voorheen al dat 

ook bij de bewaarder moet worden nagegaan of diens gedraging, verzuim of handeling aan de 

                                                                                                                                                                                     
57
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oorsprong ligt van de hinder.68 Het Hof van Cassatie heeft inmiddels ook beslist dat er geen sprake 

kan zijn van toerekenbaarheid van de eigenaar-opdrachtgever als er zich een persoonlijke fout van 

een derde heeft voorgedaan die niet kadert in de grenzen van diens opdracht. In zo’n geval moet 

men de derde rechtstreeks aanspreken op basis van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.69 Het ging om 

schilderwerken uitbesteed aan een derde, waarbij de derde een persoonlijke fout beging. De derde 

rookte namelijk een sigaret terwijl hij zijn handen met white spirit reinigde. Deze sigaret viel, 

waardoor een brand ontstond die schade toebracht aan de woning van de opdrachtgeefster en aan 

de naburige woning. Het Hof van Cassatie besliste dat de nabuur de opdrachtgeefster niet op basis 

van artikel 544 Burgerlijk Wetboek kon aanspreken. Reeds in 1985 vulde HANNEQUART de 

toerekenbaarheidsvereiste op dezelfde manier in.70 Er is slechts toerekenbaarheid van de bouwheer 

als de hinder inherent is aan het bouwen. Volgens VUYE wordt dit echter veel te strikt 

geïnterpreteerd. Het inherent zijn aan het bouwen wordt door het Hof van Cassatie en HANNEQUART 

beperkt tot datgene waartoe de bouwheer zijn toestemming gaf. Als het gaat om hinder doordat een 

kraanman een stuurfout maakt of doordat een metser een steen laat vallen, dan is dat volgens VUYE 

inherent aan de werken, waardoor de bouwheer bijgevolg moet kunnen worden aangesproken. Zo is 

het eveneens inherent aan schilderwerken dat een schilder na afloop white spirit gebruikt. Als de 

schilder daarbij een fout maakt, dan kan dit volgens VUYE niet tot gevolg hebben dat deze typische 

schildershandeling niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever.71 

31. Als we echter in ons achterhoofd houden dat er een evenwicht bestaat tussen de exploitaties van 

de eigendomsrechten en niet tussen de goederen zelf waarop het eigendomsrecht slaat, dan heeft 

dit tot gevolg dat er geen burenhinder kan zijn louter door het bestaan van een goed waarop het 

eigendomsrecht slaat en dat er sprake moet zijn van een gebruik van dit (attribuut van het) 

eigendomsrecht. Zo is het logisch dat de bewaarder van de zaak geen aansprakelijkheid wegens 

burenhinder kan oplopen zonder dat er sprake is van een exploitatie of gebruik van (een attribuut 

van) het eigendomsrecht. 
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Afdeling III – Toepassingsgebied ratione personae: Wie heeft 

vorderingsrecht tegen wie? 

§1. Titularis van een ‘attribuut van het eigendomsrecht’ 

32. Niet enkel eigenaars krijgen te maken met de burenhinderleer. Het Hof van Cassatie heeft beslist 

dat eenieder die titularis is van een attribuut van het eigendomsrecht een vordering kan instellen of 

tegen zich gericht kan krijgen.72 

33. Het begrip attribuut van het eigendomsrecht wordt zeer ruim omschreven. Volgens S. STIJNS en H. 

VUYE verschilt een attribuut van het eigendomsrecht van een onderdeel van het eigendomsrecht, 

waarbij het eerste een deelverzameling is van het tweede. Enkel titularissen van zakelijke rechten 

zouden beschikken over een onderdeel van het eigendomsrecht (jus utendi (recht van gebruik), jus 

disponendi (recht van beschikking) en jus frutendi (genotsrecht)) en daarmee automatisch over een 

attribuut van het eigendomsrecht.73 STIJNS en VUYE leggen niet uit wat een attribuut van het 

eigendomsrecht dan precies inhoudt. Andere rechtsleer maakt geen onderscheid tussen een 

bestanddeel of een attribuut van het eigendomsrecht.74 Men kan over een attribuut van het 

eigendomsrecht beschikken als titularis van een zakelijk recht (bv. vruchtgebruiker), maar ook als 

titularis van een persoonlijk recht (bv. huurder of concessiehouder). Het is evenmin van belang of 

men dit attribuut heeft verkregen ingevolge een overeenkomst of ingevolge een wettelijke 

bepaling.75 Het is ook onbelangrijk of beide naburen al dan niet over dezelfde attributen van het 

eigendomsrecht beschikken.76 Of er al dan niet sprake is van een attribuut van het eigendomsrecht 

dient door de rechter in concreto beoordeeld worden. Zo zal een loodgieter die een lekkende kraan 

komt herstellen dit attribuut niet hebben, terwijl een aannemer van ruwbouwwerken al meer kans 

maakt om een attribuut van het eigendomsrecht toegedicht te worden.77 Al maakt dit onderscheid 

mijn inziens niet veel uit, vermits er voor burenhinder een benuttiging van het eigendomsrecht moet 

zijn, wat een aannemer nooit kan. 

34. Het begrip attribuut van het eigendomsrecht is door de rechtspraak dus behoorlijk uitgerekt. Zo 

kunnen er vele personen benoemd worden die een attribuut van het eigendomsrecht bezitten. 

Veelal wordt de toepassing van de burenhinderleer echter toch beperkt doordat de meesten niet 

voldoen aan de toerekenbaarheidsvereiste, tenminste, als die wordt ingevuld zoals hierboven 

omschreven: nl. als een gebruik of exploitatie van het eigendomsrecht. 

Een aannemer kan in die optiek eventueel in concreto wel geacht worden een attribuut van het 

eigendomsrecht te bezitten, doch kan nooit voldoen aan de toerekenbaarheidsvereiste omdat een 

aannemer geen gebruik kan maken van het eigendomsrecht of dit niet kan exploiteren. In die zin kan 

een aannemer nooit onder de burenhinderleer vallen. 
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§2. Overheid 

35. Het Hof van Cassatie maakte geen onderscheid tussen de overheid en privépersonen. Bij het 

kanaalarrest ging het om de overheid die buitensporige hinder veroorzaakte en de overwegingen zijn 

identiek aan die uit het schoorsteenarrest.78 Een ander arrest stelt uitdrukkelijk dat de veroorzaker 

van de hinder vergoeding verschuldigd is, ongeacht of de veroorzaker de overheid is.79 Het Hof zou in 

deze arresten redeneren vanuit het evenwicht tussen erven, waarbij de hoedanigheid van de 

procespartijen zonder belang is.80 

36. In de rechtsleer was controverse met betrekking tot welk principe gebruikt moest worden in 

geval van burenhinder veroorzaakt door de overheid. Sommige rechtsleer meende dat er in het geval 

van de overheid gewerkt moest worden op basis van het principe van de gelijke verdeling van de 

openbare lasten ten aanzien van de burgers (gelijkheidsbeginsel), en niet op basis van de 

evenwichtsleer van artikel 544 Burgerlijk Wetboek (evenwicht tussen het openbaar domein en het 

hinderlijdende privéperceel).81 STIJNS en VUYE verwijzen hiervoor ook naar de conclusie van advocaat-

generaal MAHAUX waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen de gelijkheid voor de lasten van 

nabuurschap en de gelijkheid voor de openbare lasten.82 In het geval dat de overheid de hinder 

veroorzaakt zou er ook een extra voorwaarde zijn: nl. bijzondere schade, d.w.z. meer schade dan 

andere burgers in dezelfde of in een vergelijkbare situatie (non-discriminatieprincipe).83 

37. Het Hof van Cassatie heeft de controverse uiteindelijk beslecht door te stellen dat er geen bewijs 

van bijzondere schade vereist is. Er moet dus niet worden aangetoond dat er meer schade is dan 

andere omwonenden die zich in een objectief vergelijkbare situatie bevinden. De rechter kan het 

recht van de eisers niet beperken tot een compensatie van enkel die lasten die andere omwonenden 

niet moesten ondergaan.84 De rechter dient wel rekening te houden met de lasten die de burger 

dient te ondergaan in het algemeen belang. Slechts als de burger meer lasten moet dragen dan 

diegene die hij in het algemeen belang moet dragen, is er sprake van bovenmatige hinder.85 Het 

beginsel van de gelijkheid ten aanzien van de openbare lasten wordt dus gebruikt als referentie om 
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na te gaan of de hinder in kwestie wel bovenmatige hinder betreft.86 Zo werd in de context van de 

nachtvluchten beslist dat de bewoners van de Brusselse agglomeratie en de randgemeenten 

rekening hadden moeten met het feit dan hun woonplaats in de buurt van de nationale luchthaven 

ligt en dat de hinder door de luchthaven dan ook een last is die geen overlast uitmaakt, omdat de 

bewoners deze last in het kader van het algemeen belang moeten dragen.87 

38. VUYE merkt op dat dit criterium anders is dan voor particulieren, hoewel het Hof in 1960 een 

gelijk criterium had opgesteld voor overheid en particulieren. Een particulier is reeds 

compensatieplichtig bij bovenmatige hinder, terwijl de overheid slechts moet instaan voor 

compensatie zodra een burger meer lasten moet dragen dan diegene die hij in het algemeen belang 

moet dragen. Voor de overheid zou er aldus een hogere tolerantiegraad zijn om hinder te 

veroorzaken dan voor particulieren, wat strijdig is met de arresten van het Hof van 1960 waaruit 

blijkt dat overheid en particulieren identiek moeten worden behandeld. Bovendien is de overheid, 

wat aansprakelijkheid betreft, ingevolge het Flandria-arrest88 onderworpen aan het gemeen recht en 

dus aan dezelfde voorwaarden als die voor particulieren. Om die redenen, en evenzeer omdat dit 

criterium aanleiding geeft tot absurde rechtsgevolgen89, zou het standpunt van het Hof moeten 

worden afgewezen.90 

BOUFLETTE wijst er dan weer op dat de feitenrechters de rechtspraak van het Hof van 1991 naadloos 

overgenomen hebben, waardoor er geen sprake meer is van controverse.91 Mijn inziens kunnen de 

lasten die burgers in het algemeen belang moeten dragen gecatalogeerd worden onder de normale 

lasten uit nabuurschap (die het evenwicht niet verbreken). Deze redenering leidt ertoe dat er 

eigenlijk geen verschil is in behandeling naargelang de hinder door een particulier of door een 

overheid wordt veroorzaakt. 

§3. Aannemers en architecten 

39. Vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie meent dat een aannemer niet gehouden is tot 

compensatie wegens burenhinder. De nabuur dient zich te richten tot de bouwheer. De redenering 

hierbij is dat de aannemer vreemd blijft aan de rechtsbanden die ontstaan uit nabuurschap, 

waardoor de aannemer bijgevolg het ontstane evenwicht tussen erven niet kan verbreken.92 Zoals 

voorheen gesteld bestaat het evenwicht niet tussen de erven op zich, maar wel tussen het nut van de 
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eigendomsrechten voor de titularissen ervan. Een aannemer kan het eigendomsrecht niet benuttigen 

en daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor burenhinder. 

40. In de rechtsleer bestaat hieromtrent controverse, zeker na de uitbreiding van het persoonlijk 

toepassingsgebied tot eenieder die een attribuut van het eigendomsrecht bezit.93 De aannemer 

wordt gedurende de werken namelijk wel als bewaarder van de zaak beschouwd. Waarom dan niet 

altijd als houder van een attribuut van het eigendomsrecht? VUYE meent dat de vraag of iemand al 

dan niet een attribuut van het eigendomsrecht uitoefent, slechts beantwoord kan worden door een 

analyse van de feiten door de rechter. Op die manier kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

bv. een loodgieter die een kraan komt herstellen en een aannemer van ruwbouwwerken.94 JAUNIAUX 

wijst op de gevaren van divergentie van een beoordeling in concreto.95 In tegenstelling tot VUYE 

meent ROMAIN dat het hier niet gaat om een feitenkwestie, maar om een rechtsvraag waarbij de 

oplossing gevonden moet worden in de regel die de rechter toepast. De aannemer of architect 

werken voor rekening van een ander, genieten alsdus niet van het eigendomsrecht en kunnen dit 

evenmin exploiteren, wat tot gevolg heeft dat ze niet onder de burenhinderleer kunnen vallen.96 

41. Uiteraard kunnen aannemer of architect wel aangesproken worden op basis van artikel 1382 e.v. 

Burgerlijk Wetboek als de voorwaarden daarvoor voldaan zijn, met name als er sprake is van een fout 

die in oorzakelijk verband staat met de schade of als ze bewaarder zijn van een gebrekkige zaak.97 

§4. Tussenkomende fout van de aannemer en/of architect vs. aansprakelijkheid van de 

bouwheer 

42. Bij een tussenkomende fout van een derde (bv. aannemer of architect) kan het slachtoffer zich op 

basis van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek tot de derde richten omdat die een fout beging. Op basis 

van artikel 544 Burgerlijk Wetboek kan het slachtoffer in sommige gevallen eveneens de bouwheer 

aanspreken, meer bepaald als er sprake is van overlast die aan de bouwheer toerekenbaar is (wat 

niet het geval kan zijn als de fout buiten de grenzen van de toebedeelde opdracht valt98). Een 

tussenkomende persoonlijke fout van een derde sluit de aansprakelijkheid van de bouwheer wegens 

burenhinder niet uit. Deze laatste kan dan regres uitoefenen op diegene die de fout begaan heeft.99 

Op die manier kan het slachtoffer een veroordeling in solidum beogen: nl. van de derde op grond van 

artikel 1382 Burgerlijk Wetboek en van de bouwheer op grond van burenhinder.100 Er wordt dan 
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geredeneerd dat de opdracht om de werken uit te voeren een gedraging is waarin de burenhinder 

zijn oorsprong vindt.101 

§5. Opeenvolgende eigenaars 

43. Het principe is dat er op zoek moet worden gegaan naar de persoon die het attribuut van het 

eigendomsrecht bezat op het ogenblik dat het evenwicht werd verbroken door de veroorzaakte 

hinder.102 Er kan evenzeer geredeneerd worden vanuit het feit dat het evenwicht niet tussen de 

erven bestaat, maar wel tussen de exploitaties van de eigendomsrechten door de titularissen ervan. 

44. De vordering inzake burenhinder is een persoonlijke vordering.103 Zo is de bouwpromotor die een 

appartementsgebouw deed oprichten degene die het evenwicht tussen de gelijke rechten ten nadele 

van de nabuur heeft verstoord.104 Wie echter de hinder verder zet die door een voorganger 

geïnitieerd werd, kan ook veroordeeld worden voor burenhinder.105 

45. Ook het recht op compensatie is persoonlijk.106 Dit recht wordt niet overgedragen bij de verkoop 

van het schadelijdend erf, behoudens indien een uitdrukkelijk beding dit voorziet. 107  Uit de 

omstandigheid dat men geen eigenaar meer is op het moment van het instellen van de 

rechtsvordering kan niet worden afgeleid dat er geen belang meer was bij het instellen daarvan.108 

Het is aan de rechter om te oordelen of er al dan niet een compensatie vereist is voor voorbije 

hinder.109 

46. STIJNS en VUYE wijzen erop dat het persoonlijk karakter van de vordering inzake burenhinder en 

van de compensatieverplichting merkwaardig is. Het Hof van Cassatie is namelijk van oordeel dat de 

rechtsgrond van deze vordering te vinden is in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (wat de 

definitie bevat van het zakelijk recht bij uitstek).110 Als echter logisch geredeneerd wordt vanuit het 

evenwicht tussen exploitaties van eigendomsrechten, dan is niks vreemd aan het persoonlijk karakter 

van deze vordering of verplichting. 

§6. Contractanten 

47. Het Hof van Cassatie heeft duidelijk gesteld dat er voorwaarden voldaan moeten zijn opdat er 

samenloop mogelijk is tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Behoudens in 

geval van een misdrijf, moet de gepleegde fout een tekortkoming uitmaken aan de algemene 

zorgvuldigheidsplicht (naast een tekortkoming aan de contractuele verbintenis) en de schade moet 
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andere schade zijn dan deze die te wijten is aan de slechte uitvoering van het contract.111 STIJNS en 

VUYE menen dat een gelijkaardige redenering moet toegepast worden bij het beoordelen van een 

vordering inzake burenhinder tussen contractanten. Zo niet, dan zou de leer gebruikt worden om de 

verjaringstermijn van een contractuele vordering te ontlopen of om de toepassing van een 

exoneratiebeding te vermijden.112 

Afdeling IV – Sanctie 

§1. Omvang: wel compensatie, geen integrale schadeloosstelling 

48. Burenhinder wordt niet gesanctioneerd met een volledig herstel van de schade, zoals de fout-

aansprakelijkheid onder artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. In geval van burenhinder heeft de 

gehinderde slechts recht op een passende compensatie voor de overlast. Herstel is niet hetzelfde als 

compensatie. Schade is niet altijd hetzelfde als overlast, niet alle schade is nl. altijd overlast. 

Aansprakelijkheid veronderstelt een integrale schadeloosstelling, een integraal herstel. Burenhinder 

veronderstelt slechts een passende compensatie voor de overlast, een soort van tegemoetkoming 

aan de bovenmatige hinder. Er is met andere woorden een duidelijk verschil tussen de sanctie bij 

burenhinder en de sanctie bij toepassing van de aquiliaanse aansprakelijkheid. 113  Uit 

rechtspraakanalyse blijkt echter dat feitenrechters meestal geen onderscheid maken tussen 

schadevergoeding en compensatie.114 De rechter beoogt met de compensatie het evenwicht te 

herstellen en moet vermijden dat deze compensatie een nieuw onevenwicht creëert. Het is niet de 

bedoeling dat de rechter de normale ongemakken uit nabuurschap verbiedt, omdat op die manier 

afbreuk wordt gedaan aan het recht op ongestoord genot van de tegenpartij.115 

49. Het Hof van Cassatie heeft beslist dat de rechtmatige en passende compensatie bij hinder die 

wordt veroorzaakt door een niet-foutief feit niet kan bestaan uit het volledig verbod van dat feit. In 

casu kwam het volledig verbieden van de foutloze activiteit neer op een omkering van het 

oorspronkelijke onevenwicht.116 Het ging om een geval waarbij de eiser hinder ondervond van zijn 

drummende buur. De feitenrechter had een absoluut verbod tot het bespelen van een drumstel of 

gelijkaardig opgelegd. Cassatie keurde deze uitspraak niet goed. 

Het feit dat een volledig verbod van een niet-foutief feit niet kan, moet echter op de juiste manier 

geïnterpreteerd worden, nl. niet te ruim. Dit blijkt uit een later cassatiearrest waarin gesteld wordt 

dat een volledig verbod van een niet-foutief feit niet kan in die gevallen waarin daardoor een 
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omgekeerd onevenwicht ontstaat. Het is dus vereist dat een omgekeerd onevenwicht het gevolg is 

van de sanctie opdat deze sanctie verboden wordt. Met andere woorden, er is geen reden is om een 

volledig verbod van een niet-foutief feit te verbieden als dit niet leidt tot een omgekeerd 

onevenwicht.117 In casu ging het om een zaak waarin de rechter geoordeeld had dat elf grote dennen 

gekapt moesten worden omdat de buren last hadden van de sappen ervan. De eisers in cassatie 

meenden dat de kapverplichting een totaal verbod uitmaakte, maar dit argument werd verworpen. 

De eisers in cassatie bleven namelijk het recht behouden om hun grond te beplanten met zaken die 

geen bovenmatige hinder veroorzaken. Het totaal verbod op de dennen had geen omgekeerd 

onevenwicht tot gevolg. 

§2. Wijze van de compensatie: in natura of bij equivalent? 

50. Naast compensatie in natura is ook compensatie bij equivalent is mogelijk, waarbij de rechter een 

vrije keuze heeft.118 De meerderheid van de doctrine bepleit de voorrang van compensatie in natura, 

zoals bij aquiliaanse aansprakelijkheid het herstel in natura vooropstaat.119  

51. Uit de rechtspraak daarentegen blijkt dat er eigenlijk veelal een beperking wordt opgelegd aan de 

uitoefening van het eigendomsrecht, zoals dit ook het geval is bij rechtsmisbruik. De sanctie lijkt niet 

op de sanctie bij aansprakelijkheid. Burenhinder past, wat de sanctie betreft, beter in het plaatje van 

rechtsmisbruik. Bij rechtsmisbruik wordt de uitoefening van het recht herleid tot het normale gebruik 

ervan, zonder een volledig verbod van uitoefening op te leggen (behoudens in uitzonderlijke 

gevallen). De uitoefening van een recht wordt beperkt. Bij burenhinder wordt er door de passende 

compensatie voor overlast eigenlijk ook een beperking opgelegd aan de uitoefening van het 

eigendomsrecht, eerder dan dat er sprake is van aansprakelijkheid en schadeherstel. Neem nu het 

geval waarin er voor burenhinder een geldsom wordt opgelegd waardoor de hinderverwekker in 

feite de keuze krijgt tussen, enerzijds, het betalen van de dwangsom en het voortzetten van de 

hinder of, anderzijds, het stopzetten van de hinder. Het blijven veroorzaken van hinder met 

dwangsom zal voor de hinderverwekker aldus meer kosten met zich meebrengen dan het stopzetten 

ervan. Deze redenering komt overeen met de theorie van COASE waarbij hij pleit voor het kosteloos 

onderhandelen dat leidt tot de meest efficiënte rechtsuitoefening.120 Het opleggen van een som geld 

wordt door sommigen bekritiseerd, omdat op die manier de hinder kan blijven aanhouden zolang de 

som betaald wordt, iets wat onmogelijk kan overeenstemmen met de wensen van de hinderlijder.121 

D. VAN GERVEN meent echter dat uit de burenhinderleer volgt dat eenieder het recht heeft om een 

abnormale hinder te veroorzaken, op voorwaarde dat de gehinderde buur hiervoor compensatie 

ontvangt. 122  Ook VUYE pleit voor een geïndexeerde rente die aan de hinderverwekker een 

keuzemogelijkheid biedt. Doordat de schadeverwekker geen fout begaat, is die keuzevrijheid te 

verantwoorden. De rente neemt dan een einde op het moment dat de hinder niet langer bovenmatig 
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is. De rechter moet wel rekening houden met de compenserende functie van de rente. De rente mag 

geen punitief karakter aannemen en dermate hoog zijn zodat ze eigenlijk een volledig verbod van de 

hinderverwekkende activiteit uitmaakt.123 

52. In tegenstelling tot het cassatiearrest van 1995 (de drumzaak)124 lijkt in de rechtspraak een 

tendens merkbaar om toch een verbod van een niet-foutieve activiteit toe te staan. Het Hof 

preciseerde in een later arrest van 2010125 dat een volledig verbod de absolute, gehele, definitieve en 

onherroepelijke stopzetting van een op een bepaalde plaats uitgeoefende activiteit in zijn globaliteit 

betrof, abstractie makend van de verschillende mogelijke concrete uitoefeningsmodaliteiten- en 

wijzen ervan. Enkel maatregelen die een complete uitoefening van het (eigendoms)recht verbieden, 

zijn onverenigbaar met artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien kan gewezen worden op 

het beschikkingsbeginsel dat inhoudt dat de rechter slechts kan oordelen over de hem voorgelegde 

feiten. Zelfs als de rechter een bepaalde activiteit compleet zou verbieden, dan zou dit toch louter 

slaan op de concrete feiten zoals ze hem worden voorgelegd, en dus niet geïnterpreteerd kunnen 

worden als het volledig verbod van de uitoefening van een recht.126 

§3. Beoordelingselementen 

53. Soms houdt men rekening met de staat van het onroerend goed (bijzondere zakelijke 

gevoeligheid) om de compensatie te bepalen. Als de staat van het onroerend goed echter de oorzaak 

is van de overlast, is er geen causaal verband meer tussen de exploitatie van het eigendomsrecht en 

de hinder, waardoor compensatie is uitgesloten. Daartegenover staat dan weer dat de staat geen 

invloed heeft op de compensatie als blijkt dat de hinder zich ook op die manier zou hebben 

voorgedaan, mocht het gebouw zich in een andere staat bevinden.127 Ook de gevoeligheid van de 

nabuur speelt soms een rol bij het bepalen van de compensatie, maar meestal is dit een 

beoordelingselement bij het bepalen of er al dan niet bovenmatige hinder is.128 Ook de meerwaarde 

die een goed kan verkrijgen eens de werken die de hinder veroorzaken, afgewerkt zijn, kan een 

invloed hebben op de compensatie. De meerderheid van de rechtsleer meent wel dat het moet gaan 

om een reële en specifieke meerwaarde die enkel bestaat voor het slachtoffer en niet voor de 

overige omwonenden.129 
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§4. Vergunningen 

54. Het hebben van een vergunning is geen vrijgeleide opdat geen vordering inzake burenhinder zou 

kunnen worden ingeleid. Een vergunning heeft wel gevolgen op het vlak van de sanctie. Omwille van 

het beginsel van de scheiding der machten is het zo dat de rechter geen maatregelen mag opleggen 

die in strijd zijn met de administratieve vergunning of die het bestaan van de inrichting in gevaar 

zouden brengen. VUYE daarentegen meent dat er enkel geen maatregelen mogen worden opgelegd 

die strijdig zijn met de verplichtingen die door de overheid in het algemeen belang zijn 

voorgeschreven. Het is dus eventueel wel mogelijk om een maatregel op te leggen die het 

voortbestaan van de inrichting aantast, op voorwaarde dit voortbestaan niet in het algemeen belang 

is, maar door de vergunning enkel als niet strijdig met het algemeen belang is bestempeld.130 

Afdeling V – Bevoegde rechter 
55. De vrederechter is, ongeacht het bedrag, bevoegd voor geschillen betreffende 

erfdienstbaarheden en betreffende wettelijke verplichtingen tussen eigenaars van aan elkaar 

grenzende erven.131 Burenhinder betreft echter niet enkel aan elkaar grenzende erven, maar ook 

naburige erven. De vrederechter kan wel bevoegd zijn omwille van de algemene bevoegdheid132, 

maar er is geen exclusieve bevoegdheid voor de vrederechter. In de meeste gevallen zal de 

rechtbank van eerste aanleg bevoegd zijn omdat het om een bedrag boven 1.860 euro gaat. De 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan ook in kort geding maatregelen opleggen als het 

gaat om dermate ernstige burenhinder dat zij een dreigend gevaar op zeer ernstige schade kan 

veroorzaken.133 

56. Sommige auteurs pleiten voor de bevoegdheid van de vrederechter, omdat dit de rechter bij 

uitstek is voor dergelijke vorderingen.134 

Afdeling VI – Evolutie van de rechtsgronden inzake burenhinder 
57. In wat hieronder volgt, wordt uitvoeriger besproken op welke juridische basis de vordering inzake 

burenhinder doorheen de tijd wordt gebaseerd. Omdat het foutbegrip in de 19e en 20e eeuw niet 

voortdurend hetzelfde bleef, kon de burenhinder nu eens wel en dan weer niet onder de fout-

aansprakelijkheid vallen. 

§1. Periode voor 1949 

58. In de periode voor 1949 was er geen eensgezindheid omtrent de rechtsgrond van de 

burenhinderleer. Het Hof van Cassatie verwees meestal naar artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, maar 

de meest invloedrijke auteurs van de rechtsleer waren voorstander van een foutloze 

burenhinderleer. Deze tweedeling zorgde ervoor dat de lagere rechtspraak evenmin eenduidig 

was.135 

59. In de 19e en in het begin van de 20e eeuw werden verschillende mogelijke aanknopingstheorieën 

voor burenhinder ontwikkeld. Tegen 1940 werd duidelijk dat de visie van procureur-generaal 

                                                           
130

 H. VUYE, “Fundamentele regels en recente tendensen inzake burenhinder”, supra noot 18, 18-19. 
131

 Artikel 591, 3° Gerechtelijk Wetboek. 
132

 Artikel 590 Gerechtelijk Wetboek. 
133

 J. KOKELENBERG et al, “Burenhinder”, supra noot 45, 1170. 
134

 H. VUYE, “Fundamentele regels en recente tendensen inzake burenhinder”, supra noot 18, 4. 
135

 S. STIJNS en H. VUYE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. V. Zakenrecht. Boek IV. Burenhinder, supra noot 3, 
88. 



23 
 

LECLERCQ met betrekking tot het foutbegrip verworpen werd. Deze beslissing bracht onrechtstreeks 

met zich mee dat een foutloze burenhinderleer op dat moment weinig kans maakte: er werd 

namelijk de nadruk gelegd op de foutvereiste bij toepassing van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, 

waardoor het onlogisch zou zijn om tegelijkertijd een foutloze burenhinderleer te construeren. Er 

bleven echter nog meerdere mogelijkheden open om de burenhinderleer op te stoelen. De laatste 

cassatiearresten voor 1949 classificeerden burenhinder onder rechtsmisbruik, nl. “usage anormal de 

propriété”. 136  Andere cassatiearresten hadden artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek ruim 

geïnterpreteerd en lazen daarin niet enkel een definitie van het eigendomsrecht, maar ook 

nabuurschapsverplichtingen, waarvan de miskenning de schending van een wettelijke norm en aldus 

een fout uitmaakte in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Een laatste mogelijkheid 

was om bovenmatige hinder (zonder het nemen van voorzorgen) te kwalificeren als een miskenning 

van de zorgvuldigheidsnorm en dus als een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 

Wetboek.137 

§2. Periode tussen 1949 en 1960 

60. In 1949 moest het Hof van Cassatie zich andermaal uitspreken over de burenhinderleer. Het Hof 

van Cassatie koos ervoor om een arrest van het hof van beroep dat de foutloze burenhinderleer 

vooropstelde te verbreken. In casu ging het om schade aan woningen ten gevolge van werken aan de 

Noord-Zuidverbinding te Brussel. Het hof van beroep besliste dat er sprake was van abnormale 

burenhinder waarvoor de bouwheer foutloos aansprakelijk is. De aannemer werd veroordeeld op 

grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Het Hof van Cassatie daarentegen meende dat de 

eigenaar een fout beging door te verzuimen de nodige voorzorgen te nemen om te vermijden dat de 

naburen bovenmatige hinder zouden moeten ondergaan. De eigenaar diende volgens het Hof van 

Cassatie gesanctioneerd te worden op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.138 

61. Het is echter niet zo dat vanaf 1949 de schadelijders van burenhinder die op het eerste zicht 

zonder fout plaats vond in de kou bleven staan. Dit kwam omdat het Hof van Cassatie artikel 544 van 

het Burgerlijk Wetboek ruim interpreteerde zodat daarin nabuurschapsverplichtingen werden 

gelezen. Het veroorzaken van abnormale hinder (d.w.z. het verzuimen van het nemen van 

voorzorgsmaatregelen om voorzienbare schade te vermijden) was op zich fout, ofwel door 

miskenning van de ruim geïnterpreteerde zorgvuldigheidsnorm, ofwel door miskenning van de 

wettelijke norm van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (het recht op rustig genot en 

nabuurschapsverplichtingen). Burenhinderleer werd aldus volledig geïntegreerd in de aquiliaanse 

aansprakelijkheid.139 

62. DABIN die een foutloze burenhinderleer voorstelde, uitte heel wat kritiek op dit arrest. Het is niet 

zo dat er een algemeen verbod bestaat op het veroorzaken van schade. Er bestaat slechts een 
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verbod op het plegen van een inbreuk op andermans rechten of het schaden van andermans 

rechtmatige belangen als dat moest en kon vermeden worden. Er is met andere woorden geen 

enkele reden waarom in het kader van burenhinder de bovenmatige hinder op zich zou volstaan om 

tot een fout te besluiten. De eigenaar heeft geen speciale plicht om zich te onthouden van een zeker 

gebruik van zijn goed omdat dat bovenmatige hinder veroorzaakt. Doordat de foutvereiste dermate 

ruim wordt gezien dat het nemen van onvoldoende maatregelen om voorzienbare schade te 

voorkomen eronder valt, wordt een resultaatsverbintenis opgelegd en geen middelenverbintenis. Op 

die manier wordt de wettelijke en normale uitoefening van het eigendomsrecht aan banden 

gelegd.140 De titularis van het eigendomsrecht wordt voor een keuze gesteld: ofwel wordt de 

problematische uitoefening van zijn recht doorgezet, wordt bijgevolg een fout begaan waardoor 

herstel in natura noodzakelijk is of toch zeker integrale schadevergoeding betaald moet worden, 

ofwel onthoudt de titularis van het eigendomsrecht zich van de problematische uitoefening ervan. 

§3. Beginselarresten van 6 april 1960 van het Hof van Cassatie 

63. Sinds 1960 geldt daarentegen de foutloze burenhinderleer. Twee vragen moeten worden 

beantwoord. Enerzijds op basis waarvan de titularis van het eigendomsrecht het recht heeft om zijn 

nabuur te hinderen. Anderzijds op basis waarvan de schadelijder recht heeft op compensatie. 

De beginselarresten van 1960 vermelden drie rechtsgronden: art. 544 van het Burgerlijk Wetboek, de 

traditie en het algemeen rechtsbeginsel, onder meer vastgelegd in artikel 16 van de Grondwet. 

3.1. De traditie 

64. Sommige auteurs menen dat deze rechtsgrond verwijst naar de gewoonte of het gebruik. Andere 

argumenteren dat deze rechtsgrond geen steek houdt, vermits er vóór de burenhinderleer helemaal 

geen sprake was van een gewoonte van foutloze aansprakelijkheid, doch integendeel geopteerd 

werd om de burenhinder te koppelen aan artikel 1382 BW.141 

65. Het is mogelijk dat het Hof van Cassatie met de traditie verwijst naar DABIN. Deze auteur verwijst 

dan op zijn beurt naar DOMAT, POTHIER en PORTALIS.142 Dit betreft echter een bijzonder zwakke 

verwijzing. De geciteerde auteurs spraken wel over de burenhinderleer, maar lieten in het midden of 

dit foutloze of foutaansprakelijkheid betrof. Bovendien maakt een verwijzing naar bovenvermelde 

auteurs louter een juridisch argument uit en geen rechtsgrond waarop de burenhinderleer gebaseerd 

kan worden.143 

66. Na de beginselarresten verwijst het Hof van Cassatie dan ook nooit meer naar de traditie. 

3.2. Artikel 16 van de Grondwet 

67. De meerderheid van de rechtsleer is het erover eens dat de verwijzing naar dit artikel 

opgenomen werd om de vergoedingsplicht te verantwoorden, aangezien daarvan in artikel 544 

Burgerlijk Wetboek geen sprake is. Sommige auteurs bekritiseren de vermelding omwille van de 

grote verschillen tussen onteigening en burenhinder. Onteigening vereist geen nabuurschap, doet 
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zich enkel voor in de verhouding tussen overheid en particulieren, veronderstelt een algemeen nut 

en heeft een integrale schadevergoeding tot gevolg.144 

68. Bepaalde auteurs wijzen erop dat het Hof van Cassatie zich schuldig maakt aan tegenstrijdige 

rechtspraak. Als de arresten van 6 april 1960 in artikel 16 van de Grondwet een algemeen 

rechtsbeginsel terugvinden dat de eigenaar recht heeft op vergoeding bij genotsderving van zijn 

eigendomsrecht, dan staat dit haaks op de rechtspraak betreffende de erfdienstbaarheden van 

openbaar nut, waarbij volgens het Hof enkel recht op vergoeding ontstaat bij een gedwongen 

afstand van het eigendomsrecht, en niet bij een beperking van het genot ervan.145 Dit argument is 

inmiddels weerlegd door een recenter arrest van het Hof van Cassatie. Daarin werd beslist dat de 

overheid in het kader van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid, dat onder meer is 

neergelegd in artikel 16 van de Grondwet, niet zonder vergoeding lasten kan opleggen die groter zijn 

dan deze die een particulier in het gemeenschappelijk belang moet dragen.146 Het beginsel van de 

gelijkheid voor de openbare lasten wordt aldus een nieuwe vorm van foutloze aansprakelijkheid.147 

69. Na korte tijd verdween ook de verwijzing naar deze rechtsgrond uit de Cassatierechtspraak, maar 

deze dook echter terug op omdat dit artikel het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten in 

zich draagt. Artikel 16 van de Grondwet fungeert in het licht daarvan volgens sommige auteurs als 

rechtsgrond voor een bijzondere toepassing van de burenhinderleer, nl. deze veroorzaakt door 

overheden.148 

70. Intussen heeft het Hof van Cassatie artikel 16 van de Grondwet als grondslag voor de 

evenwichtsleer verworpen.149 

3.3. Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek 

71. Na de eerste arresten van het Hof van Cassatie blijft enkel artikel 544 Burgerlijk Wetboek nog 

over als rechtsgrond. Vermoedelijk werd deze grondslag in het kanaal- en schoorsteenarrest 

opgenomen omdat de rechtspraak er op dat moment van uitging dat burenhinder enkel van 

toepassing was op geschillen tussen eigenaars. Burenhinder werd gezien als een kwalitatieve 

aansprakelijkheid: een aansprakelijkheid verbonden aan de hoedanigheid van eigenaar.150 

72. De rechtsleer is echter van oordeel dat dit artikel niet als enige rechtsgrond kan dienen. Artikel 

544 Burgerlijk Wetboek gaat louter over eigendom, terwijl de burenhinderleer zich niet beperkt tot 

geschillen tussen eigenaars (het betreft immers alle titularissen van een attribuut het 

eigendomsrecht). Dit artikel maakt evenmin melding van enige compensatie in plaats van integrale 

vergoeding, noch van foutloze compensatie- of vergoedingsplicht. Ook het criterium van de 

abnormale hinder is niet in het artikel terug te vinden.151 
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73. STIJNS en VUYE merken op dat de evenwichtsleer geen vorm van foutloze aansprakelijkheid kan 

zijn als artikel 544 Burgerlijk Wetboek als rechtsgrond dient. Dit artikel is volgens hen de bron van de 

nabuurschapsverplichtingen. 152  Deze nabuurschapsverplichtingen vormen de keerzijde van het 

subjectief recht van de eigenaar. De titularis van het eigendomsrecht mag niet gehinderd worden in 

de uitoefening van zijn recht. STIJNS en VUYE redeneren dat er sprake is van een inbreuk op deze 

verplichtingen, wat automatisch een miskenning uitmaakt van een wettelijke norm en dus evenzeer 

een fout is in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.153 Verwijzen naar dit artikel zorgt ervoor dat 

men opnieuw terechtkomt in een vorm van fout-aansprakelijkheid.154 De vraag is echter of er wel 

sprake is van een inbreuk op de nabuurschapsverplichtingen. Mocht dit het geval zijn, dan zou men 

zich inderdaad gewoon kunnen baseren op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en dan zou er 

geen nood zijn aan een alternatieve basis. 

Volgens BOCKEN wordt te vlug besloten dat er sprake is van inbreuk op een recht. Het begrip wordt 

met andere woorden te ruim gezien. LECLERCQ maakt deze fout. Ook STIJNS en VUYE lijken deze fout te 

maken. Sommige gedragingen maken een inbreuk op recht uit, maar andere brengen louter schade 

toe aan de zaak die of aan het belang dat door het recht beschermd wordt (zaakbeschadiging of 

letsel). Gedragingen die een inbreuk op een recht uitmaken, zijn gedragingen die de bevoegdheden 

van de titularis van het recht tegenspreken (en aldus automatisch ook de door het objectieve recht 

geregelde bevoegdheidsverdeling tegenspreken). Het zijn de gedragingen zelf die de inbreuk op het 

recht uitmaken, onafhankelijk van wat de gevolgen van de gedraging zijn. Het voorbeeld van BOCKEN 

kan dit onderscheid verduidelijken. Als een ruitenwasser zijn ladder plaatst tegen de gevel van de 

buur om beter bij het te wassen raam te kunnen, dan spreekt hij de bevoegdheden van de buurman-

eigenaar tegen. Deze gedraging maakt altijd een inbreuk uit op het eigendomsrecht van de buurman, 

ook al mocht deze gedraging geen nadelige gevolgen hebben. Als de ladder van de ruitenwasser 

echter valt en zo de ruit van de buurman breekt, dan gaat het niet om een gedraging die het 

eigendomsrecht van de buurman tegenspreekt. Dit neemt niet weg dat ook deze gedraging 

onrechtmatig kan zijn, maar daarvoor moet eerst worden nagegaan of er een miskenning is van de 

zorgvuldigheidsnorm of van een wettelijke norm.155 

Als we de analyse van BOCKEN toepassen op burenhinder, dan moet er ook telkens gekeken worden 

of de gedraging van de hinderverwekker de bevoegdheden van de hinderlijder tegenspreekt. Meestal 

zal dat niet het geval zijn. Het zijn de gevolgen van de gedraging van de hinderverwekker die schade 

toebrengen aan het belang van de hinderlijder. Bij het schoorsteenarrest ging het om een mede-

eigenaar die de gemene muur optrok, een gedraging waartoe hij het recht had (en dus geen fout in 

                                                           
152

 Cass. 5 augustus 1858, Pas. 1858, I, 314, concl. CLOQUETTE: “Considérant que le droit qu’a tout particulier de 
disposer de sa propriété de la manière la plus absolue est essentiellement limité, dans son exercice, par 
l’obligation correlative de ne pas empêcher les autres de disposer de leurs proprieties de la même manière (…)”; 
Cass. 2 januari 1896, Pas. 1896, I, 67: “(…) en affirmant le droit du propriétaire de disposer et de jouer librement 
du bien qui lui appartient, réservent les restrictions commandées par l’intérêt général, qui implique le respect du 
droit égal du propriétaire voisin”; Cass. 7 april 1949, Pas. 1949, I, 273, concl. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, R.C.J.B. 
1949, 201, noot J. DABIN, J.T. 1949, 507, noot J.C. DE HARVEN, Arr.Cass. 1949, 242 en R.W. 1949-50, 15. 
153

 S. STIJNS en H. VUYE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. V. Zakenrecht. Boek IV. Burenhinder, supra noot 3, 
149. 
154

 S. STIJNS. en H. VUYE, “Rechtsmisbruik en burenhinder: evenwichtsoefeningen op weg naar een 
evenwichtsleer”, supra noot 11, 325; H. VUYE en S. STIJNS, “Zakenrecht: tweehonderd jaar oud of tweehonderd 
jaar jong”, supra noot 110, 182. 
155

 H. BOCKEN, “Nog iets over inbreuk op recht” in Liber Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 
197-201 (hierna verkort H. BOCKEN, “Nog iets over inbreuk op recht”) 



27 
 

de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek). Doch, door het ophogen van de gemene muur trok de 

schoorsteen van de buurman niet meer. Het is duidelijk dat de hinderverwekker door zijn gedraging 

niet de bevoegdheden van de nabuur tegensprak, maar dat zijn gedraging wel een negatieve invloed 

had op het belang van zijn nabuur. 

§4. Alternatieven156 

4.1. Billijkheid157 

74. DABIN is van oordeel dat billijkheid de rechtsgrond vormt voor de sanctie bij bovenmatige 

burenhinder. De schadelijdende nabuur heeft recht op een vergoeding voor de bovenmatige 

burenhinder omdat dat billijk is. Deze compensatie staat in geen enkele wettekst expliciet vermeld. 

Het is de rechtspraak die op basis van het principe van de billijkheid geoordeeld heeft dat een 

compensatie bij bovenmatige hinder op zijn plaats is (geen integrale schadeloosstelling). Dit alles 

hangt vast aan het idee van noodzakelijkheid, nut, billijkheid. Het feit dat een zekere mate van 

burenhinder getolereerd moet worden, is nuttig en billijk. Het feit dat bovenmatige hinder 

gecompenseerd moet worden, doch dat integraal schadeherstel niet gepast is, eveneens. Om reden 

van billijkheid moet daarom bij het bepalen van de compensatie ook rekening worden gehouden met 

de eventuele voordelen die de schadelijder door de burenhinder heeft verkregen.158 Deze redenering 

van billijkheid komt er mijn inziens op neer dat er aangevoeld wordt dat er bij een conflict tussen 

rechten geen voorrang mag worden gegeven aan het ene recht boven het andere. 

75. CORNELIS is van oordeel dat de billijkheid als rechtsgrond niet kan volstaan omdat aan de 

billijkheid geen precieze draagwijdte toe te kennen valt. De opvatting inzake billijkheid hangt af van 

het rechtssubject dat de rechtsregel dient toe te passen.159 Ook STIJNS en VUYE betwijfelen dat een 

dergelijk vaag principe als rechtsgrond kan fungeren.160 

4.2. Leer van het rechtsmisbruik 

76. Het verband tussen burenhinder en rechtsmisbruik werd voor het eerst gelegd in een aantal 

cassatiearresten van de 19e eeuw. In die tijd werd rechtsmisbruik nog gebaseerd op artikel 1382 van 

het Burgerlijk Wetboek. De feiten in het arrest van 1858161 bestonden erin dat een onderneming 

rook- en stofhinder veroorzaakte bij de buren. De rechtbank veroordeelde de onderneming op basis 

van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. In zijn conclusie bij dit arrest verwees advocaat-generaal 

CLOQUETTE naar rechtsmisbruik: “[…] ne se borne pas à user de son droit, mais il en abuse; et c’est 

dans cet abus que consiste la faute, qui le rend passible de dommages-intérêts en réparation du 

préjudice qu’il a causé”. In het arrest van 1898162 ging het om klei die door een aardverschuiving van 
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de ene steenbakkerij naar de andere was gegleden, de ene steenbakker wou de klei slechts 

verwijderen in de mate dat hij die nodig had voor zijn eigen activiteiten. De rechtbank veroordeelde 

deze steenbakker omdat die een fout maakte in het kader van artikel 1382 van het Burgerlijk 

Wetboek. Hier lijkt het Hof van Cassatie een verband te leggen tussen burenhinder en 

rechtsmisbruik: “[…] Que l’article du Code civil n’autorise pas le demandeur à faire de sa propriété un 

usage abusif portant préjudice au défendeur qui a, comme lui, le droit absolu de jouir et de disposer 

de son bien.” 

Een echte doorbraak van het feit dat burenhinder door de leer van het rechtsmisbruik kon worden 

opgelost, kwam er in de 20e eeuw. In casu leden aanpalende eigenaars schade doordat aannemers 

grote hoeveelheden zand en water stortten op terreinen van de staat naar aanleiding van het 

uitbaggeren van de Schelde. Zowel de staat (als eigenaar) als de aannemers (als schadeverwekkers) 

werden tot schadevergoeding veroordeeld. Het arrest van het Hof verwoordt dit wat de staat betreft 

als volgt: “[…] usage anormal de sa propriété […] constitue dès lors par lui-même une faute” en wat 

de aannemers betreft: “celui qui se met en possession d’un fonds et l’emploie comme s’il en était 

propriétaire, […] ne peut avoir plus de droits vis-à-vis des propriétaires contingus que n’en aurait le 

propriétaire lui-même […].”163 

Ook de feiten uit het principearrest inzake rechtsmisbruik van 12 juli 1917 kunnen onder 

burenhinder gerangschikt worden. In casu had het bedrijf Au bon marché zijn lichtreclame op een 

zodanige manier laten aanbrengen dat de lichtreclame van zijn concurrent Innovation langs één kant 

niet meer zichtbaar was..164 De eigenaar had in dit geval wel een belang bij het aanbrengen van 

lichtreclame, maar had er geen belang bij om zijn lichtreclame op die bepaalde manier aan te 

brengen. Abnormaal gebruik van het eigendomsrecht moet volgens het Hof van Cassatie worden 

gekwalificeerd als rechtsmisbruik. 

77. Voorgaande cassatiearresten blijken echter in de vergeetput beland te zijn. Mocht men gebruik 

gemaakt hebben van de leer van het rechtsmisbruik om gevallen van burenhinder te benaderen, dan 

was de leer van de burenhinder nooit een autonome rechtsfiguur geworden.165 

78. Het arrest van 7 april 1949 breekt met de leer van het rechtsmisbruik als rechtsgrond. 

Burenhinder blijft behandeld worden als een foutaansprakelijkheid, maar niet langer door de 

redenering van rechtsmisbruik te volgen. Rechtsmisbruik wordt niet meer als rechtsgrond gebruikt 

voor burenhinder. Het criterium van abnormaal gebruik van het eigendomsrecht is in het arrest van 

1949 niet meer terug te vinden.166 De reden waarom deze breuk er kwam is omdat juristen in het 

begin van de 20e eeuw bezig waren met het onderzoeken van de juiste draagwijdte van de 

foutvereiste van art. 1382 Burgerlijk Wetboek. In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde procureur-

generaal LECLERCQ zijn interpretatie van het foutbegrip.167 Deze interpretatie houdt in dat de inbreuk 

op een subjectief recht als onrechtmatigheidscriterium geldt, zonder dat moet worden nagegaan of 
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een wettelijke norm of de algemene zorgvuldigheidsnorm wordt geschonden (bv. de foutieve 

uitvoering van werken). Het krenken van het eigendomsrecht (schadeverwekkende handeling en 

bijgevolg schade) maakt in die interpretatie aldus automatisch een fout uit, want het eigendomsrecht 

dient ongeschonden te blijven. Of de handeling rechtmatig, dan wel onrechtmatig was, verandert 

daar niets aan. De bal wordt in het kamp van de schadeverwekker gelegd, want deze dient te 

bewijzen dat de inbreuk een andere oorzaak heeft, wil hij zijn aansprakelijkheid ontlopen (de 

bewijslast wordt dus omgekeerd). Het voordeel van deze interpretatie was dat slachtoffers van 

burenhinder automatisch aanspraak konden maken op een vergoeding op basis van artikel 1382 van 

het Burgerlijk Wetboek. Ze moesten enkel een schadeverwekkende handeling (dus een dader, 

schade en een oorzakelijk verband daartussen) aantonen.168 De interpretatie van procureur-generaal 

LECLERCQ van de aquiliaanse aansprakelijkheid werd reeds in 1940 door het Hof van Cassatie 

verworpen.169 Vanaf dan worden de fout- en schadevereiste als twee afzonderlijke elementen 

beschouwd die door de eiser-schadelijder bewezen dienen te worden. Het bestaan van schade 

impliceert niet langer het bestaan van een fout. 

In het arrest van 1949 is de leer van procureur-generaal LECLERCQ weliswaar verworpen (en wordt het 

foutbegrip uit artikel 1382 Burgerlijk Wetboek minder ruim (maar toch nog ruim) geïnterpreteerd), 

maar het Hof van Cassatie blijft burenhinder onder artikel 1382 Burgerlijk Wetboek klasseren. 

Volgens STIJNS en VUYE is dit omdat het Hof van Cassatie niet enerzijds kan hameren op een aparte 

foutvereiste bij de aquiliaanse aansprakelijkheid (naar aanleiding van de verwerping van de theorie 

van procureur-generaal LECLERCQ) en anderzijds een foutloze burenhinderleer in het leven kan 

roepen. 170  Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek wordt ruim geïnterpreteerd zodat daarin 

nabuurschapsverplichtingen gelezen worden. Abnormale burenhinder kan dan gezien worden als een 

schending van de verplichting uit artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, nl. de plicht tot het nemen 

van voorzorgsmaatregelen opdat de buur geen schade lijdt. Abnormale burenhinder is dus een vorm 

van aquiliaanse aansprakelijkheid die aanleiding geeft tot een integrale schadeloosstelling. Via de 

theorie van LECLERCQ bekomt men hetzelfde resultaat. Alleen kent LECLERCQ niet artikel 544 Burgerlijk 

Wetboek een ruime draagwijdte toe, maar wel het foutbegrip uit artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.171 

Zoals voorheen werd vermeld, wordt hierbij de inbreuk op een recht te ruim geïnterpreteerd.172 

79. CORNELIS meent dat de theorie van bovenmatige burenhinder beschouwd moet worden als 

specifieke toepassing van het algemeen beginsel dat rechtsmisbruik verbiedt.173 Deze auteur meent 

dat de loutere aantasting van de rechten uit nabuurschap onrechtmatig is, waarbij hij de 

interpretatie van LECLERCQ van de aquiliaanse aansprakelijkheid in het achterhoofd houdt. Zoals 

voorheen vermeld, houdt deze interpretatie in dat het krenken van een fundamenteel recht van een 

derde (bv. eigendomsrecht) fout is. Het slachtoffer moet louter de schadeverwekkende handeling 

bewijzen, het is aan de schadeverwekker om te bewijzen dat de inbreuk een andere oorzaak heeft 
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om zijn aansprakelijkheid te ontlopen.174 Burenhinder betreft het gebruik van een subjectief recht, nl. 

een attribuut van het eigendomsrecht dat men bezit krachtens een zakelijk of persoonlijk recht, op 

een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de uitoefening van dit recht door een redelijk 

persoon. De marginale toetsing die bij rechtsmisbruik kan worden toegepast, is terug te vinden in het 

feit dat de hinder bovenmatig moet zijn opdat er compensatie nodig is.175 CORNELIS maakt wel de 

opmerking dat het bij burenhinder altijd gaat om de schending van een ander subjectief recht, wat 

bij rechtsmisbruik niet noodzakelijk het geval is.176 

80. STIJNS en VUYE merken op dat CORNELIS het onderscheid tussen de sanctie bij burenhinder en 

rechtsmisbruik onterecht als puur terminologisch bestempelt. Een stelling die sinds het cassatiearrest 

van 1995177 niet langer houdbaar zou zijn.178 In dit arrest had de feitenrechter het verbod opgelegd 

om nog langer een drumstel of gelijkaardig te bespelen op straffe van een dwangsom en aldus de 

voormalige drummer de uitoefening van het genotsrecht van zijn eigendom ontnomen. Het Hof van 

Cassatie verbrak dit vonnis en besliste in zijn arrest dat de sanctie bij burenhinder niet kan bestaan in 

een volledig verbod van het niet-foutief feit. Bij rechtsmisbruik bestaat de sanctie in het herleiden 

van het recht tot het normale gebruik. Als blijkt dat elk gebruik misbruik uitmaakt, is het wel mogelijk 

om een totaal verbod op te leggen van de uitoefening (eender welke) van dat recht. In die zin is het 

verschil tussen de sanctie bij rechtsmisbruik en burenhinder dus niet louter theoretisch. Voorheen 

werd reeds aangegeven dat het arrest van de drumzaak op de juiste manier gelezen moet worden, 

nl. in die zin dat een verbod van een niet-foutief feit wel kan als dit geen onevenwicht in omgekeerde 

zin doet ontstaan.179 

81. Ook VAN GERVEN meende oorspronkelijk dat burenhinder een speciale vorm van rechtsmisbruik 

uitmaakt waarbij misbruik gemaakt wordt van een onroerende eigendom en waarbij een bepaald 

soort schade, nl. nabuurschade, ontstaat. De auteur was van oordeel dat de grondslag voor de leer 

van het rechtsmisbruik herzien moest worden, aangezien die nog gestoeld was op artikel 1382 

Burgerlijk Wetboek, terwijl burenhinder niet meer uitsluitend ressorteert onder de onrechtmatige 

daad.180 Recenter heeft VAN GERVEN dit genuanceerd en nu argumenteert deze auteur dat beide 

rechtsfiguren toepassingen zijn van het evenredigheidsbeginsel.181 Deze redenering kan gevolgd 

worden wat burenhinder betreft. Daar is namelijk evenredigheid nodig tussen het nut van gelijke 
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rechten van verschillende titularissen. Bij (andere vormen van) rechtsmisbruik daarentegen gaat het 

om een recht van de ene dat tegenover het belang van een ander staat. Bij een dergelijke 

tegenstelling mag de voorrang van het recht op het belang niet genegeerd worden, maar helaas blijkt 

dit wel die richting uit te gaan door het proportionaliteitscriterium ook als uitgangspunt te nemen bij 

rechtsmisbruik. Later wordt dit uitvoeriger besproken.182 

4.3. Gelijkheid voor de openbare lasten183 

82. Sommige rechtsleer meent dat abnormale burenhinder die door de overheid is veroorzaakt haar 

grondslag kan vinden in het beginsel van de gelijkheid van burgers ten aanzien van openbare lasten. 

Als er zich een overheidsoptreden voordoet op een onroerend goed waarop zakelijke en/of 

persoonlijke rechten gevestigd zijn, dan moet dit optreden gekwalificeerd worden als een last eigen 

aan de samenleving. Zodra er echter sprake is van een bijzondere en abnormale schade voor één 

rechtssubject (en er dus een ongelijkheid ingaat ten aanzien van de openbare lasten), heeft dit 

rechtssubject recht op compensatie.184 

83. CORNELIS vroeg zich af of het Belgische positieve recht wel een rechtsregel bevat die inhoudt dat 

rechtssubjecten een gelijkheid t.a.v. openbare lasten dienen te eerbiedigen.185 Inmiddels heeft het 

Hof van Cassatie dit uitdrukkelijk bevestigd.186 

84. Het is duidelijk dat deze grondslag louter betrekking kan hebben op de door de overheid in het 

leven geroepen burenhinder.187 

4.4. Volledige onafhankelijkheid van de burenhinderleer van artikel 544 Burgerlijk 

Wetboek  

85. VERGAUWE vraagt zich af of de leer van de burenhinder geen volledig onafhankelijk statuut moet 

krijgen. Moet deze theorie gelinkt blijven aan artikel 544 Burgerlijk Wetboek of aan de artikels 1382 

e.v. Burgerlijk Wetboek? 

Deze auteur merkt op dat het paradoxaal is om de burenhinderleer te baseren op artikel 544 van het 

Burgerlijk Wetboek, vermits dit artikel net een absoluut eigendomsrecht zou vooropstellen.188 

VERGAUWE verwijst hiervoor naar POTHIER
189

 en het Franse Hof van Cassatie190 die stellen dat er op 

geen enkele manier burenhinder mag zijn. De notie van de lichtste fout zou dan dienen als 

referentiepunt (artikel 1382 Burgerlijk Wetboek wordt m.a.w. toegepast). Dit simpele principe zou de 

leer van de burenhinder aanzienlijk vergemakkelijken. Zo zou de aannemer ineens wel onder het 
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toepassingsgebied vallen. VERGAUWE stelt voor om van de burenhinderleer een algemeen 

rechtsbeginsel te maken.191 

Deze auteur pleit echter ook voor een minder egocentrisch concept van het eigendomsrecht. De visie 

uit de Napoleontische samenleving is voorbijgestreefd en gevaarlijk. Een subjectief recht kan in de 

huidige samenleving niet meer absoluut zijn, maar dient gelimiteerd te worden aan de hand van 

respect voor andermans rechten. In een democratische samenleving moet het rechtssubject respect 

hebben voor zijn naaste, zijn buurman of buurvrouw.192 De vraag is echter of het eigendomsbegrip 

uit het Burgerlijk Wetboek wel zo absoluut (en bijgevolg egocentrisch) is als velen beweren. Zoals ik 

voorheen heb gesteld193, is dit wellicht niet de bedoeling geweest van de opstellers van het Burgerlijk 

Wetboek. Het is voor iedereen duidelijk dat er respect moet zijn voor andermans rechten. Dit is net 

wat de evenwichtsleer beoogt bij burenhinder. De hoofdvraag blijft of er ook een dergelijk evenwicht 

moet zijn tussen iemands recht en andermans belang (dat niet door een recht wordt beschermd). 

Deze laatste tegenstelling (een recht tegenover een belang) doet zich voor bij bepaalde gevallen van 

rechtsmisbruik. Op de criteria voor rechtsmisbruik wordt later ingegaan.194 

4.5. Terugkeer naar het cassatiearrest van 1949: burenhinderleer als fout-

aansprakelijkheid 

86. Volgens STIJNS en VUYE had de ommekeer van de cassatiearresten van 1960 niet moeten 

plaatsvinden. Het cassatiearrest van 1949 bevatte de perfecte redenering. Als art. 544 Burgerlijk 

Wetboek niet gelezen wordt als een artikel dat louter het eigendomsrecht omschrijft, doch als een 

artikel dat nabuurschapsverplichtingen in zich draagt, dan vormt de miskenning van deze wettelijke 

norm een fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek geeft 

aanleiding tot een volledige schadeloosstelling, maar dit is geen probleem vermits enkel de 

bovenmatige hinder, dit is namelijk de enige foutieve hinder vergoed moet worden (desgevallend 

kan er ook schade zijn gerelateerd aan de normale ongemakken, maar deze dient niet vergoed te 

worden). Het herstel in natura primeert, maar ook dit stelt geen problemen. Er zijn namelijk 

bepaalde gevallen waarin de rechter toch het herstel bij equivalent kan bevelen: nl. in geval van 

rechtsmisbruik, in geval herstel in natura onmogelijk is of in geval dat de continuïteit van de 

openbare dienst in het gedrang komt.195 

Deze auteurs nuanceren echter onmiddellijk en stellen dat een dergelijke nieuwe ommekeer niet 

opportuun is. De burenhinder gebaseerd op de fout-aansprakelijkheid mag dan wel het ideaalbeeld 

zijn, er moet toch eerder gezocht worden naar een realistische oplossing.196 

87. STIJNS en VUYE lijken bij hun redenering het verschil tussen een krenking van een belang en een 

inbreuk op een recht over het hoofd te zien.197 Bij burenhinder is er geen miskenning van een 

wettelijke norm, want de hinder ontstaat door een volkomen rechtmatige uitoefening van een recht. 

Er ontstaat louter een krenking van een belang, wat niet automatisch fout is. Het gaat bij 
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burenhinder weliswaar om een belang dat door het eigendomsrecht van de ander beschermd wordt. 

Daarom is de evenwichtsleer noodzakelijk omdat het recht van de ene geen voorrang mag krijgen op 

het recht van de andere. 

4.6. Burenhinderleer als algemeen rechtsbeginsel. Naar een algemene evenwichtsleer? 

88. ROMAIN meent dat de burenhinderleer een algemeen rechtsbeginsel uitmaakt. Het is zo dat de 

kwalificatie van de burenhinderleer als algemeen rechtsbeginsel op de achtergrond is geraakt, wat 

volgens ROMAIN paradoxaal is, vermits de theorie unaniem erkend en dagelijks wordt toegepast door 

de rechtspraak. Bovendien kan de burenhinderleer moeilijk anders gekwalificeerd worden, aangezien 

geen enkele wettelijke bepaling de theorie verkondigt, noch algemeen, noch met de specifieke 

voorwaarden. Volgens ROMAIN staat de leer los van artikel 544 Burgerlijk Wetboek, en desgevallend 

ook van artikel 16 van de Grondwet (in het geval dat de hinder niet uitgaat van de overheid), maar 

kan een verwijzing naar deze artikels toch gepast zijn omwille van de duidelijkheid, voorzichtigheid 

en volledigheid.198 Omdat de burenhinderleer afwijkt van de individuele vrije rechtsuitoefening en 

van de fout-aansprakelijkheid zijn een strikte interpretatie en toepassing ervan noodzakelijk.199 

89. Het Burgerlijk Wetboek bevat in feite een lacune met betrekking tot burenhinder. Men kan zich 

de vraag stellen of het wel opportuun is om deze leer als algemeen rechtsbeginsel te aanzien. ROMAIN 

argumenteert dat de taak van de opstellers van het Burgerlijk Wetboek niet specifiek op dit 

probleem van burenhinder gericht was en dat er in hun ogen geen noodzaak was om dit strikt 

wettelijk te regelen. Ook de unanieme erkenning van de theorie in de hedendaagse rechtspraak en 

rechtsleer lijkt te wijzen op een erkenning als algemeen rechtsbeginsel.200 

90. VAN GERVEN stelt dat zowel burenhinder als rechtsmisbruik toepassingen zijn van het 

evenredigheidsbeginsel. Rechtsuitoefening wordt steeds meer onderworpen aan bepaalde testen of 

criteria, meer in het bijzonder de noodzakelijkheidstest (staat de rechtsuitoefening in causaal 

verband met het nagestreefde doel en is er geen minder nadelige rechtsuitoefening mogelijk) en de 

proportionaliteitstest (weegt het bereikte resultaat op tegen het berokkende nadeel). Als beide 

rechtsfiguren inderdaad een toepassing blijken te zijn van dit evenredigheidsbeginsel, zou er een 

verschuiving moeten volgen in de rechtsgronden van deze rechtsfiguren.201 Zoals voorheen reeds 

vermeld werd202 en later zal worden uitgewerkt203, zijn er toch wat obstakels om evenredigheid te 

gebruiken als criterium bij rechtsmisbruik. 

91. Ook STIJNS en VUYE pleiten ervoor om de burenhinderleer te zien als een algemeen rechtsbeginsel. 

Deze auteurs zijn ervan overtuigd dat het grondslagenprobleem kan worden opgelost door de 

burenhinderleer algemeen door te trekken op gevallen die los staan van burenhinder, en dus eerder 

te spreken over een algemene evenwichtsleer. Er is nood aan een algemeen beginsel dat de 

verstoring van evenwicht tussen legitieme belangen (belangen die door een recht worden 
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beschermd) regelt. Tot op vandaag blijft de burenhinderleer beperkt tot het domein van de rechten 

op onroerende goederen.204 Waarom verdienen persoonlijkheidsrechten en grondrechten geen 

dergelijke bescherming? Dit is volgens sommigen een taak voor de wetgever en niet voor de 

rechter.205 Dit laatste is echter een flauw argument aangezien men de rechter wel heeft toegelaten 

om de burenhinderleer te ontwikkelen.206 Inmiddels werd de evenwichtsleer analoog toegepast op 

conflicten tussen het eigendomsrecht en andere grondrechten. Dit gebeurde verschillende malen 

door het Franse Hof van Cassatie en vond doorgang in de Belgische rechtspraak.207 Doorgaans wordt 

aangenomen dat de integrale schadevergoeding van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek beter uitkomt 

dan de passende en billijke compensatie in het kader van artikel 544 Burgerlijk Wetboek. Nochtans 

kan de toepassing van de evenwichtsleer in een geschil tussen het recht op afbeelding en het 

eigendomsrecht betere gevolgen met zich meebrengen. De passende en billijke compensatie kan 

namelijk de winst omvatten die door het gebruik van de afbeelding werd gemaakt en deze winst kan 

ettelijke keren groter zijn dan de schade die aan de eigendom werd toegebracht.208 

Afdeling VII – Besluit 
92. De burenhinderleer vindt zijn oorsprong in twee cassatiearresten van 1960 (het schoorsteen- en 

kanaalarrest). Artikel 544 Burgerlijk Wetboek kent aan elke eigenaar het recht toe om genot van zijn 

zaak te hebben, waardoor er tussen naburen een evenwicht gevestigd wordt. Er is burenhinder zodra 

dit evenwicht wordt verbroken (en er aldus sprake is van hinder die de maatstaf voor gewone 

ongemakken uit nabuurschap overschrijdt). 

93. Burenhinder veronderstelt nabuurschap, maar dit wordt ruim geïnterpreteerd. Het is enkel 

noodzakelijk dat een gebeurtenis op het ene erf gevolgen kan hebben voor het andere erf. Enkel 

bovenmatige burenhinder doet een recht op compensatie ontstaan, in tegenstelling tot de normale 

ongemakken uit nabuurschap die wederkerig gedoogd moeten worden. Burenhinder kan zijn oorzaak 

vinden in een daad, een verzuim of eender welke gedraging. Er moet steeds sprake zijn van een 

exploitatie van (een attribuut) van het eigendomsrecht. Bovendien moet er een causaal verband zijn 

tussen die rechtsuitoefening en de hinder. Er moet ook een causaal verband zijn tussen diegene die 

voor de burenhinder wordt aangesproken en de hinder (toerekenbaarheidsvereiste). 

94. Het personeel toepassingsgebied van de burenhinderleer beperkt zich niet tot eigenaars. 

Eenieder die titularis is van een attribuut van het eigendomsrecht kan een vordering instellen of 

tegen zich gericht krijgen. Als de overheid wordt aangesproken voor burenhinder dient te worden 
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nagegaan of de burger meer lasten moet dragen dan diegene die hij in het algemeen belang moet 

dragen. Pas in bevestigend geval is er sprake van bovenmatige hinder. Aannemers of architecten 

kunnen naar Belgisch recht niet voor burenhinder worden aangesproken. Zij kunnen in geval van een 

fout uiteraard wel worden aangesproken op basis van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. In zo’n geval 

is het soms mogelijk om de bouwheer eveneens aan te spreken voor burenhinder op basis van artikel 

544 Burgerlijk Wetboek (als de voorwaarden daarvoor voldaan zijn). 

95. Burenhinder doet geen recht op integrale schadeloosstelling ontstaan. Er is slechts recht op 

compensatie van de bovenmatige hinder. Er kan geen volledig verbod van het niet-foutieve feit 

worden opgelegd als dit neerkomt op een omgekeerd onevenwicht. Uit de rechtspraak blijkt dat er 

veelal een beperking wordt opgelegd aan de uitoefening van het eigendomsrecht. 

96. Meestal worden geschillen inzake burenhinder voor de vrederechter beslecht. Als het bedrag 

boven de 1860 euro gaat, kan het geschil ook voor de rechtbank van eerste aanleg gebracht worden. 

In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter van deze rechtbank ook maatregelen in kort geding 

opleggen. 

97. Omtrent de rechtsgrond voor burenhinder is veel inkt gevloeid. In 1949 verwierp het Hof van 

Cassatie de foutloze burenhinderleer. De burenhinderleer werd volledig geïntegreerd in de fout-

aansprakelijkheid. Artikel 544 Burgerlijk Wetboek werd ruim geïnterpreteerd zodat daarin de 

verplichting werd gelezen om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om voorzienbare schade te 

vermijden. Bij gebrek aan het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen werd een fout begaan. De 

kritiek op dit arrest bleef niet uit en in 1960 deed zich een ommekeer voor in de cassatierechtspraak. 

Sedertdien is bovenmatige burenhinder een vorm van foutloze aansprakelijkheid. De rechtsgrond 

daarvoor wordt gezocht in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Velen vinden dat de 

burenhinderleer niet op dit artikel gebaseerd kan worden en bijgevolg zijn in de loop der tijden veel 

alternatieven voorgesteld, zoals de billijkheid, de leer van het rechtsmisbruik, de gelijkheid voor de 

openbare lasten, een terugkeer naar de fout-aansprakelijkheid of een algemeen rechtsbeginsel.  
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Hoofdstuk II – Rechtsfiguur rechtsmisbruik 
98. In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de rechtsfiguur rechtsmisbruik. 

Allereerst wordt ingegaan op de verschillende opvattingen die er heersen over rechtsmisbruik. In de 

tweede afdeling wordt besproken welke rechten vatbaar zijn voor rechtsmisbruik. Om te besluiten 

tot rechtsmisbruik moet voldaan zijn aan bepaalde criteria die door de rechtspraak werden 

ontwikkeld en in de rechtsleer werden uitgewerkt. Dit wordt behandeld in de derde afdeling. De 

vierde afdeling gaat dieper in op de marginale toetsing. De vijfde afdeling vermeldt de sanctie die het 

gevolg is van rechtsmisbruik. De zesde afdeling geeft een overzicht van de mogelijke grondslagen 

voor rechtsmisbruik. 

Afdeling I – Verschillende opvattingen over rechtsmisbruik 
99. Bij rechtsmisbruik wordt onterecht eerst aan contracten- en verbintenissenrecht gedacht. Het is 

echter in het zakenrecht dat de leer van het rechtsmisbruik zich ontwikkeld heeft. Net zoals de 

burenhinderleer is deze leer ontstaan door rechtspraak.209 

100. In de rechtsleer is er geen eensgezindheid over wat nu precies rechtsmisbruik uitmaakt. Er is 

zelfs geen eensgezindheid over het feit of rechtsmisbruik wel kan bestaan. Wanneer wordt een 

gebruik van een recht een misbruik? En is dit überhaupt wel mogelijk? 

Het lijkt namelijk contradictorisch dat iemand juridisch misbruik kan maken van datgene waarop men 

juridisch recht heeft.210 De Romeinen hadden het volgende adagium: Qui suo iure utitur neminem 

laedit. Dit houdt in dat er geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid wegens handelingen ter 

uitoefening van een bevoegdheid, zolang men zich bij de uitoefening van het subjectief recht houdt 

aan de omschrijving van dit subjectief recht die door de rechtsorde gegeven wordt.211 Ook PLANIOL 

verdedigt deze visie met zijn bekende stelling “Le droit cesse où l’abus commence”.212 Volgens 

PLANIOL is rechtsmisbruik dus onmogelijk, of is het in ieder geval een foutieve term.213 Daartegenover 

staat dan weer de stelling dat er ongeschreven recht is dat stelt dat niet alles wat uit een recht volgt 

als geoorloofd beschouwd moet worden. Niet alles wat binnen de formele grenzen van een 

subjectief recht valt, is rechtmatig.214 

In beginsel is eenieder vrij om zijn recht uit te oefenen en om de uitoefeningswijze te kiezen die het 

meest geschikt lijkt. Het is evenwel zo dat er gevallen zijn waarin een rechterlijke tussenkomst zich 

opdringt. In de rechtspraak vindt men dan telkens de volgende formulering terug: iemand die een 
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dermate onredelijke wijze van uitoefenen kiest die een normaal, zorgvuldig persoon nooit zou 

kiezen, maakt zich schuldig aan rechtsmisbruik.215 De toetsingsbevoegdheid van de rechter blijft 

marginaal en hangt af van de aard van het uitgeoefende recht en de maatschappelijke waardering 

daarvan: hoe absoluter een recht is, hoe minder gebonden het recht geacht wordt en hoe marginaler 

de toetsing dient te zijn.216 De marginale toetsing is er gekomen om te vermijden dat een subjectief 

recht wordt uitgehold door de persoonlijke opvattingen van de beoordelende rechter met betrekking 

tot de rechtsuitoefening.217 Bovendien is rechtsmisbruik geen beginsel van openbare orde. De 

rechter kan het derhalve niet ambtshalve opwerpen.218 

101. Zoals gezegd, zijn er in de rechtsleer verschillende opvattingen over rechtsmisbruik. Kan er 

misbruik gemaakt worden van een recht?219 En zo ja, in welke gevallen kan besloten worden tot 

rechtsmisbruik?220 Er worden daarom ook verschillende uiteenlopende omschrijvingen gegeven van 

rechtsmisbruik. 

RAES omschrijft rechtsmisbruik als het aanwenden of uitoefenen van rechten in strijd met de 

algemene rechtsbeginselen die de interne normativiteit van het recht uitmaken.221 STIJNS en VUYE 

definiëren rechtsmisbruik als een verkeerd gebruik van een subjectief recht, waarbij de titularis de 

interne grens overschrijdt, zonder dat daarbij een inbreuk wordt gepleegd op de externe of formele 

grenzen die door de wet, gebruiken of het contract worden opgelegd.222 Er worden dus interne 

grenzen getrokken aan de uitoefening van subjectieve rechten om onrechtvaardigheden aan te 

pakken.223 CORNELIS is van oordeel dat het zelfbeschikkingsrecht, de individuele vrijheid en de 

wilsautonomie aan de titularis van een subjectief recht de mogelijkheid geven om naar goeddunken 

te beslissen hoe dit recht al of niet gebruikt wordt, in het licht van de feitelijke omstandigheden en 

de toepasselijke rechtsregels, maar dat de rechter het gebruik van een subjectief recht kan 

sanctioneren als dit kennelijk de grenzen van een normale uitoefening door een voorzichtige persoon 

te buiten gaat.224 Sommigen zijn van oordeel dat er enkel sprake is van rechtsmisbruik als een recht 

niet wordt gebruikt voor de maatschappelijke doelstelling waarvoor het recht in het leven werd 

geroepen. Zo meent DEKKERS dat elk subjectief recht een belang beschermt. Het recht mag gebruikt 

worden ter bescherming van dat belang. Er is rechtsmisbruik zodra het recht gebruikt wordt voor een 

ander belang, zoals het schade toebrengen aan een derde.225 
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102. De theorie van het rechtsmisbruik vindt niet enkel toepassing bij problemen van 

nabuurschap.226 Rechtsmisbruik kent een ruim toepassingsgebied. Zo werd beslist dat rechtsmisbruik 

toch nog mogelijk is bij het uitoefenen van een recht dat gebaseerd is op wettelijke bepalingen 

waarvan op de overtreding ervan een strafsanctie staat.227 Rechtsmisbruik kan ook als het recht zijn 

basis vindt in wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht.228 

Afdeling II – Welke rechten zijn vatbaar voor een toetsing aan het verbod 

van rechtsmisbruik? 
103. In eerste instantie wordt in de rechtsleer bepaald welke rechten door de rechter beoordeeld 

kunnen worden. 

104. Subjectieve rechten (in de ruime zin)229 worden doorgaans onderverdeeld in aanspraken en 

bevoegdheden. 

§1. Subjectieve rechten sensu stricto of aanspraken 

105. Subjectieve rechten in de enge zin230 mogen door de titularis worden aangewend voor de 

doeleinden die door hemzelf gekozen worden, op voorwaarde dat er geen misbruik van wordt 

gemaakt. Subjectieve rechten bestaan uit patrimoniale rechten (zakelijke rechten en 

vorderingsrechten) en persoonlijkheidsrechten.231 

106. Rechtsmisbruik vindt voornamelijk toepassing bij subjectieve rechtenaanspraken. Rechten die 

onderhevig zijn aan het beginsel van rechtsmisbruik kunnen gecontroleerde rechten genoemd 

worden.232 

§2. Bevoegdheden 

107. Sommige subjectieve rechten bestaan uit bevoegdheden 233  voor de titularis ervan. 

Bevoegdheden mogen door de titularis louter worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn aan 

de titularis werden toegekend. Bevoegdheden zijn vooral bekend in het publiekrecht, doch bestaan 
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ook in het privaatrecht (bv. het ouderlijk gezag, de bestuursbevoegdheid in het vennootschapsrecht, 

bewindsbevoegdheden). 

Als er aan iemand bevoegdheden worden toegekend, dan betekent dit dat er voor de anderen een 

rechtsplicht is, zij mogen de titularis van de bevoegdheden namelijk niet verhinderen dat die zijn 

bevoegdheden uitoefent.234 

De rechtsleer maakt in hoofdzaak een onderscheid tussen drie soorten bevoegdheden, nl. 

discretionaire bevoegdheden, doelgebonden bevoegdheden en een tussencategorie. Naargelang het 

type van bevoegdheid is er steeds een andere mate van controle door de rechter toe te passen. 

2.1. Discretionaire bevoegdheden 

108. Bij discretionaire rechten, die naar goeddunken kunnen worden aangewend, horen 

discretionaire bevoegdheden. Daarbij zou de toetsingsbevoegdheid van de rechter compleet 

uitgesloten zijn, waardoor een kwalificatie als misbruik onmogelijk zou zijn.235  Een dergelijke 

bevoegdheid zou binnen de formele, externe grenzen ervan voor om het even welk doel kunnen 

worden aangewend, zelfs als het gaat om een ongehoord, onoorbaar doel. Het staat inmiddels als 

een paal boven water dat het eigendomsrecht geen discretionair recht is dat aan alle rechterlijke 

controle ontsnapt.236 

2.2. Doelgebonden bevoegdheden 

109. Doelgebonden bevoegdheden (droits fonctions) kunnen enkel voor een welbepaald doel 

aangewend worden. Deze bevoegdheden mogen niet voor een ander doel worden gebruikt, zelfs 

niet als dat ander doel niet ongehoord is. Voorbeelden hiervan zijn het optreden als voogd of in het 

kader van het ouderlijk gezag (wat telkens dient te gebeuren in het belang van het kind).237 Bij 

gebruik van de bevoegdheid voor een ander dan het vooropgestelde doel, is er sprake van een 

afwending van bevoegdheid. Het subjectief recht is namelijk aan gebruiksregels onderworpen en is 

naar binnen toe begrensd door het doel waarvoor het recht geschapen is. De rechterlijke vrijheid om 

de bevoegdheidsafwending vast te stellen is groter dan de rechterlijke controle bij niet-

doelgebonden bevoegdheden.238 Er moet namelijk gezocht worden naar overeenstemming tussen de 

uitoefening van de bevoegdheid enerzijds en het doel ervan anderzijds. Het recht moet op een 

dergelijke wijze uitgeoefend worden dat het de bestemming van de bevoegdheid dient. Het recht 

gebruiken voor een ander doel is niet geoorloofd. 239  Hiervoor wordt, voornamelijk in het 

publiekrecht, de figuur van de bevoegdheids- of machtsafwending gebruikt. Sommige rechtsleer 

meent dat afwending van bevoegdheid een ander concept is dan rechtsmisbruik.240 Alles hangt af van 
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hoe je rechtsmisbruik definieert. Als je rechtsmisbruik ziet als het uitoefenen van een recht op een 

manier die niet nuttig is voor het belang dat door het recht beschermd wordt, dan is afwending van 

bevoegdheid een vorm van rechtsmisbruik. 

2.3. Tussencategorie 

110. De tussencategorie betreft bevoegdheden die noch volledig discretionair, noch volledig 

doelgebonden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de bevoegdheid om een contract te sluiten. Deze 

tussencategorie wordt op dezelfde wijze beoordeeld als de subjectieve rechtenaanspraken. Het 

gebruik van deze bevoegdheden door de titularis ervan is geoorloofd, op voorwaarde dat er geen 

sprake is van een gebruik dat als misbruik kan worden gekwalificeerd. Alle doeleinden mogen, 

behalve deze die in strijd zijn met de zorgvuldigheid in het maatschappelijke verkeer. Het moet gaan 

om een rechtmatig doel en de titularis van het recht moet belang hebben bij de gekozen 

rechtsuitoefening.241 

2.4. Theoretisch onderscheid 

111. Het moet gezegd dat het onderscheid tussen discretionaire en doelgebonden rechten veelal 

theoretisch is. De discretionaire rechten verdwijnen als sneeuw voor de zon in ons rechtsstelsel. Het 

is zo dat bepaalde discretionaire bevoegdheden in de loop der tijden geëvolueerd zijn tot 

bevoegdheden uit de tussencategorie of zelfs tot doelgebonden bevoegdheden.242 Het is thans 

steeds zo dat een titularis van een subjectief recht verplicht wordt om rekening te houden met de 

belangen van zijn medemens en van de maatschappij.243 Er wordt aangenomen dat rechten er zijn 

om bepaalde doelstellingen te vervullen en dat de invulling of uitoefening van deze rechten dus niet 

arbitrair mag zijn (in de zin van een schadelijke rechtsuitoefening voor derden).244  

Er is ook een verschil tussen de doelstellingen die aan de gehelen van objectieve rechtsregels ten 

grondslag liggen en de doelstellingen die de titularissen hebben bij het uitoefenen van hun rechten. 

De wetgever creëert een rechtsregel om orde te scheppen in de maatschappij, maar dat wil niet 

zeggen dat de burger verplicht is om een handeling te stellen die ingegeven is door dezelfde 

bedoelingen als die van de wetgever. Het is niet omdat iemand een ander gebruik maakt van het 

objectieve recht dan dat wat voorzien was door de wetgever, dat er sprake is van rechtsmisbruik.245 

Het is met andere woorden geen goed idee om efficiëntie of proportionaliteit als criterium te 

hanteren voor de vaststelling van rechtsmisbruik. Hierop zal later nog worden ingegaan.246 

§3. Toepassing rechtsmisbruik 

112. Zowel bij doelgebonden bevoegdheden en de tussencategorie als bij de subjectieve 

rechtenaanspraken kan er sprake zijn van rechtsmisbruik. Zoals gezegd, meent sommige rechtsleer 

dat rechtsmisbruik zich niet kan manifesteren bij doelgebonden bevoegdheden omdat afwending van 

bevoegdheid een ander concept is. In ieder geval is de rechterlijke controle bij doelgebonden 
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bevoegdheden strenger dan bij de tussencategorie en bij de subjectieve rechtenaanspraken, omdat 

er getoetst moet worden aan het doel waarvoor de bevoegdheid aangewend moet worden. 

Afdeling III – Criteria ontwikkeld door casuïstiek 
113. De rechtspraak heeft een aantal criteria ontwikkeld om de wijze van rechtsuitoefening te 

controleren, te beoordelen en desgevallend te sanctioneren. Deze criteria worden hierna besproken. 

Rechtsmisbruik werd door het Hof van Cassatie eerst gepreciseerd in een aantal specifieke criteria. 

Uiteindelijk werd er ook een algemeen criterium ontwikkeld. Er wordt geopteerd voor een negatieve 

definitie van rechtsmisbruik. Er wordt niet bepaald wat een geoorloofde uitoefeningswijze is, maar 

wel welke doelen in strijd zijn met het betreffende subjectief recht. De gebruikte techniek is dus die 

van het elimineren.247 Het is niet duidelijk wat de precieze verhouding is tussen de verschillende 

criteria en het is evenmin duidelijk hoe de bijzondere criteria zich verhouden ten opzichte van het 

algemeen criterium. De bijzondere criteria helpen de rechter wel om zijn beslissing te staven.248 

114. In deze masterproef kan niet alle Belgische rechtspraak van de voorbije twee eeuwen aan bod 

komen. Daarom worden louter de zogenaamde ‘mijlpaalarresten’ vermeld, nl. die arresten die een 

nieuw criterium met zich meebrachten.249 

§1. Criterium 1: Exclusief oogmerk om te schaden 

115. Er is sprake van rechtsmisbruik zodra iemand zijn recht gebruikt met de exclusieve intentie om 

te schaden. Dit criterium omschrijft de meest flagrante manier van rechtsmisbruik. 

Dit criterium werd reeds gebruikt voor het ontstaan van de Code Napoléon.250 Er wordt vaak 

verwezen naar het arrest van het Franse hof van beroep van Colmar van 1855.251 In casu had iemand 

(met een hoger huis) een valse schoorsteen gebouwd vlak voor het raam van zijn buurman (met een 

lager huis) met het doel deze te hinderen door hem van licht te beroven. De schoorsteen had geen 

enkel nut voor de oprichter ervan, maar de buurman ondervond wel grote hinder. De rechter besliste 

dat dit gebruik van het eigendomsrecht eigenlijk misbruik uitmaakte. Er zijn ook talrijke Belgische 

arresten die dit criterium bevatten. Het Franse Hof van Cassatie bevestigde dit criterium in de zaak 

Clément Bayard.252 In dat arrest had iemand een metershoge afsluiting opgericht die bovenaan 

voorzien was van lange metalen pinnen, overduidelijk om te voorkomen dat zijn buurman nog 

luchtballonnen zou kunnen doen opstijgen van op zijn terrein. Ook in Nederland deden zich 
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gelijkaardige zaken voor.253 In Nederland wordt buitencontractueel rechtsmisbruik bestempeld als 

misbruik van bevoegdheid en is er een wettelijke basis voor.254 

116. De intentie om te schaden moet de determinerende bedoeling zijn. Als er ook andere intenties 

zijn, dan kan niet ipso facto besloten worden tot rechtsmisbruik. 

117. Het probleem met dit criterium is dat de rechter de intentie van de rechtsuitoefenaar moet 

nagaan, wat altijd moeilijk is en vaak zelfs neerkomt op giswerk.255 

118. Eigenlijk zouden dergelijke gevallen behandeld moeten worden door het algemeen 

rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit.256 

§2. Criterium 2: Doeltreffendheidscriterium: de afwezigheid van enig belang 

119. Het eerste criterium van het oogmerk om te schaden wordt objectiever omschreven als de 

afwezigheid van een belang.257 VAN GERVEN meent dat de afwezigheid van belang automatisch een 

vermoeden doet rijzen van kwade wil.258 Het is inderdaad zo dat vermoed kan worden dat wie aan 

derden schade berokkent zonder enig eigen voordeel toch de intentie had om schade te 

veroorzaken. 

Er wordt een wijze van rechtsuitoefening gekozen die niet doeltreffend is voor het behartigen van 

het belang waarvoor het recht in het leven werd geroepen. Vandaar de term 

doeltreffendheidscriterium.259 

120. De eiser moet niet langer het bewijs leveren van de schadelijke intentie van de tegenpartij 

(rechtsuitoefenaar), maar moet wel nog steeds de afwezigheid van belang van de tegenpartij 

aantonen. Dit zal eveneens dikwijls moeilijk zijn en neerkomen op onvoldoende belang, wat het 

volgende criterium uitmaakt.260 

§3. Criterium 3: Noodzakelijkheidscriterium: Kiezen voor de, voor een ander, meest 

schadelijke uitoefening of voor de uitoefening die het algemeen belang miskent in geval 

van verschillende uitoefeningswijzen met gelijk nut 

121. Rechtsmisbruik doet zich ook voor als er verschillende uitoefeningswijzen van een recht zijn met 

gelijk nut voor de rechtsuitoefenaar en iemand die wijze kiest die aan derden het meest schade 
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toebrengt.261 Het arrest met het reclamepaneel introduceerde dit criterium. In casu had het bedrijf 

Au bon marché zijn lichtreclame op een bepaalde manier laten aanbrengen zodat de lichtreclame 

van zijn concurrent Innovation langs één kant niet meer zichtbaar was.262 Als er verschillende wijzen 

zijn met gelijk nut om een recht uit te oefenen, dan mag men niet kiezen voor de manier die een 

ander het meest schade toebrengt. 

122. Er lijkt niet enkel gekeken te worden naar het standpunt van de titularis van het recht, maar 

eveneens naar de schade voor de derde.263 Bij de keuze voor de rechtsuitoefening die een ander het 

meest schade toebrengt, terwijl een andere nuttige rechtsuitoefening, met evenveel nut voor 

zichzelf en minder schade voor een ander, ook mogelijk was, is het duidelijk dat deze 

uitoefeningswijze niet strikt noodzakelijk was. Vandaar de term noodzakelijkheidscriterium.264 Er was 

geen voldoende belang om te kiezen voor de meest schadelijke rechtsuitoefening. Er was slechts 

voldoende belang om te kiezen voor de minst schadelijke rechtsuitoefening vermits door deze 

rechtsuitoefening het recht voor de titularis ervan reeds optimaal benut werd. 

§4. Criterium 4: Proportionaliteits- of evenredigheidscriterium: flagrante wanverhouding 

tussen het gediende door het recht beschermde belang en het geschade belang – tevens 

algemeen of generiek criterium 

123. Er is rechtsmisbruik als iemand een recht uitoefent op een wijze die hem een voordeel oplevert 

dat onevenredig is met het nadeel voor een ander (disproportionaliteit of onevenredigheid).265 Het 

arrest dat dit criterium introduceerde ging over een geval waarbij de afbraak gevorderd werd van 

een reeds 23 jaar gebouwde zijgevel, om reden dat deze over een geringe afstand de scheidingslijn 

tussen twee erven had overschreden. De rechter oordeelde dat de afbraak een overdreven nadeel 

zou uitmaken voor de bouwer van de zijgevel en vond een schadevergoeding meer gepast. 

Het gaat hier om een zuivere proportionaliteitstoets.266 Er wordt een belangenafweging gedaan.267 

Het kan ook gebeuren dat de derde een fout heeft begaan, maar dat betekent nog niet dat de derde 

geen beroep kan doen op de leer van het rechtsmisbruik. Ook de ander kan zijn recht op een foutieve 

manier uitoefenen. In zo’n geval worden in feite fouten tegen elkaar afgewogen.268 
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MEIJERS sprak zich in 1937 al uit voor een ruime interpretatie van het begrip rechtsmisbruik op basis 

van belangenafweging. Er is niet enkel rechtsmisbruik als men handelt met het oog op benadeling, 

maar ook als er een onevenredigheid is tussen het belang van diegene die zijn recht uitoefent en 

andermans belang dat erdoor geschaad wordt.269 We bespreken verder in deze masterproef waarom 

het evenredigheidscriterium een probleem vormt.270 

124. Het cassatiearrest van 1971 omvat ook een algemeen criterium, nl. diegene die een recht 

uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening daarvan 

door een voorzichtig en bezorgd persoon pleegt rechtsmisbruik. De marginale rechterlijke toetsing 

wordt hiermee voor het eerst benadrukt.271 Enkel de kennelijk onredelijke, onfatsoenlijke of evident 

onaanvaardbare handelswijze wordt bestraft. 272  Er moet dus sprake zijn van een 

grensoverschrijding.273 

§5. Criterium 5: Bestemmingscriterium: afwenden van een wetsbepaling van haar 

finaliteit 

125. JOSSERAND wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van het finaliteitscriterium: “Les droits 

subjectifs sont des droits-fonction”. 274  Er is rechtsmisbruik als iemand de wettelijk beoogde 

doelstelling van het uitgeoefende recht niet respecteert (finaliteit).275 Op deze stelling was er veel 

kritiek door de rechtsleer. Er werd gevreesd dat de beleidsvrijheid bij de uitoefening van een recht 

aan banden zou worden gelegd doordat de rechter volgens zijn eigen overtuiging zou kunnen 

bepalen welke finaliteit aan het subjectief recht dient te worden toegekend. Dit criterium biedt 

weinig problemen bij doelgebonden rechten (functionele rechten), maar des te meer bij rechten met 

minder duidelijke of meerdere doelen.276 

126. De vermelding van het miskennen van het algemeen belang in het cassatiearrest van 16 

november 1961 verwijst evenzeer naar dit criterium.277 

§6. Vergeten criterium 6: “usage anormal de propriété” 

127. Enkele cassatiearresten gebruiken het criterium usage anormal de propriété.278 Een abnormaal 

gebruik van het eigendomsrecht dat een bovenmatige hinder teweegbrengt, is rechtsmisbruik. Dit 

criterium werd door de rechtsleer uit het oog verloren. Mocht dit niet gebeurd zijn, was de 

ontwikkeling van de foutloze burenhinderleer volgens STIJNS en VUYE niet noodzakelijk geweest.279 
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§7. Criterium 7: Rechtsuitoefening van aard om het legitiem vertrouwen van anderen te 

schenden 

128. Rechtsmisbruik kan ook bestaan in het verschalken van iemands rechtmatige verwachtingen, al 

wordt dit in de rechtspraak niet expliciet als criterium gehanteerd.280 Een voorbeeld kan dit 

verduidelijken. Stel dat de verhuurder (eigenaar) de huurder toestaat om het gehuurde goed te 

verfraaien en belangrijke werken uit te voeren, dan gaat de huurder er hoogstwaarschijnlijk van uit 

dat hij het goed nog enige tijd zal mogen huren. Als de eigenaar kort na de uitvoering van de werken 

de huurovereenkomst opzegt, zijn de legitieme verwachtingen van de huurder geschonden. 

Afdeling IV – Marginale toetsing - Kennelijk buiten de grenzen gaan 
129. Bij rechtsmisbruik spreekt de rechtsleer en rechtspraak steeds over de noodzaak van een 

marginale toetsing. De rechter zou slechts een beperkte beoordelingsbevoegdheid hebben wat de 

rechtsuitoefening betreft. De rechter moet zich terughoudend opstellen omdat de houder van het 

subjectief recht een zekere beleidsvrijheid bezit zolang hij rechtmatig handelt (en aldus optreedt 

binnen de formele grenzen van zijn recht, binnen de marge waarin redelijke personen van opvatting 

kunnen verschillen). De rechter moet uitgaan van het feit dat de partij tot op grote hoogte vrij is om 

te handelen naar eigen inzicht. De beoordeling gebeurt niet vanuit de kern, maar wel vanuit de rand 

of marge.281 

Er moet sprake zijn van een kennelijke onredelijkheid, namelijk datgene dat in geen geval binnen de 

perken kan vallen.282 Door de vereiste van een kennelijke grensoverschrijding wordt vermeden dat 

het subjectief recht van zijn essentie beroofd wordt. Er wordt vermeden dat de rechter zijn 

persoonlijke opvattingen over de rechtsuitoefening als uitgangspunt neemt. De rechter mag niet 

naar eigen inzicht oordelen over de rechtsuitoefening. Deze marginale toetsing staat dan tegenover 

de volle toetsing die vereist wordt door artikel 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek. 

130. Sommige rechtsleer verwijst naar het feit dat bij een marginale toetsing de rechter niet zijn 

eigen opinie als basis mag nemen, maar wel de publieke opinie als richtinggevend moet 

beschouwen.283 De rechter moet ervoor zorgen dat zijn beslissing gedragen wordt door de publieke 

opinie.284 De rechter mag niet besluiten tot rechtsmisbruik wanneer hij persoonlijk van oordeel is dat 

een redelijk persoon het subjectief recht anders zou hebben uitgeoefend (dit is een volledige 

toetsing). Hij mag enkel besluiten tot rechtsmisbruik wanneer hij meent dat iedere normaal 

voorzichtige en redelijke beoordeler tot dezelfde conclusie zou komen.285 Het blijft echter een 

gegeven dat het de rechter is die zal bepalen wat de publieke opinie is. De vraag is dus in hoeverre de 

marginale toetsing verschilt van de volledige toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm. 
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131. VANDENBERGHE meent dat het woord kennelijk verwijst naar de verschillende toepassing van het 

foutbegrip naargelang de beoordeling slaat op de uitoefening van een recht of bevoegdheid (bij 

rechtsmisbruik) of op een vrijheid of feitelijk gedrag (bij aansprakelijkheid).286 

132. Sommige cassatiearresten laten het woord kennelijk achterwege.287 Doch daaruit besluit de 

rechtsleer niet dat men afstapt van de zogenaamde marginale toetsing. De rechtsleer verwijst naar 

de grondslagendiscussie: als de basis artikel 1382 Burgerlijk Wetboek zou zijn, dan is in principe een 

volle toetsing vereist, waardoor het woord kennelijk noodzakelijk is om te wijzen op de marginale 

toetsing, maar als de basis een algemeen rechtsbeginsel is, dan is er automatisch slechts een 

marginale rechterlijke controle, waardoor het woord kennelijk overbodig wordt.288 Het zou echter 

kunnen dat het woord kennelijk wordt weggelaten omdat men het theoretisch en artificieel karakter 

van de marginale toetsing begint in te zien. 

133. Het is mogelijk om een gelijkaardig resultaat als de marginale toetsing te bekomen door de 

abstracte norm van de goede huisvader toe te passen en deze op diepgaande wijze te concretiseren 

aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval, nl. rekening houdend met de aard van 

het recht, het voorwerp en de maatschappelijke betekenis ervan en de rechtsverhouding waarin dit 

recht wordt uitgeoefend.289 

Dat de rechtspraak krampachtig vasthoudt aan de redenering van de marginale toetsing en de 

kennelijk onrechtmatige uitoefening is volgens mij ingegeven door het feit dat men poogt het 

verschil tussen rechten en vrijheden in stand te houden, terwijl dit verschil verdwenen is door het te 

ver doordrijven van de criteria van rechtsmisbruik (wat uitgemond is in een belangenafweging). 

Hierover verder meer.290 

Afdeling V – Sanctie 
134. Logischerwijs moet de sanctie bij rechtsmisbruik tot gevolg hebben dat de effecten van dit 

misbruik tot niets herleid worden. Een foutieve rechtsuitoefening kan ook niet meer rechtsgevolgen 

teweeg brengen dan een niet-foutieve rechtsuitoefening.291 

De sanctie voor rechtsmisbruik bestaat in het opleggen van een normale uitoefening van het recht 

(en dus niet in het volledig verbeuren van dat recht) of, in tweede instantie, in het herstel van de 

schade die ontstaan is ten gevolge van het misbruik.292 

135. Het opleggen van de normale uitoefening van een recht kan niet gezien worden als een vorm 

van herstel van de bestaande schade. De sanctie verschilt dus wel degelijk van de sanctie die wordt 

opgelegd bij aansprakelijkheid, nl. het herstel van de veroorzaakte schade. 
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136. Het is aan de rechter om de meest gepaste sanctie op te leggen, m.a.w. diegene die het meest is 

aangepast aan de concrete vorm van rechtsmisbruik die zich voordoet.293 

Als elke uitoefeningswijze abusievelijk zou zijn, dan kan de rechter uitzonderlijk een totaal verbod tot 

uitoefenen van een recht opleggen. Dit uitoefeningsverbod heeft theoretisch geen invloed op het 

bestaan van het recht, doch praktisch komt het neer op het verlies van dit recht.294 

Bij misbruik van contractuele rechten moet de toestand hersteld worden die zou ontstaan zijn indien 

de overeenkomst te goeder trouw zou zijn uitgevoerd. De rechter kan eventueel opleggen dat de 

titularis van een contractueel recht niet langer in de mogelijkheid is om dit contractueel recht uit te 

oefenen. 295  Deze sanctie kan gekaderd worden in het feit dat er in de overeenkomst een 

belangenevenwicht werd vastgelegd dat moet gerespecteerd worden. 

Afdeling VI – Rechtsgronden inzake rechtsmisbruik 

§1. Morele grondslag 

137. Hoewel recht en moraal in de hedendaagse samenleving van elkaar onderscheiden worden, 

menen sommige auteurs toch dat de moraal de grondslag is voor het verbod van rechtsmisbruik. Het 

kan niet ontkend worden dat de moraal invloed uitoefent op het recht. Er kan gesproken worden 

over een zekere communicatie tussen de ethische en juridische argumentatie. 

138. Wie stelt dat de moraal de grondslag is voor het sanctioneren van rechtsmisbruik, is vaak van 

oordeel dat rechtsmisbruik een einde maakt aan overdreven egoïsme.296 Het is echter een gegeven 

dat een rechter niet mag tussenkomen wat de opportuniteit van een beslissing betreft. Soms kan 

iemand immoreel met zijn subjectieve rechten omgaan zonder dat de rechter kan sanctioneren. 

Rechters zijn geen morele experts en hebben geen alomvattend ethisch toetsingsrecht.297 

139. Op grond van de moraal wordt onder de noemer van rechtsmisbruik een bepaalde 

rechtsuitoefening gematigd, nl. die rechtsuitoefening waaruit een gebrek aan respect voor de 

belangen van een ander blijkt. Door de verschillende criteria die wijzen op rechtsmisbruik, wordt een 

soort van toezicht bewerkstelligd op de motieven van diegene die zijn subjectief recht aanwendt. 

Sedert het moment dat het algemeen criterium van proportionaliteit ontworpen werd, is er zelfs 

sprake van een gedragsbeoordeling. Het zijn niet meer de motieven of beweegredenen van de 

rechtsuitoefenaar die de overhand hebben, maar wel de manier waarop het subjectief recht wordt 

uitgeoefend. De reden waarom een subjectief recht wordt uitgeoefend is onbelangrijk geworden. De 

hamvraag is nu op welke manier een subjectief recht moet worden uitgeoefend.298 Er wordt gekeken 
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of het nut van de rechtsuitoefening voor de titularis van het recht in verhouding staat met het belang 

van een ander. Of dit geoorloofd is, zal later besproken worden.299 

§2. Juridische grondslag 

140. De juridische grondslag van buitencontractueel rechtsmisbruik is lange tijd onduidelijk geweest. 

De leer van het rechtsmisbruik is door de rechtspraak en rechtsleer ontwikkeld en door het Hof van 

Cassatie verfijnd. Voorheen situeerde de Belgische rechtspraak en rechtsleer rechtsmisbruik in het 

verlengde van de regels van de burgerlijke foutaansprakelijkheid en werd de leer van het 

rechtsmisbruik beschouwd als een verfijning op die foutaansprakelijkheid door de zogenaamde 

marginale toetsing. Bij rechtsmisbruik werd de uitoefening van een recht gezien als een fout in de zin 

van artikels 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek.300 

141. Inmiddels wordt rechtsmisbruik aanvaard als algemeen rechtsbeginsel.301 Een verwijzing naar 

art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek is aldus niet meer noodzakelijk.302 Bovendien klopte de 

verwijzing naar artikel 1382 Burgerlijk Wetboek niet omdat dit artikel een totaal andere sanctie 

(integrale schadeloosstelling) vooropstelt dan diegene die bij rechtsmisbruik wordt toegepast 

(beperking van de rechtsuitoefening). 

142. Contractueel rechtsmisbruik303 is ook verwant met het principe van de beperkende werking van 

de goede trouw.304 De criteria voor het bepalen van contractsuitoefening in strijd met de goede 

trouw vertonen gelijkenissen met de criteria voor rechtsmisbruik.305 

2.1. Contractueel rechtsmisbruik – art. 1134, lid 3 Burgerlijk Wetboek? 

143. In de jaren tachtig kwam het principe van de uitvoering te goeder trouw van contracten op de 

voorgrond. Dit zorgde evenzeer voor een relance van de theorie van het rechtsmisbruik in de 

contractuele sfeer. Beide theorieën zijn gebaseerd op een objectief en normatief criterium dat 

ervoor zorgt dat de rechter kan nagaan of de objectieve gedragingen van een persoon 

overeenstemmen met die van de goede huisvader. Het principe van de uitvoering te goeder trouw is 

tweeledig. Enerzijds kan de rechter bijkomende verplichtingen opleggen die niet in het contract 

voorzien zijn, anderzijds kan de rechter de uitoefening van de rechten uit het contract begrenzen. 

Vooral deze laatste functie zorgt voor een link tussen de leer van het rechtsmisbruik en het principe 

van de uitvoering te goeder trouw.306 
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144. De meerderheid van de rechtsleer stelt dat het Hof van Cassatie sinds 1983 het rechtsmisbruik 

binnen contractuele rechtsverhoudingen als een inbreuk op het principe van de uitvoering te goeder 

trouw van contracten kwalificeert en sanctioneert.307 Wie een contractueel recht misbruikt, zou 

artikel 1134, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek schenden, wat een contractuele fout uitmaakt die 

contractuele aansprakelijkheid met zich meebrengt.308 Contractueel rechtsmisbruik zou volstaan 

opdat de beperkende werking van de goede trouw toepassing zou kunnen vinden.309 

Voor rechtsmisbruik in het kader van overeenkomsten zou de rechtsgrond aldus gevonden worden in 

artikel 1134, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.310 Dit artikel stelt dat overeenkomsten te goeder 

trouw moeten worden uitgevoerd. Door dit beginsel zijn partijen verplicht om zich te gedragen naar 

de eisen van de redelijkheid en billijkheid en om op te treden zoals van een redelijke contractspartij 

verwacht mag worden. Een partij die misbruik maakt van de rechten die de overeenkomst haar 

toekent, m.a.w. die deze rechten uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van 

de normale uitoefening door een voorzichtig en zorgvuldig persoon, maakt zich schuldig aan 

rechtsmisbruik. Dan kan de rechter deze rechtsuitoefening matigen totdat deze binnen de grenzen 

van een normale rechtsuitoefening valt.311 

145. CORNELIS is het daar niet mee eens. Misbruik van een contractueel recht dient ook onder de 

toepassing te vallen van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt. Het is niet 

geoorloofd om rechtsmisbruik van een contractueel vorderingsrecht te herleiden tot een toepassing 

van artikel 1134, lid 3 Burgerlijk Wetboek omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de algemene 

draagwijdte die aan een algemeen rechtsbeginsel toekomt. De uitoefening van contractuele 

vorderingsrechten dient aan het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt te worden 

getoetst.312 

2.2. Buitencontractueel rechtsmisbruik – artikels 1382-1383 Burgerlijk Wetboek? 

146. Inzake buitencontractueel rechtsmisbruik heeft het Hof van Cassatie meermaals gewezen op het 

feit dat dit een fout kan opleveren, waarmee volgens sommigen impliciet verwezen wordt naar de 

artikels 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek.313 

Rechtsmisbruik zou volgens deze auteurs gestoeld kunnen worden op de fout-aansprakelijkheid.314 

Rechtsmisbruik kan inderdaad een fout uitmaken die in het kader van artikel 1382 Burgerlijk 

Wetboek wordt aangevoerd, maar in zo’n geval is de remedie de integrale schadeloosstelling. Wat de 

sanctie van rechtsmisbruik betreft zoals deze in de praktijk wordt toegepast, is er aldus geen 
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wettelijke grondslag voorhanden. Het is zo dat rechters rechtsmisbruik sanctioneren door de 

uitoefening van het recht te reduceren tot wat normaal is. Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek houdt 

enkel een verbintenis in tot herstel van de schade en kan bijgevolg niet als basis dienen om een 

verbod op te leggen om een recht op een bepaalde manier uit te oefenen. 

2.3. Algemeen rechtsbeginsel 

147. CORNELIS was reeds vroeg van oordeel dat rechtsmisbruik geen uitstaans heeft met de 

aquiliaanse aansprakelijkheid van de artikels 1382-1383 Burgerlijk Wetboek en dat de 

toepassingsvoorwaarden van het foutbegrip en rechtsmisbruik verschillen. De redenering die gevolgd 

wordt is de volgende. Er is rechtsmisbruik als iemand kennelijk buiten de grenzen van zijn recht 

handelt. Rechtsmisbruik is dus een synoniem van rechtsoverschrijding, er wordt m.a.w. gehandeld 

zonder recht. Handelen zonder recht is echter niet altijd fout (bv. als er een gebruik wordt gemaakt 

van een vrijheid). Bovendien vereist rechtsmisbruik dat de grenzen van uitoefening van een 

subjectief recht kennelijk te buiten worden gegaan en aldus is een marginale controle vereist die 

onverenigbaar is met het foutbegrip van artikels 1382-1383 Burgerlijk Wetboek. Bij rechtsmisbruik is 

het, in tegenstelling tot de foutaansprakelijkheid, niet van belang of er toerekeningsvatbaarheid is bij 

de titularis van het subjectief recht, noch of er sprake is van voorzienbare schade.315 

148. Ook SOETAERT maakt een duidelijk onderscheid tussen de onrechtmatige daad in de zin van 

artikel 1382 Burgerlijk Wetboek en rechtsmisbruik, waarbij hij rechtsmisbruik als een algemeen 

rechtsbeginsel kwalificeert.316 

149. Door het verbod van rechtsmisbruik te beschouwen als een algemeen rechtsbeginsel kan een 

dreigend rechtsmisbruik worden afgewend. Dit kan niet als men rechtsmisbruik beschouwt als een 

onrechtmatige daad, want artikel 1382 Burgerlijk Wetboek biedt alleen de mogelijkheid van integrale 

schadevergoeding.317 

150. Zoals gezegd, wordt rechtsmisbruik inmiddels wijdverspreid aanvaard als algemeen 

rechtsbeginsel. 

§3. Het efficiëntiecriterium? 

151. RAES merkt op dat het vaststellen van rechtsmisbruik zoals het actueel wordt toegepast 

neerkomt op het afwegen van materiële belangen, wat het rechtsbeginsel een economisch karakter 

geeft. Er wordt gekeken naar wat mensen met hun rechten doen, wat bestempeld kan worden als 

utilitarianism of rights. Daarom meent RAES dat een verwijzing naar de moraal als grondslag voor het 

rechtsbeginsel niet langer op zijn plaats is. Dit is slechts een alibi om vage normen niet te hoeven 

expliciteren, waardoor er plaats wordt geruimd voor een discretionaire beoordelingsbevoegdheid 

voor de rechters. Na analyse van rechtspraak blijkt dat rechtsmisbruik vaak wordt ingeroepen om 

hoge kosten tegen te gaan. Niet-efficiënte manieren om van rechten gebruik te maken worden 

gesanctioneerd. Volgens RAES is het evenwel niet wenselijk om ervan uit te gaan dat het recht of 

rechtsregels louter ingegeven zijn door het efficiëntiecriterium en gaat het te ver om te eisen dat 

rechtssubjecten hun subjectieve rechten zo efficiënt mogelijk aanwenden.318 Hierover later meer.319 
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Afdeling VII – Besluit 
152. Rechtsmisbruik is een omstreden rechtsfiguur. Sommige rechtsleer wijst erop dat 

rechtsmisbruik een contradictio in terminis is. Ik ga ervan uit dat dit niet het geval is. 

153. Rechtmisbruik is een principe dat kan toegepast worden op de meeste subjectieve rechten, 

meer bepaald op de subjectieve rechtenaanspraken, op de doelgebonden bevoegdheden en op de 

tussencategorie. Bij discretionaire rechten kan rechtsmisbruik in principe niet worden opgeworpen, 

maar deze categorie van rechten is verwaarloosbaar (als ze al niet onbestaand is). 

154. Er zijn verschillende criteria om te beoordelen of er bij een bepaalde rechtsuitoefening sprake is 

van rechtsmisbruik. De meest flagrante vorm van rechtsmisbruik is die waarbij er uitsluitend 

gehandeld wordt met het doel om te schaden. Objectiever gesteld is er sprake van rechtsmisbruik bij 

afwezigheid van belang (doeltreffendheidscriterium). Een derde criterium dat doet besluiten tot 

rechtsmisbruik is de uitoefening van een recht op een manier die de ander het meest schade 

toebrengt of die het algemeen belang miskent, terwijl een andere uitoefeningswijze mogelijk is met 

gelijk nut voor de rechtsuitoefenaar (noodzakelijkheidscriterium). Het vierde criterium houdt in dat 

er rechtsmisbruik is bij een uitgesproken wanverhouding tussen het door het recht beschermde 

belang en het geschade belang (proportionaliteits- of evenredigheidscriterium). Daarnaast is er ook 

rechtsmisbruik als een wetsbepaling wordt afgewend van haar finaliteit (bestemmingscriterium) of 

als de rechtsuitoefening van aard is om het legitiem vertrouwen van anderen te schenden. Het 

algemeen criterium stelt dat er sprake is van rechtsmisbruik als een recht wordt uitgeoefend op een 

wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale rechtsuitoefening door een voorzichtig 

persoon. Vroeger werd in het kader van het eigendomsrecht besloten tot rechtsmisbruik in geval van 

een usage anormal de propriété. Mocht dit criterium niet uit het oog verloren zijn, dan was de 

ontwikkeling van de burenhinderleer niet noodzakelijk geweest. 

155. In de rechtspraak en rechtsleer wordt rechtsmisbruik steevast gelinkt aan de marginale toetsing 

die zich dient te onderscheiden van de volle toetsing bij fout-aansprakelijkheid. Het resultaat van 

deze marginale toetsing blijkt echter op hetzelfde neer te komen als het resultaat dat bekomen 

wordt na toepassing van de norm van de goede huisvader. 

156. Rechtsmisbruik wordt gesanctioneerd door het herleiden van het recht tot zijn normale gebruik. 

Uitzonderlijk kan dit een verbod zijn op de uitoefening van het recht. De sanctie bij rechtsmisbruik 

lijkt dus op de sanctie bij burenhinder. 

157. Voorheen was rechtsmisbruik gestoeld op de fout-aansprakelijkheid, maar inmiddels wordt de 

theorie aanvaard als algemeen rechtsbeginsel. Contractueel rechtsmisbruik wordt vaak in verband 

gebracht met het principe van de goede trouw bij de uitvoering van contracten.  
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Hoofdstuk III – Verbanden en verschillen tussen de leer van de 

burenhinder en die van rechtsmisbruik 
158. In dit derde hoofdstuk worden de verbanden en verschillen tussen de burenhinderleer en de 

theorie van het rechtsmisbruik op een rijtje gezet. 

Afdeling I – Verbanden 
159. In de rechtsleer worden soms de verbanden tussen burenhinder en rechtsmisbruik aangehaald. 

Veelal verliest men daarbij een essentieel verschil tussen beide uit het oog. Dit essentieel verschil wil 

ik reeds voor de bespreking van de verbanden weergeven opdat dit in het achterhoofd gehouden kan 

worden. 

Het is zo dat het vanuit de actiefzijde320 zowel bij burenhinder als bij rechtsmisbruik gaat het over de 

uitoefening van een subjectief recht. De passiefzijde321 is echter meestal verschillend. Bij burenhinder 

is er namelijk steeds sprake van een botsing tussen identieke rechten. Rechtsmisbruik is ruimer, 

daarbij komt veelal een recht (of een belang dat door een recht beschermd wordt) in botsing met 

een louter belang (dat niet door een recht beschermd wordt). 

160. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verbanden tussen burenhinder en 

rechtsmisbruik die in de rechtsleer worden vermeld met hier en daar een kritische noot. 

§1. Doelstelling 

161. In zijn openingsrede van 3 september 1990 wees procureur-generaal KRINGS op het feit dat 

zowel burenhinder als rechtsmisbruik eenzelfde doelstelling beogen, nl. het bepalen van de gevolgen 

van de wisselwerking tussen rechten, doch buiten iedere fout om. De vordering in rechte beoogt de 

vaststelling van het herstel van het evenwicht.322 Er worden belangen tegen elkaar afgewogen en 

beide rechtsfiguren voorzien in een correctiemechanisme.323 Ook SAGAERT wijst erop dat de piste van 

het rechtsmisbruik en van de evenwichtsleer naar elkaar toegroeien.324 Bovendien gaan er stemmen 

op om de objectieve evenwichtsleer niet langer te beperken tot burenhinder.325 

162. Uit deze stellingen blijkt duidelijk dat het onderscheid tussen rechten (belangen die door een 

recht beschermd worden) en loutere belangen (die niet door een recht beschermd worden) over het 

hoofd wordt gezien. Zoals later zal geargumenteerd worden, is de evenwichtsleer geoorloofd bij 

burenhinder, maar is het opleggen van proportionaliteit niet gewenst bij een rechtsuitoefening die in 

conflict komt met een louter belang.326 

§2. Ontstaanscontext 

163. Een tweede gelijkenis tussen burenhinder en rechtsmisbruik bestaat erin dat beide 

rechtsfiguren vorm gekregen hebben in het domein van het zakenrecht, meer bepaald het 
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eigendomsrecht. Rechtsmisbruik heeft zich in eerste instantie ontwikkeld in de context van het 

eigendomsrecht. Burenhinder veronderstelt dat het gaat om personen die in het bezit zijn van een 

attribuut van het eigendomsrecht.327 

§3. Onderlinge verhouding 

164. Ook de onderlinge verhouding tussen rechtsmisbruik en burenhinder kan niet geloochend 

worden. 

Algemeen kan gesteld worden dat burenhinder onder de noemer van rechtsmisbruik kan worden 

geplaatst, maar dat een vordering wegens rechtsmisbruik niet noodzakelijk een zaak van 

burenhinder impliceert.328 

Uit historisch onderzoek blijkt dat de burenhinderleer in de 19e eeuw en in het begin van de 20e 

eeuw onder andere gebaseerd werd op de leer van het rechtsmisbruik.329 

Sinds het Hof van Cassatie in 1971 een algemeen criterium voor rechtsmisbruik heeft geformuleerd, 

lijkt dit alle gevallen van burenhinder te dekken.330 Burenhinder is mijn inziens een bepaalde vorm 

van rechtsmisbruik (omdat rechtsmisbruik nu een dermate gerekt begrip is sinds het 

proportionaliteitscriterium). Ingevolge het evenredigheidscriterium maakt elke kennelijk onredelijke 

uitoefeningswijze van een recht rechtsmisbruik uit. Bij burenhinder wordt de abnormale hinder die 

het gevolg is van een bepaalde rechtsuitoefening (exploitatie van het eigendomsrecht) 

gesanctioneerd omdat het evenwicht erdoor verbroken wordt. Als buurman A zijn buurman B 

verplicht om bij te dragen in de kosten van een exorbitant dure afsluiting, dan kan dit gekwalificeerd 

worden als burenhinder, maar ook als rechtsmisbruik. De buurman heeft weliswaar het recht om een 

bijdrage in de kosten van afsluiting te vragen, maar mag zijn recht niet op een kennelijk onredelijke 

manier uitoefenen, d.w.z. kennelijk buiten de grenzen van uitoefening door een voorzichtig en 

bedachtzaam persoon in dezelfde omstandigheden (de zgn. marginale toetsing van de rechter wijst 

dit uit).331 

§4. Sanctie 

165. De sanctie van burenhinder bestaat uit een passende compensatie voor overlast, wat dient 

onderscheiden te worden van de sanctie ingevolge aansprakelijkheid die bestaat uit een integrale 

schadeloosstelling. Sommigen maken de opmerking dat de begrippen vergoeding en compensatie 

door elkaar gebruikt worden, zelfs in cassatierechtspraak.332 Deze begrippen mogen echter door 
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elkaar gebruikt worden, aangezien ze hetzelfde betekenen. Een compensatie is namelijk ook een 

vergoeding en omgekeerd. Bij compensatie en herstel daarentegen zou je wel kunnen stellen dat een 

compensatie losstaat van de foutidee of van een onrechtmatige daad, terwijl herstel wijst op een 

gebrek of een fout.333 

De sanctie bij burenhinder lijkt in ieder geval meer op de sanctie bij rechtsmisbruik. De sanctie bij 

rechtsmisbruik bestaat uit het herleiden van het recht tot zijn normale gebruik. Normaal zal dit geen 

totaal verbod zijn om dit recht uit te oefenen, behoudens als elke rechtsuitoefening abusief is 

(uitzonderlijk).334 Net omwille van deze sanctie is het duidelijk dat rechtsmisbruik niet gebaseerd kan 

worden op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek dat een integrale schadeloosstelling 

veronderstelt. Bij burenhinder kan de compensatie ook gezien worden als een sanctie die de 

uitoefening van een recht beperkt. 

166. De argumenten die doorgaans worden aangehaald om het verschil tussen de sanctie bij 

burenhinder en rechtsmisbruik te benadrukken, kunnen inmiddels van de tafel worden geveegd. 

Een eerste argument is dat het Hof van Cassatie voor burenhinder uitdrukkelijk besliste dat de 

compensatie niet kan bestaan uit een volledig verbod op uitoefening van een recht (zodat een 

onevenwicht in omgekeerde zin ontstaat, nl. voor de partij die het oorspronkelijke en 

gesanctioneerde onevenwicht creëerde), zelfs niet als dit de enige manier is om het verbroken 

evenwicht te herstellen.335 Deze rechtspraak zou wijzen op een verschil in de sancties bij burenhinder 

en rechtsmisbruik, doch dit kan genuanceerd worden aangezien het blijkbaar om een alleenstaand 

geval gaat. Het Hof van Cassatie heeft zich sinds 1995 niet meer uitgesproken in dezelfde zin als de 

drumzaak. Bovendien stelt het Hof van Cassatie in een later arrest dat een volledig verbod de 

absolute, gehele, definitieve en onherroepelijke stopzetting van een op een bepaalde plaats 

uitgeoefende activiteit in zijn globaliteit betreft, abstractie makend van de verschillende mogelijke 

concrete uitoefeningsmodaliteiten- en wijzen.336 Het enige dat niet geoorloofd is, is het volledig 

verbieden van alle mogelijke uitoefeningswijzen van een recht.337 De compensatie kan wel raken aan 

de in concreto gestelde uitoefeningswijze van een recht, maar niet aan het recht zelf, waardoor 

andere wijzen van uitoefening in principe mogelijk blijven. 

Een tweede punt van verschil waarop vaak wordt gewezen, is het volgende. In het kader van 1382 

Burgerlijk Wetboek (vroeger gezien als rechtsbasis voor misbruik van buitencontractuele rechten) of 

1134, lid 3 Burgerlijk Wetboek (gezien als rechtsbasis voor misbruik van contractuele rechten) moet 

de rechter rekening houden met een hiërarchie in de herstelmaatregelen: herstel in natura primeert 

op een herstel bij equivalent. Dit is volgens de recente rechtspraak niet (meer) het geval bij de 
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compensatie voor burenhinder. Die moet louter passend zijn, waardoor de rechter meer 

keuzevrijheid bezit.338 Doch dit verschil tussen de sanctie bij rechtsmisbruik en burenhinder gaat uit 

van de veronderstelling dat rechtsmisbruik past in het kader van artikel 1382 of 1134, lid 3 Burgerlijk 

Wetboek, wat niet het geval is. Inmiddels werd immers aangenomen dat rechtsmisbruik een 

algemeen rechtsbeginsel is. 

Afdeling II – Verschillen 

§1. Schending van een recht vs. krenking van een belang 

167. Het is duidelijk dat vooraleer er sprake kan zijn van rechtsmisbruik, er effectief sprake moet zijn 

van een subjectief recht dat misbruikt wordt door de titularis daarvan. Het volstaat niet dat er van 

een vrijheid339 gebruik wordt gemaakt, want dit gedrag is enkel te sanctioneren door de artikelen 

1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.340 Er wordt verondersteld dat de schade aan derden wordt 

veroorzaakt in de uitoefening van een bepaald subjectief recht.341 Ook de keuze voor het niet-

uitoefenen van een subjectief recht is een uitoefening van dit recht en maakt een rechtshandeling 

uit. Rechtsmisbruik zorgt voor een controle op de uitoefening van de macht die een subjectief recht 

geeft.342 Dit alles werd voorheen reeds vermeld.343 Waar hier de nadruk op gelegd wil worden is, is 

op het feit dat rechtsmisbruik niet alleen andermans subjectief recht kan treffen, doch evenzeer (en 

meestal) andermans belangen, bevoegdheden of vrijheden.344 

168. Bij burenhinder volstaat het dat aan een ander een voordeel wordt ontnomen (zoals licht, rust, 

lucht en uitzicht) of m.a.w. dat andermans rechtmatig belang gekrenkt wordt.345 Ook het Hof van 

Cassatie verwerpt de vereiste van de schending van een recht.346 De krenking van een belang kan 

evenzeer volstaan. Er moet in de eerste plaats gekeken worden of er overlast is of niet, en daarbij 

maakt het niet uit of er al dan niet sprake is van een geschonden recht.347 Het is echter zo dat zich bij 

abnormale burenhinder steeds een verstoring van het evenwicht voordoet, en dit evenwicht bestaat 

tussen de rechten die betrekking hebben op de onroerende goederen (niet tussen de onroerende 

goederen zelf). Het zal met andere woorden steeds zo zijn dat een onevenwicht door de uitoefening 

van het ene recht automatisch de schending van het recht van de ander inhoudt.348 Ook LAURENT 

stelde dat er slechts moet worden ingegrepen als er conflicten zijn tussen rechten. Het ondervonden 

nadeel moet tevens een schending van een recht uitmaken. Het mag niet louter gaan om een nadeel 
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dat niet door een recht beschermd wordt.349 Er zou dus enkel vergoeding moeten zijn bij een 

schending van een recht. Wat een schending van een recht uitmaakt, werd door LAURENT erg ruim 

omschreven: “quand on porte atteinte au pouvoir qu’il a sur sa chose”, maar tegelijk genuanceerd: 

“[…] la coexistence des hommes amène des inconvénients qui sont inévitables, et que par conséquent 

chacun doit supporter: c’est ce que la doctrine et la jurisprudence appellent les obligations naissant 

du voisinage.”. Er is m.a.w. enkel recht op schadevergoeding bij bovenmatige hinder. Verder stelt 

LAURENT dat er geen fout is als de nodige voorzorgsmaatregelen genomen werden en dat het 

uitgangspunt niet het nadeel is, maar wel de inbreuk op het recht. Daarom kan artikel 1382 van het 

Burgerlijk Wetboek niet als basis dienen.350 

§2. Benadering 

169. Dit verschil tussen burenhinder en rechtsmisbruik dateert nog van in de tijd dat rechtsmisbruik 

niet erkend werd als algemeen rechtsbeginsel. 

Het eigendomsrecht van artikel 544 Burgerlijk Wetboek wordt beperkt. Een publiekrechtelijke 

beperking is bv. een openbare erfdienstbaarheid. De privaatrechtelijke beperkingen worden via een 

duaal systeem benaderd, meer bepaald de foutaansprakelijkheid van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek 

en de burenhinderleer die een foutloze aansprakelijkheid uitmaakt.351 

Rechtsmisbruik daarentegen werd in de rechtspraak monistisch benaderd omdat misbruik van recht 

steeds gekwalificeerd werd als een foutieve gedraging in de zin van de artikels 1382-1383 van het 

Burgerlijk Wetboek of als een gedraging in strijd met artikel 1134, lid 3 Burgerlijk Wetboek.352 

§3. Subjectivering vs. objectivering 

170. Na verloop van tijd werd de burenhinderleer losgekoppeld van het eigendomsrecht. Later werd 

de toerekenbaarheid als extra voorwaarde toegevoegd om een aansprakelijke te kunnen aanduiden. 

Dit zorgt voor een subjectivering van de leer.353 De aansprakelijkheid staat niet langer volledig los van 

het al dan niet handelen van de aansprakelijke. Sommigen zijn van oordeel dat burenhinder daarom 

niet langer als een vorm van objectieve aansprakelijkheid kan worden omschreven, maar beter 

benoemd kan worden als een foutloze aansprakelijkheid.354 Taalkundig valt daarvoor misschien wel 

wat te zeggen: ‘objectieve’ is afgeleid van ‘object’ en geeft dus geen uiting aan de subjectivering van 

de burenhinderleer. Juridisch blijft een foutloze aansprakelijkheid echter een vorm van objectieve 

aansprakelijkheid.355 

171. De leer van het rechtsmisbruik daarentegen heeft zich in de loop der tijden geobjectiveerd. Het 

eerste criterium bestond erin dat een recht werd uitgeoefend met de bedoeling om schade te 

veroorzaken. Later werd dit objectiever omschreven als het handelen zonder enig belang of zonder 

enig legitiem motief. Het derde criterium voor rechtsmisbruik was het kiezen voor de 

uitoefeningswijze van een recht met gelijk eigen nut voor de titularis van het recht, maar die aan 
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derden het meest schade toebracht. Een vierde criterium koppelde rechtsmisbruik volledig los van de 

intentie om te schaden of van het niet hebben van een eigen belang. Er is rechtsmisbruik zodra er 

een disproportioneel nadeel ontstaat voor een derde ten aanzien van het voordeel voor de 

rechtsuitoefenaar. Rechtsmisbruik wordt beoordeeld in termen van proportionaliteit, wat aardig 

dicht bij de burenhinderleer komt te liggen. De toetsing van het (on)evenwicht van conflicterende 

belangen komt centraal te staan.356 Hierna zal besproken worden of dit een gewenste evolutie is.357 

Afdeling III – Besluit 
172. Zowel burenhinder als rechtsmisbruik zijn ontstaan in de context van het zakenrecht.  

Tussen burenhinder en rechtsmisbruik bestaat ontegensprekelijk een verband. Omdat het 

proportionaliteitscriterium nu als algemeen criterium gebruikt wordt bij rechtsmisbruik lijkt het mij 

dat alle gevallen van burenhinder tevens rechtsmisbruik uitmaken. Omgekeerd is dit uiteraard niet 

het geval: niet alle gevallen van rechtsmisbruik zijn burenhinder.  

Zowel de sanctie bij burenhinder als die bij rechtsmisbruik bestaat uit het herleiden van de 

uitoefeningswijze van een recht tot het normale gebruik ervan. 

173. Een essentieel verschil tussen rechtsmisbruik en burenhinder wordt veelal over het hoofd 

gezien. Het is zo dat er bij burenhinder steeds sprake is van een botsing tussen rechten, daar waar 

het bij rechtsmisbruik meestal gaat om een recht (of een belang dat door een recht wordt 

beschermd) dat in conflict komt met een belang (dat niet door een recht wordt beschermd). 

Burenhinder wordt dualistisch benaderd: enerzijds heb je de fout-aansprakelijkheid en anderzijds de 

foutloze aansprakelijkheid. Vroeger viel rechtsmisbruik onder de fout-aansprakelijkheid en was aldus 

sprake van een monistische benadering. Inmiddels is rechtsmisbruik erkend als algemeen 

rechtsbeginsel, waardoor dit verschil in benadering verdwenen is. 

Bij de burenhinderleer is een tendens van subjectivering merkbaar. Door de 

toerekenbaarheidsvereiste is nu ook een causaal verband vereist tussen de hinderverwekker en de 

oorzaak van de hinder. Rechtsmisbruik daarentegen wordt langzaam aan steeds objectiever 

omschreven. De intenties van de rechtsuitoefenaar komen op de achtergrond.  
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Hoofdstuk IV – Burenhinder en rechtsmisbruik in vergelijking met de 

fout-aansprakelijkheid van artikel 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek 
174. Hoofdstuk vier geeft een overzicht van de verschillen tussen, enerzijds, de fout-

aansprakelijkheid, en, anderzijds, de burenhinderleer en de leer van het rechtsmisbruik. 

In de eerste afdeling worden de hoofdkenmerken van de fout-aansprakelijkheid kort opgesomd. De 

tweede en derde afdeling vergelijken de fout-aansprakelijkheid respectievelijk met de 

burenhinderleer en met de leer van het rechtsmisbruik. 

Afdeling I – Fout-aansprakelijkheid (artikels 1382-1383 Burgerlijk 

Wetboek) 
175. Schadeloosstelling op grond van artikels 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek veronderstelt in 

het Belgische rechtssysteem het bewijs van een fout, van schade en van een oorzakelijk verband 

tussen beide. 

Bij de toepassing van de artikels 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek geeft de minste 

schade aanleiding tot een integrale schadeloosstelling. 

Voor schadeloosstelling primeert het herstel in natura. Als herstel in natura niet mogelijk is, gebeurt 

het herstel bij equivalent onder de vorm van een schadevergoeding. 

Afdeling II – Vergelijking tussen burenhinder en artikel 1382 Burgerlijk 

Wetboek 
176. Wie een beroep wil doen op de aquiliaanse aansprakelijkheid van artikel 1382 Burgerlijk 

Wetboek, draagt de bewijslast van de fout, de schade en het oorzakelijk verband daartussen. Als dit 

bewezen is, heeft het slachtoffer recht op een integrale schadevergoeding.358 Zelfs de geringste 

schade komt in aanmerking.359 Indien het mogelijk is, moet deze schadevergoeding in natura 

gebeuren.360 De bewijslast is dus moeilijker, maar geeft wel recht op een integrale schadevergoeding. 

De minste schade is gedekt.361 

177. Wie zich baseert op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, moet het bewijs leveren van 

bovenmatige hinder of anders gezegd van een onevenwicht in de nabuurschapsrelaties. Bij 

burenhinder is er geen sprake van een fout. Er moet geen fout worden bewezen in hoofde van de 

veroorzaker van de hinder. Het slachtoffer heeft slechts recht op een passende compensatie die het 

evenwicht kan herstellen.362 Deze compensatie kan zowel in natura als bij equivalent gebeuren. Het 

is aan de rechter om de meest passende manier te kiezen.363 Voor burenhinder is de bewijslast een 

stuk makkelijker, maar het slachtoffer heeft slechts recht op een passende compensatie van de 

bovenmatige hinder.364 De compensatie komt neer op een beperking die gesteld wordt aan de 

exploitatie van het eigendomsrecht van de schadeveroorzaker. 
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178. Voorheen meende een deel van de rechtsleer dat de vordering op basis van artikel 544 

Burgerlijk Wetboek slechts subsidiair kon worden ingesteld. Deze zienswijze is echter verlaten. De 

vordering op basis van artikel 544 Burgerlijk Wetboek is een autonome vordering. Het slachtoffer 

heeft een keuzerecht en kan zich van bij het begin op beide rechtsgronden baseren. In het licht van 

de beperkte compensatie is het echter meestal365 niet zeer verstandig om een vordering op artikel 

544 Burgerlijk Wetboek te baseren als artikels 1382-1383 Burgerlijk Wetboek een rechtsgrond kan 

zijn.366 Het is eveneens mogelijk om bij hoger beroep over te stappen van de ene naar de andere 

rechtsgrond. 367  De rechter heeft evenwel niet de bevoegdheid om een vordering te 

herkwalificeren.368 Het kan ook gebeuren dat een fout de burenhinder verergert.369 

179. Ook als er sprake is van een fout van de aannemer of architect, kan het slachtoffer artikel 544 

Burgerlijk Wetboek als rechtsgrond nemen voor zijn vordering tegen de eigenaar.370 De eigenaar zal 

echter niet steeds kunnen worden aangesproken, daarvoor moet er sprake zijn van overlast.371 De 

eigenaar kan de derde die de fout gepleegd heeft wel in het geding roepen.372 

Afdeling III – Vergelijking tussen rechtsmisbruik en artikel 1382 Burgerlijk 

Wetboek 
180. Rechtsmisbruik kan eventueel als een fout worden beoordeeld in die gevallen waarin de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek voldaan zijn, maar dit heeft dan wel tot 

gevolg dat de sanctie van dit artikel toepassing vindt (wat meestal niet de bedoeling zal zijn). 

181. De zorgvuldigheidsnorm van artikel 1382 Burgerlijk wetboek houdt in dat er aansprakelijkheid is 

voor de lichtste fout. Volgens sommige rechtsleer moet er bij rechtsmisbruik daarentegen sprake zijn 

van manifeste fouten.373 DE BOECK merkt echter op dat het niet zo is dat louter zware fouten in 

aanmerking komen voor rechtsmisbruik. Het is de rechtsuitoefening zélf die kennelijk of manifest een 

grens moet overschrijden.374 Er is slechts rechtsmisbruik als iemand een recht uitoefent op een 

manier die kennelijk de grenzen van een normale rechtsuitoefening door een goede huisvader te 

buiten gaat375 of als iemand kennelijk de grenzen te buiten gaat waarbinnen een bedachtzaam en 

voorzichtig persoon zich normaal gedraagt.376 Dit criterium lijkt aardig op de zorgvuldigheidsnorm. 

Het verschil tussen beide dat door de Belgische rechtsleer in de verf wordt gezet, is dat de rechter 

slechts marginaal377 kan toetsen, wat inhoudt dat slechts tussenbeide wordt gekomen bij een 
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verregaand onredelijke uitoefeningswijze. Dit is logisch, vermits de rechter een zekere marge van 

vrije interpretatie moet respecteren die aan elke titularis van een subjectief recht toekomt. Het 

uitoefenen van het subjectief recht wordt geacht legitiem te zijn (légalité apparente). De titularis van 

het subjectief recht handelt wel binnen de formele grenzen van dit recht die worden opgelegd door 

de wet, de gebruiken of het contract. De theorie van rechtsmisbruik komt slechts subsidiair378 tussen, 

meer bepaald in die gevallen waarin de maatschappelijke moraal of de billijkheid379 een gedraging 

verfoeien die in eerste instantie niet door de wetgever verboden wordt. Er worden als het ware 

interne grenzen overschreden.380 De rechter mag slechts tot rechtsmisbruik besluiten indien elke 

normale en voorzichtige beoordelaar tot datzelfde besluit zou komen.381 

Zoals voorheen reeds werd vermeld382, blijkt dat sommige cassatiearresten het woord kennelijk niet 

meer vermelden, doch dit wil geenszins zeggen dat de marginale toetsing vervangen is door een volle 

toetsing. Volgens sommigen kan de afwezigheid van het woord kennelijk verklaard worden door de 

verschuiving van de grondslag. Die werd eerst gevonden in art. 1382 Burgerlijk Wetboek (dat een 

volle toetsing vereist). Later werd rechtsmisbruik aanvaard als algemeen rechtsmisbruik (waarvoor 

een marginale controle aan de orde is).383 

182. De sanctie bij rechtsmisbruik bestaat erin om de concrete uitoefening van een subjectief recht 

te beperken. De sanctie is dus niet het herstel van de schade, zoals dit bij aansprakelijkheid het geval 

is. 

183. Net zoals bij art. 1382 Burgerlijk Wetboek zijn schade en een causaal verband tussen de schade 

en het rechtsmisbruik vereist.384 

Afdeling IV – Besluit 
184. De fout-aansprakelijkheid van 1382 Burgerlijk Wetboek vereist het bewijs van een fout, van 

schade en van een oorzakelijk verband daartussen. Als aan deze voorwaarden voldaan is, is er recht 

op een integrale schadeloosstelling, bij voorkeur in natura. 

185. De bewijslast bij fout-aansprakelijk is zwaarder dan die bij burenhinder, waar geen fout 

bewezen moet worden, maar waarbij het bewijs van bovenmatige hinder volstaat. Bij burenhinder is 

er evenwel slechts recht op een passende compensatie en niet op een integrale schadeloosstelling.  

De vordering inzake burenhinder is een autonome vordering. 

186. Rechtsmisbruik wordt niet langer gecatalogeerd onder de fout-aansprakelijkheid, maar wordt 

erkend als algemeen rechtsbeginsel. 
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De sanctie bij rechtsmisbruik bestaat uit het herleiden van de uitoefening van een recht tot een 

normale uitoefening. 

Bij een vordering inzake rechtsmisbruik wordt slechts een marginale toetsing gedaan, in tegenstelling 

tot de volle toetsing bij fout-aansprakelijkheid. Dit onderscheid lijkt mij echter theoretisch vermits 

met een marginale toetsing en een volle toetsing hetzelfde resultaat bereikt wordt.  
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Hoofdstuk V – Kritische kijk op de leer van het rechtsmisbruik en van 

burenhinder zoals toegepast door de hedendaagse rechtspraak en 

rechtsleer 
187. In geval van burenhinder en rechtsmisbruik wordt door de uitoefening van een subjectief recht 

hinder of schade toegebracht aan een ander. Kan iemand die ‘het recht heeft om X of Y te doen’ dit 

recht uitoefenen op de door hem gewenste wijze zonder dat daarin kan worden ingegrepen? Of kan 

er sprake zijn van aansprakelijkheid? Moet de veroorzaakte hinder gecompenseerd worden? Moet 

de veroorzaakte schade hersteld worden? 

Deze vragen hebben in de huidige rechtspraak en rechtsleer een antwoord gekregen. Hierna worden 

deze antwoorden geanalyseerd. 

Afdeling I – Bedenkingen bij de leer van het rechtsmisbruik 

§1. Bestaat rechtsmisbruik? 

1.1. Rechtsmisbruik vs. de moraal 

188. Sommigen zijn van oordeel dat rechtsmisbruik recht met moraal verwart.385 Recht zou moeten 

onderscheiden worden van de moraal. In die optiek zouden sommige vormen van rechtsuitoefening 

weliswaar wel moreel, maar niet rechtens afkeurenswaardig moeten zijn. Waarom zou de moraal 

echter geen invloed mogen hebben op het recht? Er is niemand die daar een uitleg voor geeft. 

Hierboven386 werd erop gewezen dat er een zekere communicatie bestaat tussen recht en moraal. 

Beide zijn echter niet te vereenzelvigen. Een (behoorlijk theoretisch) voorbeeld kan duidelijk maken 

dat er toch een verschil is tussen rechtsmisbruik zoals het wordt toegepast en de moraal. 

B koopt bouwgrond naast het huis van A. Tussen A en B heerst al jarenlang een vete. B bouwt op zijn 

bouwgrond een kast van een huis, waarbij hij alle stedenbouwkundige voorschriften naleeft. Het huis 

van B ontneemt A zijn gehele uitzicht. B laat A duidelijk merken dat hij het huis enkel bouwde om het 

uitzicht van A weg te nemen. Het is aan A om te bewijzen dat B louter de intentie had om A schade 

toe te brengen en dat B geen enkel belang heeft bij het bouwen van het huis. Dit zal A nooit lukken. 

Bijgevolg is er geen enkele rechter die dit als rechtsmisbruik zal bestempelen. Toch is dergelijk gedrag 

moreel afkeurenswaardig. 

1.2. Is er nood aan een theorie van rechtsmisbruik? Is rechtsmisbruik een contradictio in 

terminis? 

189. Heeft PLANIOL gelijk als hij stelt dat het recht eindigt waar het misbruik start? Volgens mij niet. 

Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. 

A en B zijn buren. Buur B bouwt een schutting op zijn grond. De schutting heeft voor B geen enkel 

nut, maar door de schutting heeft A geen weids vergezicht meer. We kunnen dus stellen dat B de 

schutting bouwde om A te hinderen en de intentie had om te schaden. Er is aldus voldaan aan het 

eerste criterium voor rechtsmisbruik. De handeling van B maakt rechtsmisbruik uit. Volgens PLANIOL 

zou dit impliceren dat B het recht niet had om die schutting te bouwen. B heeft echter alle recht om 
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op zijn eigen grond een schutting te bouwen. Daardoor oefent B een bevoegdheid uit die hem 

krachtens het eigendomsrecht toekomt. Rechtsmisbruik valt dus toch binnen de rechtsuitoefening. 

§2. Wat is rechtsmisbruik? 

190. Nu het duidelijk is dat rechtsmisbruik wel degelijk kan, willen we bespreken wat rechtsmisbruik 

is. 

191. Bij het stellen van een handeling zijn er verschillende mogelijkheden. Ofwel gaat het om het 

uitoefenen van een vrijheid, waarbij je niet over een recht beschikt. Ofwel gaat het om het 

uitoefenen van een subjectief recht. 

2.1. Handelen uit hoofde van een vrijheid of buiten de formele grenzen van een subjectief 

recht 

192. Aan de uitoefening van een subjectief recht worden formele grenzen gesteld die duidelijk 

maken wat het recht precies inhoudt. Als men het subjectief recht uitoefent op een wijze waarbij die 

formele grenzen worden overschreden, dan handelt men zonder recht. Je hebt weliswaar nog een 

belang, maar dit wordt niet langer door een recht beschermd. Bijvoorbeeld bij het graven op het erf 

van de buurman. Deze situatie is op dezelfde manier te behandelen als het onzorgvuldig uitoefenen 

van een vrijheid (waarbij aan een ander schade wordt toegebracht). In beide gevallen wordt een 

onrechtmatige daad gesteld. Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek is aldus van toepassing. 

2.2. Handelen binnen de formele grenzen van een subjectief recht 

193. Het is uiteraard de bedoeling dat het subjectief recht wordt uitgeoefend binnen de formele 

grenzen daarvan. Dit is echter geen vrijgeleide. Het kan gebeuren dat iemand zich houdt aan de 

formele grenzen van zijn subjectief recht bij de uitoefening ervan, maar toch aansprakelijkheid 

oploopt. Dit is het geval bij burenhinder. Burenhinder doet zich voor in gevallen waarbij identieke 

rechten met elkaar in conflict treden. Bij burenhinder wordt geen onrechtmatige daad gesteld of fout 

begaan en het eigendomsrecht wordt gebruikt om de reden waartoe het gecreëerd werd. Toch is 

compensatie vereist, maar louter in die gevallen waarin sprake is van abnormale burenhinder. Er 

dient een evenwicht te worden gevonden tussen de uitoefening van de identieke rechten. Tussen 

identieke rechten is er namelijk geen enkele reden om het ene recht voorrang te geven op het 

andere. Stel dat een fabriek schadelijke dampen verspreidt waardoor de buren sterke hinder 

ondervinden. In zo’n geval moet er een evenwicht gezocht worden tussen de uitoefening van de 

rechten van de fabriekseigenaar en tussen de uitoefening van de rechten van de buren. 

Rechtsmisbruik is van toepassing wanneer men handelt binnen de formele grenzen van het 

subjectief recht, maar waarbij men afwijkt van de achterliggende rechtsgedachte die aan het 

subjectief recht ten grondslag ligt. De ratio van het subjectief recht wordt niet gerespecteerd. Een 

subjectief recht beschermt een belang. Aan de titularis van een subjectief recht wordt een macht 

gegeven om dit belang te beschermen. Bij de uitoefening van een subjectief recht wordt aldus het 

belang beschermd door het gebruiken van de gegeven macht. Of dit is althans de bedoeling van het 

subjectief recht. Als de macht die aan de titularis van een subjectief recht toekomt, gebruikt wordt 

voor iets anders dan ten behoeve van het beschermde belang (machtsverdraaiing387), is er sprake van 

rechtsmisbruik. 
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194. Laten we dit even analyseren aan de hand van de criteria voor rechtsmisbruik die door de 

rechtspraak zijn ontwikkeld. 

§3. Criteria voor rechtsmisbruik 

195. Hierboven werden de criteria voor rechtsmisbruik besproken.388 Daaruit blijkt dat deze in de 

loop der tijden steeds ruimer werden, in die zin dat steeds meer situaties onder rechtsmisbruik 

gecatalogeerd kunnen worden. Eerst was het oogmerk om te schaden vereist, daarna volstond het 

ontbreken van enig belang, nog later was er ook rechtsmisbruik als bij verschillende mogelijke 

uitoefeningswijzen werd gekozen voor die wijze die het meest schade toebracht aan een ander (als 

er m.a.w. wel een belang is, maar geen voldoende belang voor de gekozen uitoefeningswijze). In al 

deze gevallen wordt er gekeken naar de beweegreden(en) van de rechtsuitoefenaar. 

Uiteindelijk heeft deze evolutie geleid tot een algemeen criterium: nl. het uitoefenen van een recht 

op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening daarvan door een 

normaal en voorzichtig persoon. Hier wordt het gedrag van de rechtsuitoefenaar beoordeeld en op 

een weegschaal gezet tegenover de belangen van de schadelijder. Als we ervan uitgaan dat het 

woord kennelijk niets aan dit algemeen criterium toevoegt, zoals hierboven geargumenteerd, dan 

komt dit eigenlijk neer op de definitie van het onrechtmatig handelen in de zin van artikel 1382 

Burgerlijk Wetboek. 

2.1. Eerste criterium: Intentie om te schaden 

196. De eerste arresten inzake rechtsmisbruik gingen over feiten waaruit duidelijk bleek dat het recht 

werd uitgeoefend met het loutere inzicht om aan een ander schade toe te brengen.389 

197. Zoals voorheen ook al werd vermeld390, kan dit gegeven opgelost worden aan de hand van het 

adagium fraus omnia corrumpit. De leer van het rechtsmisbruik diende eigenlijk niet gecreëerd te 

worden om bovenstaande beslissingen juridisch te funderen. 

2.2. Tweede criterium: Afwezigheid van belang 

198. Omdat dit eerste criterium de moeilijkheid met zich brengt dat de intenties van de uitoefenaar 

van het recht aan het licht moeten worden gebracht, werd dit criterium omgedraaid naar de 

afwezigheid van belang. Indien bewezen kan worden dat er bij de rechtsuitoefenaar geen belang 

aanwezig is om zijn recht op een dergelijke manier uit te oefenen, dan wordt vermoed dat de 

handeling gesteld werd met het oog op het berokkenen van schade, vermits dit het enige gevolg is 

van de gekozen rechtsuitoefening. 

199. Er lijkt op het eerste gezicht geen fundamenteel verschil te zijn tussen het eerste en het tweede 

criterium. Vanaf het tweede criterium is het echter zo dat fraus omnia corrumpit niet meer als 

juridische basis kan dienen. Het is niet langer de schadelijke intentie van de rechtsuitoefenaar die 

beslissend is, maar het zijn nog altijd de motieven voor aanwending van zijn recht die beoordeeld 

worden. De vraag is nu of het recht wordt aangewend om het beschermde belang te dienen of niet. 

Dit impliceert dat rechten vanaf dat moment gezien worden als doelgebonden, waarbij het doel 

bestaat uit de behartiging van belangen. Of er besloten kan worden tot rechtsmisbruik hangt vanaf 
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dan af van het feit of er met de desbetreffende rechtsuitoefening al dan niet wordt afgeweken van 

de ratio van het recht. 

200. Een nadeel van een dergelijke zienswijze is dat dit een moeilijke beoordeling kan worden in die 

gevallen waarin er geen consensus bestaat over de belangen waarvoor het recht geschapen werd. 

2.3. Derde criterium: Keuze voor de voor een ander meest schadelijke uitoefeningswijze bij 

verschillende uitoefeningswijzen met gelijk nut 

201. Het derde criterium vond in het begin van de twintigste eeuw ingang door het arrest 

betreffende de lichtreclame dat voorheen werd besproken.391 Een ander arrest stelt dat er ook 

rechtsmisbruik is als bij twee alternatieven met gelijk nut gekozen wordt voor het alternatief dat het 

algemeen belang schendt.392 

202. Bij dit derde criterium is er wel degelijk sprake van een belang bij de rechtsuitoefenaar, dit in 

tegenstelling tot het tweede criterium. 

Hier kiest de rechtsuitoefenaar voor een bepaalde uitoefeningswijze waardoor een ander (meer) 

schade lijdt, terwijl er voor de rechtsuitoefenaar een alternatieve uitoefeningswijze bestaat met 

gelijk nut voor hemzelf die de ander (minder of) geen schade toebrengt. Het is bijgevolg zo dat de 

rechtsuitoefenaar geen belang heeft om te kiezen voor de meest schadelijke uitoefeningswijze voor 

de ander, maar enkel belang heeft om te kiezen voor die uitoefeningswijze met gelijk nut voor 

hemzelf en minst schade voor de ander. 

Om het belang te behartigen dat door het recht wordt beschermd, is het niet noodzakelijk om de 

ander (meer) schade toe te brengen, vermits er een uitoefeningswijze bestaat die het belang van de 

titularis van het recht evenveel behartigt zonder aan de ander (meer) schade toe te brengen. 

De juridische basis van het tweede criterium, nl. belang hebben bij een bepaalde uitoefeningswijze, 

kan hier ook dienst doen. 

203. Het grote probleem is echter dat deze rechtspraak en de gegeven omschrijving van dit criterium 

voor rechtsmisbruik de indruk wekt dat het belang van de ander meespeelt in de beoordeling. Het 

schade toebrengen aan het belang van een ander lijkt een rol te spelen bij het beoordelen van het al 

dan niet rechtmatig zijn van een bepaalde rechtsuitoefening. Dit blijkt des te meer uit het vierde 

criterium. 

2.4. Vierde criterium: Proportionaliteit 

204. Het vierde criterium werd geformuleerd in een Cassatie-arrest dat dateert van de jaren zeventig 

van de vorige eeuw. Het ging over een buurman die de afbraak vorderde van een bouwwerk dat 

ettelijke jaren voordien over een geringe breedte op zijn grond werd gebouwd. Dit arrest werd 

voorheen besproken.393 

205. Cassatie besliste dat er rechtsmisbruik plaats vindt indien er een onevenwicht is tussen het nut 

voor de rechtsuitoefenaar en de schade voor de ander. Er wordt dus beslist dat er een afweging dient 
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te gebeuren tussen de belangen van de titularis van het recht en de belangen van de schadelijder. Er 

is proportionaliteit of evenwicht nodig tussen deze belangen. Is dit niet het geval, dan kan er 

besloten worden tot rechtsmisbruik. Rechten moeten met andere woorden nuttig (of efficiënt) 

worden aangewend, waarbij nuttig betekent dat de belangen van een ander (die al dan niet door een 

recht beschermd worden) evenveel doorwegen als de eigen belangen (die altijd door een recht 

beschermd worden). 

206. Het is vooralsnog niet duidelijk welke juridische basis een dergelijke redenering kan schragen. 

Op deze manier worden rechten eigenlijk weg gefilterd. Wat is bij een dergelijke invulling van 

rechtsmisbruik het verschil tussen (het uitoefenen van) een vrijheid en (het uitoefenen van) een 

recht? Aan het uitoefenen van een vrijheid worden geen grenzen opgelegd, behalve dat er zorgvuldig 

gehandeld moet worden. Als het uitoefenen van een recht nuttig moet gebeuren, waarbij nuttig 

inhoudt dat er een afweging moet gebeuren tussen de belangen van een ander en de belangen van 

de rechtstitularis, dan komt dit recht op dezelfde hoogte te staan als een vrijheid. De grenzen die 

gesteld worden aan de rechtsuitoefening en aan de uitoefening van een vrijheid zijn gelijk. Er is aldus 

geen enkel voordeel meer aan het hebben van een recht tegenover het hebben van een vrijheid, 

vermits de uitoefening van beide op dezelfde manier beoordeeld wordt. 

Afdeling II – Bedenkingen bij de burenhinderleer 
207. In het licht van wat voorafgaand werd besproken inzake de niet geoorloofde toepassing van het 

proportionaliteitsbeginsel bij rechtsmisbruik, gaan we hierop in wat betreft burenhinder. 

§1. Wat is burenhinder? 

208. Bij burenhinder is er sprake van identieke rechten die met elkaar in conflict treden. Er bestaat 

een evenwicht tussen de uitoefening van de eigendomsrechten dat gerespecteerd moet worden. Als 

dit evenwicht wordt verbroken, dan doet zich abnormale burenhinder voor. 

§2. Hoe wordt burenhinder door de rechtspraak aangepakt? 

209. De rechtspraak is van oordeel dat het evenwicht niet verbroken mag worden. Als dit wel 

gebeurt, is er sprake van abnormale burenhinder en dan ontstaat in hoofde van de hinderlijder een 

recht op compensatie. Ook bij burenhinder speelt met andere woorden het 

proportionaliteitsbeginsel, maar bij burenhinder vormt dit geen probleem. Daar waar het bij 

rechtsmisbruik gaat over de rechtsuitoefening die wordt afgewogen tegenover andermans belang, 

gaat het bij burenhinder over twee identieke en gelijkwaardige rechten die met elkaar in conflict 

treden. Het is logisch dat daarbij geen voorrang wordt gegeven aan het ene recht boven het andere 

recht en dat integendeel een afweging wordt gemaakt tussen het nut van de rechtsuitoefening voor 

de ene titularis en dat voor de andere. Bij burenhinder kan wel rekening gehouden worden met het 

standpunt van de schadelijder. 

210. Burenhinder kan aldus gezien worden als een bepaalde vorm van rechtsmisbruik, namelijk een 

abnormaal gebruik van het eigendomsrecht waardoor het in conflict komt met het eigendomsrecht 

van een ander. Bij burenhinder komt een recht in conflict met een recht. Omdat rechten 

evenwaardig zijn, dringt evenredigheid zich op en zo werd de evenwichtsleer geschapen. De 

evenwichtsleer vertrekt vanuit de concrete situatie. Het proportionaliteitsbeginsel bij rechtsmisbruik 

en de afweging van belangen ten gevolge daarvan komt overeen met de evenwichtsleer. 



67 
 

Afdeling III – Besluit 
211. Rechtsmisbruik blijkt wel degelijk onderscheiden te zijn van de moraal. Sommige gedragingen 

zijn moreel afkeurenswaardig, terwijl ze rechtens wel door de beugel kunnen. 

Rechtsmisbruik is geen contradictio in terminis. Het is wel degelijk zo dat een bepaald gebruik van 

een recht ook misbruik kan uitmaken. 

Bij onzorgvuldig of foutief handelen uit hoofde van een vrijheid of buiten de grenzen van een 

subjectief recht is er sprake van een onrechtmatige daad die gesanctioneerd moet worden op basis 

van artikel 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 

Bij het handelen binnen de grenzen van een subjectief recht kan sprake zijn van rechtsmisbruik, nl. in 

die gevallen waarbij de macht die aan de titularis van het subjectief recht toekomt, gebruikt wordt 

voor iets anders dan het belang dat door het recht beschermd wordt. 

In de loop der tijden zijn de criteria om rechtsmisbruik vast te stellen steeds uitgebreid. Eerst was er 

sprake van rechtsmisbruik bij het handelen met een schadelijke intentie. In feite kwam dit neer op 

het adagium fraus omnia corrumpit. Dit criterium werd objectief omschreven als het handelen 

zonder enig belang. Daardoor was er nood aan een nieuwe theorie om dergelijk gedrag te 

sanctioneren. Zo zag rechtsmisbruik het levenslicht. Het derde criterium bestaat erin dat er zich 

rechtsmisbruik voordoet bij het kiezen voor de meest schadelijke uitoefeningswijze voor de ander in 

geval van verschillende uitoefeningswijzen met gelijk nut voor de titularis van het recht. Dit criterium 

kan anders omschreven worden als het hebben van onvoldoende belang om te kiezen voor die 

uitoefeningswijze. De link met het tweede criterium is aldus duidelijk herkenbaar. Dit derde criterium 

geeft echter de indruk dat ook het belang van de ander een rol speelt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 

het proportionaliteitscriterium waarbij het belang van de rechtsuitoefenaar wordt afgewogen 

tegenover het belang van de ander. Deze laatste stap is een stap te ver. Op die manier wordt 

verondersteld dat bij de rechtsuitoefening rekening gehouden wordt met de belangen van een ander 

of dat rechtsuitoefening nuttig is. Het hebben van een recht heeft daardoor geen voordeel ten 

opzichte van het hebben van een vrijheid, want in beide gevallen wordt verondersteld dat zorgvuldig 

gehandeld wordt. 

212. Bij burenhinder is er sprake van een abnormaal gebruik van (een attribuut van) het 

eigendomsrecht waardoor het recht van een ander in het gedrang komt. Het gaat daarbij over twee 

rechten die met elkaar in conflict treden. Burenhinder wordt opgelost aan de hand van de 

evenwichtsleer. De burenhinderleer gaat na of er een verbreking is van het evenwicht dat zich tussen 

de uitoefening van deze rechten gevestigd heeft. Als het evenwicht verbroken is, doet dit een recht 

ontstaan op een passende compensatie. Deze compensatie krijgt veelal vorm door de uitoefening 

van een recht te herleiden tot een normaal gebruik ervan. 

Mijn inziens is burenhinder een specifieke vorm van rechtsmisbruik nu de theorie van het 

rechtsmisbruik zich ontwikkeld heeft tot de toepassing van het proportionaliteitscriterium. De 

belangenafweging is bij burenhinder echter steeds geoorloofd, vermits het in alle gevallen gaat over 

een botsing tussen rechten (of belangen die door een recht beschermd worden), waarbij er geen 

reden is om het ene recht voorrang te geven op het andere recht.  
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Hoofdstuk VI – Rechtsvergelijking 
213. Hierboven werd besproken hoe de Belgische rechtspraak en rechtsleer omgaan met 

burenhinder en rechtsmisbruik en werden de problematische punten van deze aanpak toegelicht. 

Een kijkje nemen bij de buurlanden kan meestal wel nuttige inzichten opleveren. Dit is wat in dit 

hoofdstuk betracht wordt. 

214. In de 19e eeuw werd in vele West-Europese landen duidelijk dat ongelimiteerde en absolute 

eigendomsrechten eigenlijk de nutteloosheid van eigendom in zich dragen. Als elkeen namelijk al zijn 

eigendomsrechten zou uitoefenen, zou dat leiden tot talloze conflicten en zou niemand kunnen 

genieten van zijn eigendom. Het is dus duidelijk dat eigendomsrechten niet absoluut mogen zijn. Wat 

niet duidelijk is, is op welke manier eigendomsrechten binnen de perken gehouden moeten worden. 

De meeste moderne systemen houden in dat iemand aansprakelijk is voor burenhinder in het geval 

dat die abnormaal is. 

215. Dat rechtsmisbruik een omstreden begrip is, was al duidelijk. In sommige van onze buurlanden 

kreeg de theorie een plaatsje in het Burgerlijk Wetboek. 

Afdeling I – Frankrijk 

§1. Troubles de voisinage 

216. Ook in Frankrijk is burenhinder van alle tijden. Dit blijkt reeds uit de fabel Le savetier et le 

financier van Jean de la Fontaine394, waarbij de schoenlapper de rijke zijn geld teruggeeft omdat hij 

het plezier van het zingen en zijn zorgeloze goede nachtrust niet wil missen. 

Het eigendomsrecht kan op verschillende manieren worden uitgeoefend en dat kan soms hinder 

veroorzaken aan de naburen. In het geval de rechtsuitoefening gebeurt met een schadelijke intentie, 

dan is volgens het Franse recht sprake van rechtsmisbruik. Als de titularis van het eigendomsrecht 

een fout begaat bij de uitoefening ervan, is deze uitoefening onderhevig aan artikel 1382 van de 

Franse Code Civil. Het is echter ook mogelijk dat de buren hinder ondervinden wanneer de 

rechtsuitoefening geen fout inhoudt en er ook geen intentie was om te schaden. In zo’n geval kan 

een beroep gedaan worden op de burenhinderleer.395 

217. In Frankrijk is de vordering op grond van burenhinder autonoom en onafhankelijk van de fout-

aansprakelijkheid. Dat werd beslist door twee arresten van het Franse Hof van Cassatie van 4 

februari 1971. Elke referentie aan een fout verdwijnt. Het Hof van Cassatie verbreekt namelijk een 

arrest waarin de aansprakelijkheid wordt ontlopen omdat geen fout kan worden afgeleid uit het 

bestaan van hinder die de normale nabuurschapsnadelen overschrijdt.396 In een later arrest stelt het 

Franse Hof van Cassatie uitdrukkelijk dat niemand aan een ander burenhinder mag veroorzaken: “nul 

ne doit causer à autrui un trouble de voisinage”. Het Hof baseert de burenhinderleer duidelijk op dit 
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algemeen rechtsbeginsel, dat losgekoppeld wordt van de artikels 544 en 1382 e.v. van de Code 

Civil.397 De lagere rechtscolleges volgen de redenering van het Hof van Cassatie. 

218. Er moeten drie zaken bewezen worden: de hinder, de oorzaak ervan (daad of feit) en het 

oorzakelijk verband. Aan de hand daarvan beslist de rechter hoe het opgelost moet worden.398 

219. Door sommigen wordt burenhinder gezien worden als misbruik van het eigendomsrecht.399 

Zodra er bovenmatige hinder is, is er misbruik. Bij rechtsmisbruik op andere gebieden moet 

daarentegen vaststaan dat er een exclusief oogmerk is om te schaden of een afwezigheid van belang. 

220. Ook in Frankrijk wordt het begrip nabuurschap ruim geïnterpreteerd. Er moet louter sprake zijn 

van een zekere nabijheid, niet van aanpalende erven.400 

221. Door de redenering dat ‘niemand’ aan een ander burenhinder mag veroorzaken, ongeacht de 

oorzaak van deze burenhinder, gaat de burenhinderleer verder dan conflicten tussen 

eigendomsrechten. De hoedanigheid van de personen die te maken krijgen met burenhinder wordt 

ruim geïnterpreteerd. Diegene die de burenhinder veroorzaakt, kan worden aangesproken, ongeacht 

welke hoedanigheid hij aanneemt ten opzichte van de plaatsen waar de burenhinder toeslaat. We 

denken daarbij aan de aannemer, de uitbater, de huurder, etc.401 

In een arrest heeft het Franse Hof van Cassatie de vordering op basis van burenhinder ontvankelijk 

verklaard tegen de aannemer. Het Franse Hof verantwoordt dit in een later arrest door te stellen dat 

de aannemer gedurende de werken de tijdelijke buurman (gelegenheidsbuurman) is.402  Deze 

toepassing van de burenhinderleer op de aannemer wordt sterk bekritiseerd. Sommigen menen dat 

op die manier een te brede interpretatie wordt gegeven aan het begrip buur. Bovendien is deze 

uitbreiding voor een groot stuk te wijten aan het feit dat het Franse Hof van Cassatie niet toestaat 

dat aannemers als bewaarders van de erven aansprakelijk zijn op basis van artikel 1384, lid 1 van de 

Code Civil.403
 Het valt op dat de Franse situatie radicaal verschilt van de Belgische waarbij de 

aannemer niet kan worden aangesproken voor burenhinder. Volgens GLANSDORFF zal de Belgisch 

rechtspraak in dezelfde zin evolueren.404 

222. De sanctie voor burenhinder bestaat uit een herstel van de vroegere toestand. Bij materiële 

schade kan een herstel in natura worden nagestreefd, maar bij de meeste vormen van burenhinder 

(geluidsoverlast, rook, schaduw, …) is een geldsom de enige mogelijkheid. Bovendien kan een 

maatregel worden opgelegd die voorkomt dat de hinder zich in de toekomst nog voordoet.405 

                                                           
397

 Cass. fr. 19 nov. 1986, nr. 84-16.379, Bull. civ. 1986, II, nr. 172, 116; J. ROMAIN, “La théorie des troubles de 
voisinage: un principe général du droit en équilibre, mais non en expansion, reconsidéré à la lumière de la 
théorie des principes générales du droit”, supra noot 83, 755. 
398

 Cass. fr. 30 juni 1998, nr. 96-13.039, Bull. Civ. 1998, III, nr. 144, 96; J.-P. VERGAUWE, Les relations de voisinage, 
supra noot 6, 287. 
399

 Cass. fr. 3 augustus 1915, D. 1917, 79 (Clément Bayard). 
400

 A. ROBERT, Les relations de voisinage, supra noot 395, 108. 
401

 A. ROBERT, Les relations de voisinage, supra noot 395, 109. 
402

 Cass. fr. 30 juni 1998, nr. 96-13.039, Bull. Civ. 1998, III, nr. 144, 96; Cass. fr. 22 juni 2005, nr. 03-20.068, Bull. 
Civ. 2005, III, nr. 136, 124; Cass. fr. 21 mei 2008, nr. 07-13.769, Bull. Civ. 2008, III, nr. 90. 
403

 P. MALINVAUD, “Les dommages aux voisins dus aux opérations de construction”, in Liber Amicorum Y. 
Merchiers, 2001, 211. 
404

 F. GLANSDORFF, “Actions et recours contre l’entrepreneur en matière de troubles de voisinage”, in Mélanges 
Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2000, 66. 
405

 A. ROBERT, Les relations de voisinage, supra noot 395, 117, 119. 



 
 

70 
 

§2. Abus de droit 

223. In de Franse rechtsleer bestond er veel controverse omtrent de rechtsfiguur rechtsmisbruik. De 

twee uitersten werden verdedigd door JOSSERAND en PLANIOL. JOSSERAND was van oordeel dat 

rechtsmisbruik bestond in het gebruik van subjectieve rechten voor een andere dan hun sociale 

functie. Om te besluiten tot rechtsmisbruik moet een onderzoek gedaan worden naar de reden 

waarom een subjectief recht bestaat en dit moet vergeleken worden met de bedoelingen van de 

titularis die zijn recht uitoefent.406 PLANIOL daarentegen meende dat rechtsmisbruik niet kon bestaan 

omdat het recht eindigt waar het misbruik begint.407 Daarnaast verdedigde RIPERT de stelling dat het 

subjectief recht een pouvoir égoïste bij uitstek is, zodat er pas sprake kan zijn van rechtsmisbruik als 

een recht wordt uitgeoefend met de uitdrukkelijke bedoeling om te schaden.408 

224. De rechtspraak hield niet veel rekening met de theorieën rond rechtsmisbruik uit de rechtsleer, 

waarschijnlijk omdat ze de rechters te weinig beoordelingsvrijheid verleenden. De rechtspraak was 

het er wel over eens dat er een noodzaak is om op te treden tegen een bepaalde rechtsuitoefening 

die aan anderen schade toebrengt. 

Rechtsmisbruik vond eerst ingang bij problemen rond de uitoefening van het eigendomsrecht. De 

twee arresten van het hof van Colmar met betrekking tot de valse schoorsteen409 en van het Franse 

Hof van Cassatie met betrekking tot de metershoge schutting410, waarbij de intentie van de titularis 

van het eigendomsrecht gericht was op het schade toebrengen aan de nabuur, werden reeds hoger 

besproken.411 Dit zijn twee gevallen van burenhinder die door de theorie van het rechtsmisbruik 

worden aangepakt. Het gaat om rechtsuitoefeningen waar op het eerste zicht geen probleem mee is, 

maar die worden aangetast door de loutere intentie om te schaden. 

Het tweede criterium om rechtsmisbruik vast te stellen volgt uit de theorie van JOSSERAND. Er wordt 

met name uitgegaan van het feit dat een subjectief recht een bepaalde sociale functie heeft en als 

daarvan wordt afgeweken, doet er zich rechtsmisbruik voor.412 

In de laatste plaats spreekt men van rechtsmisbruik als de titularis van het subjectief recht dit recht 

uitoefent op een manier die niet overeenstemt met de gebruikelijke manier. Dit criterium komt 

eigenlijk neer op het toetsen aan de uitoefening te goeder trouw.413 

225. Het Franse Hof van Cassatie meent dat rechtsmisbruik buiten beschouwing moet worden 

gelaten bij een conflict tussen subjectieve rechten (waartussen geen hiërarchie bestaat). Een conflict 

tussen het eigendomsrecht en de vrijheid van afbeelding wordt opgelost aan de hand van de 

evenwichtsleer.414 
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226. De sanctie voor rechtsmisbruik en burenhinder is naar Frans recht gelijkaardig.415 

Afdeling II – Nederland 

§1. Burenhinder 

227. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek bevat een afzonderlijke titel waarin het burenrecht wordt 

behandeld.416 Deze titel regelt wat in België de wettelijke erfdienstbaarheden worden genoemd. Het 

gaat om een opsomming van vaak voorkomende situaties die problemen kunnen geven tussen 

naburen. Er is aldus sprake van een casuïstische opzet. De regels kunnen op analoge situaties worden 

toegepast. 

228. In het Nederlands Burgerlijk Wetboek staat ook expliciet dat het veroorzaken van hinder 

onrechtmatig kan zijn: “een eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die […] 

onrechtmatig is aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen […]”.417 Dit is niet zozeer een 

nadere uitwerking van het eigendomsrecht, maar hoort eerder thuis bij de onrechtmatige daad. In 

Nederland is er een onrechtmatige handeling als het gaat om een handeling die een inbreuk 

uitmaakt op een recht, die in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het 

ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Wie een onrechtmatige daad pleegt, is 

ertoe gehouden om de schade te vergoeden die de ander lijdt.418 Indien er sprake is van hinder, dan 

leiden twee wegen tot de toepassing van de theorie van de onrechtmatige daad: enerzijds bepaalt 

het Nederlands Burgerlijk Wetboek dat het onrechtmatig toebrengen van hinder niet mag, anderzijds 

kan hinder gezien worden als een inbreuk op het eigendomsrecht (het vrije gebruiksrecht van de 

eigenaar). Concreet zal er bij onrechtmatige hinder eerst nagegaan worden of die kan vallen onder 

artikel 5:37 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (verbod van hinder) en zo niet, dan zal artikel 

6:162 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) toepassing vinden. 

229. Inzake toerekeningsvatbaarheid voor een onrechtmatige daad is er in het Nederlandse recht wel 

een mildering: als het gaat om een doen (en niet om een nalaten), dan kan die gedraging toch aan de 

dader worden toegerekend, ook als deze veroorzaakt werd onder invloed van een geestelijke 

tekortkoming. In het kader van burenhinder zal deze mildering dus veelal toepassing vinden, 

aangezien het meestal om een doen gaat.419 

230. De bevoegdheden die uit het eigendomsrecht voortspruiten dienen ook getoetst te worden aan 

artikel 3:13 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek dat stelt dat misbruik van bevoegdheid niet 

mag.420 Dit artikel bevat strengere eisen dan artikel 6:162 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Er 

is een tendens merkbaar waarbij steeds meer gevallen van hinder als onrechtmatige daad worden 

behandeld en niet langer onder de werkingssfeer van misbruik van bevoegdheid vallen.421 
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231. Het burenrecht is ‘regelend’ recht, dit wil zeggen dat partijen anders kunnen overeenkomen.422 

232. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van het begrip hinder. Artikel 5:37 van 

het Nederlands Burgerlijk Wetboek geeft enkele voorbeelden van hinder. Volgens de rechtsleer moet 

hinder gezien worden als een stoornis in het genot van een eigen onroerende zaak.423 

233. In het Nederlandse burenrecht wordt de nabuurschap op dezelfde manier als in België opgevat. 

Er moet sprake zijn van handelingen bij het ene erf die een invloed uitoefenen op het andere erf.424 

Ook niet-eigenaars kunnen op het burenrecht een beroep doen zodra ze in een zekere verhouding 

tot de onroerende zaak staan, wat het geval is als ze een persoonlijk of zakelijk recht op het 

onroerend goed bezitten.425 

234. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek bevat ook een artikel dat stelt dat de rechter een vordering 

tot verbod van een onrechtmatige gedraging kan afwijzen indien die gedraging op grond van 

zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te worden geduld. Het recht op 

schadevergoeding blijft wel bestaan.426 

§2. Misbruik van bevoegdheid 

235.In Nederland wordt rechtsmisbruik in buitencontractuele context aangeduid als ‘misbruik van 

bevoegdheid’.427 

Artikel 3:13 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek gaat over misbruik van bevoegdheid. In het 

tweede lid worden een aantal criteria opgesomd (niet-limitatief) die kunnen wijzen op misbruik. Het 

betreft de uitsluitende bedoeling om te schaden, de afwijking van het doel van de bevoegdheid en de 

onevenredigheid tussen de belangen van de bevoegdheidsuitoefenaar en de schadelijder. In 

Nederland wordt het criterium van het exclusief oogmerk om te schaden dus ook toegepast.428 De 

Nederlandse wet bevat uitdrukkelijk het evenredigheidscriterium. 

Ook in het Nederlandse recht wordt de zogenaamde marginale toetsing toegepast: “in geval men, 

naar redelijkheid niet tot de uitoefening had kunnen komen”. 

Aangezien de opsomming van de criteria niet-limitatief is, ligt de weg open voor een nog ruimere 

invulling van het begrip misbruik van bevoegdheid. VAN GERVEN meent echter dat het Nederlandse 

recht minder geneigd is om de leer van het rechtsmisbruik ruim te interpreteren.429 

236. In Nederland bestaat ook het principe van de redelijkheid en de billijkheid (goede trouw). Bij 

contractspartijen wordt echter een volledige toetsing gedaan (de belangen van beide partijen 

worden op volledig gelijke wijze in aanmerking genomen). Daarin verschilt het Nederlandse recht van 
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het Belgische recht omdat dit laatste de beperkende werking van de goede trouw en de leer van het 

rechtsmisbruik vereenzelvigt.430 

237. De rechtsgevolgen van misbruik van bevoegdheid worden in de Nederlandse wet niet 

uitdrukkelijk geregeld. De wet bepaalt slechts dat een bevoegdheid niet kan worden ingeroepen in 

geval van misbruik. Daaruit kan men afleiden dat een voltrokken uitoefening van een bevoegdheid in 

geval van misbruik niet meer kan gerechtvaardigd worden door de bevoegdheid en dat de 

uitoefening van de bevoegdheid niet meer in rechte kan worden afgedwongen. De schadelijder kan 

vragen om een repressieve sanctie (schadevergoeding in geld, herstel in de vroegere toestand, 

afwijzing van de eis, vernietiging van de rechtshandeling) of om een preventieve sanctie (verbod tot 

uitoefening van de bevoegdheid, declaratoir vonnis, dwangsom).431 

Afdeling III – Duitsland 

§1. Burenhinder 

238. Artikel § 906 van het Duits Burgerlijk Wetboek omvat de idee van burenhinder. 432 

Eigendomsrechten zouden nutteloos zijn als een eigenaar te pas en te onpas zijn buur kon hinderen, 

maar evenzeer als een eigenaar zijn buur op geen enkele manier mag hinderen. Daarom kunnen 

eigendomsrechten niet absoluut zijn. Eigendomsrechten moeten bekeken worden in het licht van het 

normale gebruik en rekening houdend met de graad van de hinder.433 

§2. Schikaneverbot 

239. Het Duitse recht bevat een specifieke bepaling met betrekking tot het rechtsmisbruik: het 

schikaneverbot.434 Deze bepaling kan geen toepassing vinden in het verbintenissenrecht, omdat daar 

het goede trouw-beginsel (Leistung nach Treu und Glauben) volstaat.435 

Artikel § 226 van het Duitse Bürgerliches Gesetsbuch heeft een beperkte toepassing omdat enkel 

sprake is van rechtsmisbruik als de rechtsuitoefening uitsluitend schade voor een ander tot gevolg 

heeft en de rechtsuitoefenaar geen enkel belang heeft bij de rechtsuitoefening. 

240. De (potentiële) schadelijder kan op grond van artikel § 226 van het Duitse Bürgerliches 

Gesetsbuch een verbod van de handeling vorderen of een vordering tot schadevergoeding. 
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Afdeling IV – Common law 

§1. Nuisance436 

241.In de common law wordt eigendom gezien als een bundel van rechten én plichten, terwijl in de 

continentale rechtssystemen op het eerste gezicht veelal wordt uitgegaan van het zakelijk en 

absoluut karakter van het eigendomsrecht.437 

242. De directe storingen (lopen op andermans erf, sluikstorten, etc.) worden behandeld door de 

trespass. Indirecte stoornissen vallen onder nuisance.438 Nuisance houdt in dat iemand aansprakelijk 

kan worden gesteld als hij een ander op een onredelijke manier hindert bij de uitoefening van zijn 

rechten op een onroerend goed.439  Materiële schade of een stoornis in het genot van het 

eigendomsrecht (damage) moeten bewezen worden om te kunnen besluiten tot nuisance. Er moet 

ook bewezen worden dat het gaat om een unlawful interference (unreasonable).440 

243. De vordering kan worden ingesteld door ieder met een belang op het erf. De hinderverwekker is 

altijd aansprakelijk. De occupier is aansprakelijk als hij de hinderverwekker is, maar ook als hij 

anderen toestaat om op zijn erf hinder te verwekken. De eigenaar is aansprakelijk als hij de nuisance 

expliciet of impliciet toeliet of als hij wist of had moeten weten dat de nuisance zich zou voordoen. 

De bouwheer is zo ook aansprakelijk voor werken door de aannemer als die een voorzienbaar risico 

op hinder in zich dragen.441 

244. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen de belangen van beide titularissen. Er is ook een 

mate van tolerantie vereist t.a.v. de stoornis (give and take, or live and let live). In de common law is 

een vordering wegens burenhinder pas toelaatbaar als de hinder unreasonable is. De rechter bepaalt 

of er al dan niet sprake is van onredelijkheid. De onredelijkheid is gemakkelijker te bewijzen bij 

materiële schade dan bij een stoornis in het genot. De rechter houdt rekening met de aard van de 

buurt, met de duur en de frequentie van de hinder en met de hoge gevoeligheid van de gehinderde 

nabuur. Er wordt rekening gehouden met het nut voor de gemeenschap van de activiteit van de 

hinderverwekker, maar het hebben van een vergunning is zeker geen vrijgeleide.442 

245. Nuisance onderscheidt zich van negligence. Het is zo dat burenhinder onredelijk kan zijn, zonder 

dat er sprake is van onvoorzichtigheid (dus dat er wel nuisance is, maar geen negligence). De graad 

van onredelijkheid die gehanteerd wordt bij nuisance, is niet gelijk aan diegene die gebruikt wordt bij 

negligence. De onredelijkheid wordt bij nuisance resultaatsgericht onderzocht: is het resultaat van 

het gedrag van de hinderverwekker een onredelijke stoornis in het genot? Bij negligence is het 

resultaat van de onvoorzichtigheid niet bepalend, maar wordt de onvoorzichtigheid op zichzelf 

onderzocht. Daarnaast beoogt nuisance vooral de belangen in het erf (interests in land) te 
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beschermen, terwijl negligence tot doel heeft om de persoonlijke schade (personal injuries) te 

vergoeden. Bovendien zijn het personeel toepassingsgebied en de sancties verschillend.443 

246. Nuisance is een tort die voor het slachtoffer in de eerste plaats het recht doet ontstaan op een 

injunction of in de tweede plaats op damages.444 

247. Er zijn Amerikaanse juristen die geprobeerd hebben om de burenhinderleer te verduidelijken 

aan de hand van economische principes. Als een eigenaar zijn buur hindert, dan heeft dit tot gevolg 

dat zijn eigen productieniveau erg hoog raakt omdat hij bronnen van zijn buur gebruikt zonder 

daarvoor te betalen. Daarom is het logisch dat die eigenaar zijn buren betaalt.445 

COASE is van oordeel dat de actuele oplossingen niet volstaan, omdat die een verkeerd uitgangspunt 

hebben. Er wordt altijd gesteld dat A schade toebrengt aan B en dat daarom het handelen van A 

beperkt moet worden. Er wordt gedacht in termen van goed of fout, moraal, causaal verband, e.d. 

Het is echter niet zo simpel. Volgens COASE gaat het om een wederzijds probleem. Beide partijen 

liggen aan de oorzaak van de schade. Er kan bij conflicterende activiteiten niet gezegd worden welke 

activiteit kosten voor de andere activiteit met zich meebrengt. Het is namelijk zo dat B schade 

toebrengt aan A op het moment dat besloten wordt dat A beperkingen opgelegd krijgt om B geen 

schade te kunnen toebrengen. De vraag die gesteld moet worden, is aan wie van de twee het moet 

toegelaten worden om de ander hinder toe te brengen. Het antwoord op deze vraag hangt volgens 

COASE af van welke hinder het grootst is, want die hinder moet vermeden worden. Het ideale zou zijn 

dat enkel die acties die meer winst dan verlies opbrengen, zouden uitgevoerd worden. Volgens COASE 

kunnen buren onderhandelen over welke hinder al dan niet wordt toegestaan en in ruil waarvoor. 

Afhankelijk van de bereidheid om te betalen voor de eigen preferenties wordt gezocht naar de 

oplossing die voor iedereen beter is. Het recht om iets te doen dat hinder veroorzaakt, zou moeten 

gezien worden als een productiefactor. Daarom is het wenselijk dat partijen de hinder reeds in 

rekening nemen op het moment van de berekening van de productieprijs. De kost die een bepaalde 

uitoefening van een recht met zich meebrengt, staat dan gelijk aan de schade die elders wordt 

geleden omdat dit recht zo wordt uitgeoefend.446 Volgens COASE maakt het evenmin uit of een 

hinderverwekkende buur wel dan niet aansprakelijk wordt geacht. Zolang buren onderhandelen en 

de meest efficiënte oplossing kiezen, maakt dit geen verschil uit.447 

Als deze techniek van onderhandelen leidt tot een verhoging van de productiewaarde, dan is het 

logisch dat dit zou plaatsvinden, doch dit veronderstelt dat het negotiëren kosteloos kan gebeuren, 

wat normaal niet het geval is (transactiekosten: onderzoek naar de contractspartij, 

onderhandelingstijd, opstelling contract, controle op de naleving ervan, etc.). Er zal dus worden 

afgewogen of de verhoging van de productiewaarde opweegt tegen de kosten van het 

onderhandelen. Ten gevolge daarvan zal soms nooit genegotieerd worden, ook al zou op die manier 
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de optimale productiewaarde bekomen kunnen worden.448 In zo’n geval zal het recht bepalen hoe de 

rechten zich ten opzichte van elkaar dienen te verhouden. Justitie heeft dus een invloed op de 

efficiëntie van het economische systeem (tenzij het recht toevallig zou overeenkomen met de 

rechtsuitoefening die de hoogste productiewaarde bewerkstelligt).449 COASE wijst erop dat binnen het 

bedrijf een administratieve beslissing kan worden genomen zodat de individuele onderhandelingen 

tussen de eigenaars van de verschillende productiefactoren vermeden kunnen worden. Omdat dit 

ook hoge kosten met zich kan meebrengen, is een alternatieve oplossing dat de regering een regeling 

opstelt. Het voordeel is dat de overheid de markt volledig naast zich kan neerleggen, terwijl een 

bedrijf in ieder geval rekening moet houden met de concurrentie op de markt. Het nadeel is dan 

weer dat overheidsregulering absoluut niet kosteloos tot stand komt en niet noodzakelijk de hoogste 

efficiëntie teweegbrengt, vooral omdat de regulering een ruime toepassing krijgt waardoor ze op 

sommige vlakken zelfs inefficiënt is.450 Het is dus noodzakelijk om gedetailleerd te onderzoeken 

welke socio-economische manier de beste is om om te gaan met de hinder.451 

COASE is aldus van oordeel dat de rechters rekening zouden moeten houden met de invloed die hun 

beslissingen hebben op de economie. Bovendien zou het recht zo moeten gemaakt worden dat 

onderhandelen op de markt (en de kosten die dit teweegbrengt) zoveel als mogelijk vermeden kan 

worden.452 COASE toont aan dat Amerikaanse rechters expliciet rekening houden met de economische 

consequenties van hun beslissing.453 In Engeland gebeurt dit eerder impliciet. Er wordt in ieder geval 

rekening gehouden met de context, zoals de aard van de buurt.454 Door het gebruik van de woorden 

reasonable en common and ordinary use wordt impliciet, en misschien zelfs onbewust, verwezen 

naar het economisch aspect.455 

Als in Engeland een bepaalde activiteit haar basis vindt in een overheidsregulering (Government 

Enactment), dan kan er geen sprake zijn van aansprakelijkheid. De wetgever heeft er dus de 

mogelijkheid om bepaalde hinder toe te laten, zonder compensatie, ook al zou die hinder onder de 

burenhinder of nuisance vallen.456 

De huidige rechtsstelsels leggen echter een schadevergoeding op vanuit het corrective justice-

principe, ook in die gevallen waarin er geen enkele economisch verantwoorde maatregel is die de 

hinder kan vermijden. Het opleggen van een dergelijke schadevergoeding is economisch nutteloos.457 

Volgens GORDLEY kan de commutative justice, die elke burger zijn eigen deel geeft458, een uitleg 

bieden. Commutative justice houdt in dat niemand winst kan hebben op kosten van een ander.459 
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§2. Rechtsmisbruik 

248. In de common law bestaat er geen algemene theorie van rechtsmisbruik. Er bestaat enkel de 

nuisance die hierboven werd beschreven en de malicious prosecution.460 Zo zal er in een geval waarin 

iemand de intentie heeft om zijn buurman schade toe te brengen, besloten worden tot nuisance.461 

Afdeling V – Besluit 
249. Het blijkt dat onze buurlanden elk hun eigen systeem ontwikkeld hebben om af te rekenen met 

burenhinder en rechtsmisbruik. 

250. Het Franse systeem is gelijkaardig aan dat van België. Het grote verschil is dat burenhinder 

gebaseerd is op het algemeen rechtsbeginsel “nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage”. 

Ook de aannemer kan er voor burenhinder worden aangesproken. 

Inzake rechtsmisbruik woedde er in de Franse rechtsleer een hevige pennenstrijd. De criteria inzake 

rechtsmisbruik die in Frankrijk gebruikt worden, zijn ook in België aanwezig, alleen blijkt Frankrijk de 

theorie van het rechtsmisbruik niet toe te passen op conflicten tussen subjectieve rechten. 

251. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek bevat dan weer een artikel dat het veroorzaken van hinder 

verbiedt. Hinder komt op die manier onder het werkingsveld van de onrechtmatige daad. 

In Nederland wordt rechtsmisbruik benoemd als misbruik van bevoegdheid. Het Nederlands 

Burgerlijk Wetboek bevat een artikel dat een niet-limitatieve opsomming bevat van criteria die 

wijzen op misbruik van bevoegdheid. De criteria komen grotendeels overeen met deze in het 

Belgische recht. 

252. Ook het Duitse Burgerlijk Wetboek bevat een artikel dat burenhinder behandeld. 

Het schikaneverbot uit het Duitse Burgerlijk Wetboek heeft een beperktere toepassing dan de leer 

van het rechtsmisbruik in België. 

253. Zowel in Nederland, Frankrijk als Duitsland bestaat er een link tussen hun theorie van 

rechtsmisbruik en het goede trouw-beginsel. 

254. In de common law landen wordt burenhinder behandeld door de tort nuisance. Nuisance 

onderscheidt zich van trespass en van negligence. Er wordt een evenwicht gezocht tussen de 

belangen van de nabuur en bij onredelijke hinder vindt nuisance toepassing. Volgens COASE wordt 

burenhinder op een verkeerde manier aangepakt. De insteek is steeds dat er een fout is bij de ene en 

schade bij de andere, maar eigenlijk gaat het om symmetrische conflicten tussen de belangen van 

beide partijen. Rechtsregels moeten gebaseerd zijn op een kosten-batenanalyse en zijn aldus enkel 

nuttig als de rechten aan de meest efficiënte rechtsdrager worden toegewezen. Mochten er geen 

transactiekosten zijn en partijen kosteloos zouden kunnen onderhandelen, dan zouden rechtsregels 

overbodig zijn (in het kader van de maximalisatie van de productie). 

In de common law bestaat er geen algemene theorie van rechtsmisbruik.  
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Conclusie 
Het eigendomsrecht wordt in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek omschreven als het recht om op 

de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er 

geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen. Het lijkt erop dat de 

eigenaar zijn recht kan uitoefenen op de wijze die hij kiest, op voorwaarde dat er geen fout wordt 

begaan. Vanuit praktisch oogpunt steken echter meteen vragen de kop op. Mocht elkeen zijn 

eigendomsrecht op eender welke niet-foutieve wijze mogen uitoefenen, dan zou dit ongetwijfeld 

talloze conflicten tussen eigendomsrechten met zich meebrengen, wat het eigendomsrecht zou 

minimaliseren. In de meeste gevallen van burenhinder kan namelijk geen fout worden aangetoond, 

maar is de hinder er wel. Daarom moest een oplossing gevonden worden waarbij de niet-foutieve 

uitoefeningswijze toch aan zekere controle onderworpen werd. 

De juridische aanpak van burenhinder doorstond een hobbelig parcours. In het verleden was het 

foutbegrip op bepaalde momenten ruimer dan nu, waardoor burenhinder toen ook als een fout 

gekwalificeerd kon worden. Soms werd de oplossing voor burenhinder gezocht in de theorie van het 

rechtsmisbruik. Een abnormaal gebruik van het eigendomsrecht maakte rechtsmisbruik uit en werd 

gesanctioneerd op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (als zijnde de toenmalige 

juridische basis voor rechtsmisbruik). Andere keren werd burenhinder als een foutloze 

aansprakelijkheid gezien. Vooral in de rechtsleer kreeg dit laatste idee gezaghebbende aanhangers. 

In 1960 hakte het Hof van Cassatie de knoop eindelijk doorslaggevend door en sedertdien is 

burenhinder in ons rechtsstelsel een vorm van foutloze aansprakelijkheid. Er moet geen fout of 

nalatigheid in hoofde van de hinderverwekker bewezen worden. De burenhinderleer wordt ook de 

evenwichtsleer genoemd. 

Het is zo dat er zich in elk concreet geval een evenwicht gevormd heeft tussen conflicterende 

eigendomsrechten. Dit evenwicht omvat de normale ongemakken uit nabuurschap. Als een titularis 

van (een attribuut van) het eigendomsrecht zijn recht op een abnormale manier exploiteert, dan 

verbreekt hij het evenwicht. Bij het creëren van een onevenwicht is er sprake van abnormale 

burenhinder. Wie abnormale burenhinder veroorzaakt, begaat niet noodzakelijk een fout, maar toch 

moet het ontstane onevenwicht gecompenseerd worden. 

De sanctie bij burenhinder, nl. de compensatie, onderscheidt zich van de sanctie bij fout-

aansprakelijkheid, nl. de integrale schadeloosstelling. In wezen heeft de sanctie bij burenhinder meer 

weg van de sanctie bij rechtsmisbruik. Er wordt een beperking opgelegd aan de mogelijke uitoefening 

van het eigendomsrecht. Die beperking kan bestaan uit een verbod op de concrete uitoefeningswijze 

of uit het betalen van een dwangsom bij het verderzetten van de hinderverwekkende 

uitoefeningswijze. 

Ook rechtsmisbruik is geen gemakkelijk begrip. In de eerste plaats werd de vraag gesteld of het 

gebruik van een recht wel misbruik kon uitmaken? Is rechtsmisbruik een contradictio in terminis of 

niet? Intussen is de meerderheid van de rechtsleer het erover eens dat bepaalde uitoefeningswijzen 

van een recht misbruik kunnen uitmaken. 

Ook over de vraag naar de juridische grondslag van rechtsmisbruik is veel inkt gevloeid. Vroeger werd 

buitencontractueel rechtsmisbruik gezien als een toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk 

Wetboek, maar inmiddels werd aangenomen dat rechtsmisbruik een algemeen rechtsbeginsel is. Op 
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rechtsmisbruik staat namelijk een volledig andere sanctie dan de integrale schadeloosstelling van 

artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Bij rechtsmisbruik wordt het recht herleid tot een normaal 

gebruik. 

Nu vaststaat dat rechtsmisbruik kan, is de vraag welk gebruik van een recht als rechtsmisbruik dient 

gekwalificeerd te worden. Om daarop een antwoord te kunnen geven, heeft de rechtspraak een 

aantal criteria ontworpen die kunnen wijzen op rechtsmisbruik. Deze criteria zijn echter een eigen 

leven beginnen leiden en vele kleine stapjes hebben geleid tot een grote sprong die mijn inziens niet 

gewenst was. 

Het eerste criterium was de intentie om te schaden. Dit is gelijk aan het adagium fraus omnia 

corrumpit. Gevallen waarin een recht gebruikt wordt met de bedoeling om een ander schade te 

berokkenen, kunnen evengoed aan de hand van deze theorie worden opgelost. 

Omwille van de bewijsproblematiek (de intentie van een ander is moeilijk te bewijzen) werd dit 

criterium objectief omschreven als het ontbreken van enig belang. Deze omschrijving had echter 

ineens tot gevolg dat op dat moment wel een nieuwe theorievorming nodig was, vermits fraus omnia 

corrumpit geen dienst meer kon doen. Er wordt vanaf nu uitgegaan van het feit dat rechten belangen 

beschermen en dat rechten ook moeten worden uitgeoefend op een wijze waarbij de beschermde 

belangen behartigd worden. 

Hierna werd beslist dat bij uitoefeningswijzen met gelijk nut voor de titularis van het recht en met 

verschillende schade voor een ander niet de meest schadelijke uitoefeningswijze gekozen mag 

worden. Ook hier kan het criterium van het ontbreken van belang nog worden toegepast. De titularis 

van het recht heeft er geen belang bij om de voor een ander meest schadelijke uitoefeningswijze te 

kiezen. Tot hiertoe houdt de theorie steek, maar het is in dit stadium dat een denkfout is begonnen. 

Het lijkt er namelijk op dat het belang van een ander mee in overweging dient te worden genomen 

om te beslissen of iemand zijn recht misbruikt of niet. 

Deze laatste redenering werd doorgetrokken in het proportionaliteitscriterium. Bij een 

disproportioneel nadeel voor een ander ten opzichte van het geringere voordeel voor de 

rechtsuitoefenaar wordt eveneens gesproken over rechtsmisbruik. Belangen worden tegen elkaar 

afgewogen. Rechten moeten efficiënt worden uitgeoefend en efficiënt houdt in dat de eigen 

belangen geen voorrang mogen krijgen op andermans belangen. 

Uiteindelijk formuleerde het Hof van Cassatie het algemeen criterium: wie een recht uitoefent op 

een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening daarvan door een 

voorzichtig en bezorgd persoon pleegt rechtsmisbruik. Het principe van de marginale toetsing wordt 

in de verf gezet, maar mijn inziens komt dit uiteindelijk neer op een toetsing aan de 

zorgvuldigheidsnorm. Het gebruik van een recht wordt getoetst aan de zorgvuldigheidsnorm om te 

bepalen of er al dan niet sprake is van rechtsmisbruik. Ook een vrijheid mag op eender welke manier 

worden uitgeoefend, behalve op een onzorgvuldige manier. Het voordeel van het hebben van een 

recht lijkt aldus verdwenen. 

Het evenwichtscriterium bij burenhinder daartegen is wel geoorloofd. Daarbij gaat het steeds om 

rechten die met elkaar in conflict treden. Bij rechtsmisbruik gaat het echter vaak over een recht dat 
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in conflict treedt met een belang dat niet door een recht beschermd wordt. In zo’n geval lijkt het mij 

niet correct om het belang evenveel gewicht te bieden als het recht. 

Omdat rechtsmisbruik geëvolueerd is tot de toepassing van het evenredigheidsbeginsel en tot een 

pure belangenafweging, lijkt het mij dat geconcludeerd kan worden dat burenhinder een vorm van 

rechtsmisbruik uitmaakt. Bij toepassing van de burenhinderleer worden ook belangen tegen elkaar 

afgewogen aan de hand van het evenwichtsprincipe. De sancties bij beide rechtsfiguren komen neer 

op een herleiden van het recht tot het normale gebruik ervan. 

In de ons omringende landen werden eveneens systemen ontwikkeld om rechtsmisbruik en 

burenhinder te sanctioneren. Het valt mij op dat deze rechtsfiguren in sommige landen een 

wettelijke basis hebben. Voor een gedetailleerde vergelijking verwijzen we graag naar hoofdstuk zes. 
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