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HINDER UIT NABUURSCHAP

Vooraf zou ik twee bedenkingen willen maken.

1. Ik spreek en schrijf over het Belgisch recht. Daarmee bedoel ik dat
Franstalige auteurs, op enkele gelukkige uitzonderingen na, zelfs de grote
De Page, wanneer hij zonder Dekkers schreef, geen benul hadden of
hebben van de Nederlandstalige rechtspraak en rechtsleer. Dat was normaal, toen er nog geen Nederlandstalige rechtsliteratuur bestond. Maar
nu? Schrijven zij nog wei over het Belgisch recht, want over wat zich
afspeelt in het Vlaamse land weten zij volstrekt niets? Wij Vlamingen
lezen alles wat in het Frans verschijnt. Was het omgekeerde maar waar.
Zij verarmen zichzelf, nude Vlaainse rechtsauteurs toch ook al iets mee te
delen hebben.
2. Na verscheidene overzichten werd in T.P.R. (1981, 145-165, nr.
13-50) de rechtspraak bijgehouden tot einde 1979. Voor dit overzicht
werd rekening gehouden met wat sedertdien verscheen tot in de loop van
het jaar 1982. Actualisering was toch de opzet van deze cyclus. Hoewel de
materie systematisch werd ingedeeld, mag men het niet beschouwen als
een volledige uiteenzetting. Vooral de evolutie van de jongste tien jaar
kwam aan bod.
Hinder kan voortspruiten uit een foutieve gedraging ofwel ontstaan zonder
schuldoorzaak.
3. FouTIEVE GEDRAGING - In dit geval spi'eekt men van aquiliaanse
aansprakelijkheid op grond van artikel1382 of 1383 B.W. In de besproken periode komen verscheidene gevallen van foutief optreden voor. Een
laat gepubliceerd vonnis vindt een fout bij de R. T. T. omdat zij niet alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om trillingen door het
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inheien van palen te vermijden ( 1). De aannemer is aansprakelijk wanneer
hij fouten en nalatigheden begaan heeft(2). Men is fout, wanneer men bij
gebrek aan elementaire aansluitingswerken de normale toegang tot de
openbare weg verhindert(3). Een aannemsr is gedeeltelijk aansprakelijk,
wanneer hij een beroepsfout maakt en aldus waterinzijpelingen veroorzaakt(4). De onderaannemer is in solidum aansprakelijk, als hij geen
voorzorgsmaatregelen heeft genomen bij het gebruik van een heimachine(5). De aannemer is ook aansprakelijk, wanneer hij de elementaire
maatregelen om het stof tegen te houden heeft verzuimd (6). De aannemer
heeft een plicht tot grotere voorzichtigheid in de stadszone en onder de
openbare weg wat betreft kabels en kanalisaties (7). Met de aquiliaanse
aansprakelijkheid op grond van artikel1382 B.W. wordt gelijkgesteld de
foutloze aansprakelijkheid van de mijnconcessionaris omschreven door
artikel58 van de mijnwet(8). Er is foutieve gedraging, wanneer oorverdovend lawaai en sterkte trillingen aan een buurt worden toegebracht door
het overvliegen van verscheidene vliegtuigen op onvoldoende hoogte, d.i.
± 300 meter(9). Zowel aannemer als architect kunnen aansprakelijk zijn,
de eerste omdat hij verwaarloosd heeft enige controle uit te oefenen en
geen voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, de tweede omdat hij terkortgeschoten is in zijn waarschuwingsplicht in die zin dat hij nagelaten
· heeftde bouwheer te verwittigen dat schade te vrezen wasingevolge h~t
gekozen funderingssysteem ( 10).
Omtrent het begrip fout wordt opgemerkt dat schade aan derden niet
noodzakelijk een fout van de aannemer inhoudt bij gemis van fout in de
conceptie of de uitvoering(1)).
4. ZELFS DE GERINGSTE SCHADE - In tegenstelling met artikel 544 B. W.
wordt in geval van artikel1382 B.W. de geringste hinder in aanmerking
genomen (12). Dit betekent dat de schade integraalmoet worden vergoed.
(1) Rb. Oudenaarde, 21 november 1964, T.Aann., 1975, 280 met noot A. Moree1s.
(2) Luik, 4 JJ?.aart 1970, T.Aann., 1978, 149.
(3) Brusse1, 6 apri11972, R.W., 1973-1974, 315 met noot T.
(4) Rb. Antwerpen, 23 november 1972, bevestigd door Antwerpen, 28 juli 1975, T.Aann., 1977, 6
met noot Ph. Mathe!.
(5) Rb. Veume, 29 maart 1973, T.Aann., 1976, 129 met noot Th. Delahaye.
(6) Brussel, 11 december 1973, R. W., 1974-1975, 423.
(7) Rb. Luik, 7 oktober 1974, J.T., 1975, 208.
(8) Brusse1, 20 september 1974, Reset Jura Immobilia, 1974, nr. 5397.
(9) Vred. Griice-Hollogne, 3 oktober 1978, Reset Jura Immobilia, 1979, nr. 5733.
(10) Brussel, 5 januari 1979, T.Aann., 1979, 159 met noot M.F.).
(11) Cass. 4 oktober 1973,Arr. Cass., 1974, 135;Pas., 1974, I, 124;R.G.A.R., 1974,9171.
(12) Rb. Veurne, 29maart 1973,T.Aann., 1976, 129metnootTh. Delahaye; Brussel, 20 september
1974, Reset Jura Immobilia, 1974, nr. 5397.
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5. VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID- In geval van fout wordt de
aansprak:elijkheid soms verdeeld. De quota varieren sterk. In een vonnis
van de rechtbank van Antwerpen van 23 november 1972(13), bevestigd
door een arrest van Antwerpen, 28 juli 1975, wordt 1/20 van de aansprakelijkheid op de aannemer gelegd en 19/20 op de opdrachtgever. Ben
arrest van 1 oktober 1973 (14) besliste dat de opdrachtgever en architect
slechts voor 80 t.h. aansprakelijk waren wegens het gebrek aan het
naburig huis. In een vonnis van de rechtbank van Nijvel van 23 april
1974 ( 15) werd de aansprak:elijkheid verdeeld: de helft woog op de eiseres
wegens overmacht (onweder), 2/6 op het studiebureau wegens gemis van
voorzorgen, 1/6 op de R.T.T. wegens slecht aangelegde werken. Het
arrest van 16 januari 1976(16) verdeelde ·de aansprakelijkheid over de
aannemer (70 t.h.), de architect (15 t.h.) en betoningenieur (15 t.h.). In
een vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 13 januari
1977 ( 17) moest de aannemer 4/9 op zich nemen en de betoningenieur 2/9 ;
de rest was te wijten aan onvoldoende fundering van het gebouw. Ver
Berne heeft het geringe aandeel van de betoningenieur bekritiseerd. In het
arrest van 5 januari 1979 van het hofvan beroep te Brussel(l8) wordt de
helft van de aansprakelijkheid toegewezen aan de aannemer bij gebrek aan
controle en voorzorgen en de andere helft aan de architect, omdat hij
tekortschoot in zijn waarschuwingsplicht.
6. VERBREKING VAN HET EVENWICHT - In de lijn van de cassatiearresten
van 6 april1960(19) wordt compensatie toegekend, b.v. als de eigenaar
het evenwicht tussen twee naburige erven heeft verbroken op niet-foutieve
wijze(20).
Wijst niet op een verbreking van het evenwicht het voor consumptie
ongeschikt worden van de vruchten in een boomgaard wegens foutief
uitgevoerde werken op een naburig erf (21).

(13) T.Aann., 1977, 6 met noot Ph. Mathe!.
(14) T.Aann., 1975, 42 met noot G. Rommel.
(15) Res et Jura Immobilia, 1974, nr. 5390.
(16) Reset Jura Immobilia, 1976, nr. 5506.
(17) T.Aann., 1978, 33 met noot K. Ver Berne.
(18) T.Aann., 1979, 159.
(19) Pas., 1960, I, 722.
(20) Cass., 20juni 1975,Arr. Cass., 1975, 1121 ;Pas., 1975, I, 1014;Luik, 4maart 1970, T.Aann.,
1978, 149; Brusse1, 9 juni 1977 ,Reset Jura Immobilia, 1978, nr. 5650; Rb. Brusse1, 19 maart 1969,
bevestigd door Brusse1, 12 november 1970 en Cass., 19 oktober 1972,R.G.A.R., 1973, 8992; Rb.
Antwerpen, 30 juni 1970, T.Aann., 1976,40 met noot K. Ver Berne; Rb. Antwerpen, 16 december
1976,R.W., 1979-80, 988; Kh. Brusse1, 20 december 1971,B.R.H., 1972, 144; Kh. Tongeren, 13
januari 1977, B.R.H., 1977, 401; Rb. Namen, 25 juni 1980, Rev. gen. dr., 1981, 38.
(21) Cass., 14 oktober 1976,Arr. Cass., 1977, 197;Pas., 1977, I, 199.
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Kritische bedenkingen op het evenwicht en op de gelijkheid vindt men bij
Hanotiau (22).
7. 0BJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSREGEL- Uit voorgaand nummer blijkt
dat deze objectieve maatstaf algemeen wordt aangenomen in de rechtspraak. In de rechtsleer is het foutbegrip nog niet helemaal opgegeven.
Bocken pleit ervoor, alsook voor de immissio-theorie(23).
8. ALLEEN POSITIEVE DAAD OF NALATIGHEID?- V 66r enkele jaren was het
nog een omstreden vraagstuk of het evenwicht moest worden verbroken
door een positieve daad dan wei of dit ook kon door een verzuim(24).
Sindsdien is een vonnis van de rechtbank te Brussel een hele stap verder
gegaan (25). De verplichting de bovenmatige hinder te compenseren
weegt niet aileen op hem wiens feit (daad) of nalatigheid (ommissio)
materieel de hinder veroorzaakte, maar ook op hem die de juridisch~ en
administratieve toestand schiep die het verbreken van het evenwicht
tussen naburige eigendommen met zich bracht. Concreet bekeken kwam
het hierop neer dat de cessie door de eigenaar van zijn natrekkingsrecht
van een terrein aan een promotor de eigenaar niet ontslaat van de verplichting de bovenmatige hinder te compenseren.
9. GELIJKHEID VAN DE BURGERS T .A. V. DE OPENBARE LASTEN- De vraag is of
de theorie van de burenhinder van toepasssing is op de overlast door
openbare werken. De heersende rechtspraak geeft daarop een positief
antwoord (26). In een vonnis van de rechtbank te Luik werd echter aangenomen dat in geval van openbare werken meer soepelheid moest betoond
worden(27).
(22) HANoTIAU, M., L'Egalite en matiere de troubles de voisinage, vol. V, Brusse1, 1977, 67-99.
(23) Nootbij Rb. Antwerpen, 30 maart 1966 van H. Bocken, T.Aann., 1974, 24; Bocken bevestigde
deimmissio-1eer in zijn lijvig werkHet aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoringvan het
leefmilieu, Brusse1, 1979, 271-272, noot 21. Terecht heeft Hannequart gep1eit tegen een terugkeer
naar de opvatting van de fout ;b. v. als de schade te voorzien was; noot bij Brusse1, 11 februari 1970,
T.Aann., 1974, 104. Dezelfde mening werd verdedigd in ,Beginse1en van het Be1gisch Privaatrecht" ,Zakenrecht, I, A, nr. 248. Tegen deimmissio-theorie werd stelling genomen: o.c., nr. 255 en
in Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 3. 1. 2. (tekst R.Derine). In deze1fde zin:
HANNEQUART, Y.,Ledroitde Ia construction, Brusse1, 1974, nr. 460;Rb. Namen, 25 juni 1980,Rev.
gen. dr., 1981, 38 met noot M. Coipe1 (nr. 2).
(24) Zie o.m. Zakenrecht, I, A, nr. 258 en Onroerend goed in de praktijk, I, D., hs. 3, 2. 3. 1. 1.
(25) Rb. Brusse1, 18 april1978, J.T., 1978, 478.
(26) Cass., 30 oktober 19.75,R.W., 1975-1976, 1571 metnoot A. Van Oeve1en; T.Aann., 1976,48
met noot Ph. Mathe!; Arr. Cass., 1976, 285; Pas., 1976, I, 276; Rev. Not. B., 1977, 606; Rb.
Antwerpen, 25 november 1977,R.W., 1977-1978, 1579 ;T.Aann. , 1980, 206metnootM. Devroey.
(27) Rb. Lnik, 7 mei 1976, J.T., 1976, 679. In de zin van dat vonnis: RASIR, R., J.T., 1977,
235-236. Maar doorgaans wordt die opvatting bekritiseerd: FAGNART, J.-L., J.T., 1976, 680; ID.,
J.T., 1977, 236; BERENBOOM, A., Les droits reels, (1973-1977), J.T., 1979, 739, nr. 8.
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Eveneens werd beslist dat burenhinder mogelijk is tussen een prive
onroerend goed en de openbare weg (28).
Ten slotte valt te noteren dat Hanotiau de theorie van de gelijkheid t. a. v.
de openbare lasten grondig heeft bekritiseerd (29).
10. GEEN MATERIELE BESCHADIGING VAN ONROEREND GOED VEREIST - Sedert het cassatiearrest van 19 oktober 1972(30) staat het vast dat een
materiele beschadiging van een onroeren<;l goed niet vereist is. In de lijn
van het cassatiearrest werd uitdrukkelijk beslist dat oak de eenvoudige
genotsstoornissen, b.v. verlies van cW~nteel, in aanmerking komen voor
het begrip overlast of overdreven hinder(31). De stelling van het cassatiearrest werd bevestigd door C. Renard(32).
11. SoEVEREINE BESLISSING- Of een bepaalde genotsstoornis al dan niet
de gewone maat van ongemakken overtreft is een feitenkwestie die door
de lagere rechtbanken en de hoven van beroep soeverein wordt beoordeeld. Dat was reeds de opvatting van het Cassatiearrest 21 februari
1963 (33). In de besproken periode vinden we daarvan een bevestiging in
een vonnis van de rechtbank te Veurne(34).
Als we de rechtspraak doorlopen, stellen we vast dat in bepaalde omstandigheden abnormale burenhinder werd aangenomen en in andere gevallen
niet. We zullen eerst de gevallen van overdreven burenhinder aanhalen,;
daarna zullen we voorbeelden citeren van gewone hinder die niet moet
worden gesanctioneerd. De bespreking is chronologisch.
12. 0VERDREVEN IDNDER
- Schade door trillingen wegens het inheien van palen(35);
- Ernissie van roetvlokken uit schoorsteen op geparkeerde wagen die op
de openbare weg. staat, zodat de lak wordt aangetast(36);
(28) Rb. Antwerpen, 16 december 1976, R. W., 1979-80, 988.
(29) HANOTIAU, M., L' Egalite en matiere de troubles de voisinage, Brnssel, 1977, o.m. biz. 90.
(30) R. W., 1972-1973, 1282;Arr. Cass., 1973, 178 ;Pas., 1973, I, 177;J.T., 1974, l14 met noot
B. de Clippel; T.Aann., 1973, 227 met noot J.-L. Fagnart; R.G.A.R., 1973, 9010.
(31) Luik, 4 december 1978, J. Liege, 1978-79, 289 met noot P. Levaux.
(32) RENARD, C., nootbij Cass., lO januari 1974,R.C.J.B., 1975, 367 en door CHANDELLE, J.-M.,
Examen de jurisprudence (1970-1975),R.C.J.B., 1977, 125-126, nr. 29.
(33) Pas., 1963, I, 687.
(34) Rb. Veurne, 29 maart 1973, T.Aann., 1976, 129 metnootTh. De1abaye. Zie oak BoCKEN,H.,
o.c., 284-285.
(35) Rb. Oudenaarde, 21 november 1964, T.Aann., 1975, 280 met noot A. Moreels.
(36) Rb. Antwerpen, 30 maart 1966, T.Aann., 1974, 24 met noot H. Bocken. Dit vonnis werd als
wijs beoordeeld door J.-M. Chandelle, R.C.J.B., 1977, 129, nr, 30. Dit was oak de mening van
BocKEN, H., o.c., 130-131 en 278-280. Contra: HANNEQUART, Y., o.c., 390.
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- Herhaalde schokken en trillingen door het opbreken van een weg (3 7) ;
- Grote schade toegebracht aan een kruideniershandel door de bouw van
een supermarkt(38);
- Intens en continu lawaai van de elektrische generatoren van de Shape(39);
- Aanzienlijke vermindering van helderheid door muur op een afstand
van 2, 70 meter, ondanks het feit dat voor de hangar een administratieve
vergunning werd verleend en de hangar in helle kleuren werd geschilderd(4);
- Een bouwplaats werd gedurende 26 jaar als vuilnisbelt en modderpoel
achtergelaten, zodat er hinder was voor een plattelandsrestaurant(41);
- Frequente en voortdurende geluiden van een nijverheid in volle exploitatie verwekken overlast(42);
- Er is abnormale hinder, wanneer het gebruik van een heimachine
gepaard gaat met trillingen, zodat er in de muren en de plafonds van de
buurman barsten ontstaan; uit de heimachine kwamen ook oliedruppels op
de gevel en auto's terecht(43). Delahaye laat opmerken dat de bevuiling
van de wagens niet als een gevolg van een stoornis kan gekenmerkt
worden, omdat de eiser de schade kon vermijden door zijn wagens te
bergeiiof te-veiplaatseti. De auteur steunf zijii s1ellmg op het niet~gepu
bliceerd arrest van Gent van 21 aprill975, dat in beroep tegen voormeld
vonnis werd uitgesproken;
- Werden beschouwd als boven de grens van de buurtschapstoornissen
werken van lange duur en grote omvang, met een bestendig karakter, die
de praktische onmogelijkheid om toegang te hebben tot de verhuurde
panden met zich brachten, alsook definitief verlies van cW~nteel(44);
- Er is bovenmatige hinder, wanneer een nieuw gebouw schade toebrengt aan een bestaande woning (45) ;
(37) Brusse1, 11 februari 1970, T.Aann., 1974, 104 met noot Y. Hannequart.
(38) T.Aann., 1976, 40 met noot K. Ver Berne.
(39) Cass., 19 oktober 1972,R.W., 1972-1973, 1282;J.T., 1974, 114 metnootB. de Clippe1;Arr.
Cass., 1973, 178 ;Pas., 1973, I, 179;T.Aann., 1973, 227 met nootJ.-L. Fagnart;R.G.A.R., 1973,
9010.
(40) Rb. Aar1en, 11 januari 1972, J. Liege, 1972-1973, 190; zieZakenrecht, I, A, nr. 256 metnoot
116.
(41) Luik, 8 mei 1972, T.Aann., 1978, 320 met noot J.-L. Fagnart, bevestigd door Cass., 27 september 1973,Arr. Cass., 1974, 98;Pas., 1974, I, 89.
(42) Brusse1, 30 oktober 1972,Pas., 1973, II, 40;R. Not. B., 1973,39 met nootV.Edmond.
(43) Rb. Venrne, 29 maart 1973, T.Aann., 1976, 129 met noot Th. De1ahaye.
(44) Cass., 28juni 1973,Arr. Cass., 1973, 1063;Pas., 1973, I, 1013.
(45) Cass., 27 september 1973, T.Aann., 1975, 34 metnoot G. Bricmont; Brusse1, 1 oktober 1973,
T.Aann., 1975, 42 met noot G. Rommel.
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- De walgelijke geuren van een varkenskwekerij kunnen abnormale
hinder zijn; een expertise moet dat uitmaken (46) ;
- Door onderaardse werken beschadigt een mijnconcessionaris op
zware wijze een bescheiden huis (4 7). Het is een geval van aansprakelijkheid zonder schuldoorzaak (48) ;
- InZakenrecht, I, A, nr. 278, noot 448 heb ik kritiek geuit t.a.v. een
vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Brussel (49), omdat lawaai voor een naburig hotel door nachtelijk werk van de
aannemer voor de bouw van het Manhattan Center niet als overlast werd
beschouwd. Nadien heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel m.i.
een veel juistere beslissing genomen(50). Het werd als overlast beschouwd dat een hotel cW!nteel verloor door het oorverdovend lawaai 's
nachts van krachtige machines voor de opbouw van het Manhattan Center,
omdat de slaap van de clienten daardoor werd verstoord;
- Uitgravingswerken voor de aanleg van een vijver voor een recreatieoord doen het peil van het grondwater in de omgeving dalen(51);
- Sommige lawaaihinder moet in een appartementsgebouw worden geduld (zie nr. 13), andere niet. Wordt als abnormaallawaai beschouwd:
met deuren slaan, met liftdeuren slaan, luid geroep, alsook het luid
aanzetten van radio en TV tussen 22u. en 6u. 's morgens(52);
- Door de verplaatsing van het station van Berchem werden de inrijpoort
en de garage van een handelseigendom totaal onbruikbaar, zodat het
essentieel recht van toegang abnormaal werd ingekort(53);
- Overdreven hinder is voorhanden, wanneer de schoorsteen van de
buurman wordt verstikt door een appartementsgebouw(54);
- Een bank was aansprakelijk op grond van artikel 544 B. W., omdat zij
vochtinzijpeling had veroorzaakt in een gemene scheidsmuur door verbouwingswerken; er kwam een platdakconstructie in plaats van de puntgevel die de naburige woonst tegen regenschade beschermde(55);
(46) Rb. Nijvel, 22 januari 1974, Reset Jura Immobilia, 1974, nr. 5330.
(47) Brussel, 20 september 1974, Reset Jura Immobilia, 1974, nr. 5397.
(48) In dezelfde zin: Bergen, 18 november 1975, Pas., 1976, II, 136.
(49) Kh. Brussel, 22 juli 1969, R.G.A.R., 1970, 8505.
(50) Rb. Brussel, 18 december 1974, R.G.A.R., 1975, 9476 met noot F. G1ansdorff, J.T., 1975,
192; Reset Jura Immobilia, 1975, nr. 5437.
(51) Gent, 23 december 1974, R.G.A.R., 1976, 9678 met noot F. Glansdorff.
(52) Rb. Brusse1, 30 maar! 1976, J.T., 1976, 410; R. Not. B., 1976, 477; Reset Jura Immobilia,
1976, nr. 5568; vgl. Brusse1, 26 april1978,Res etJuraimmobilia, 1979, nr. 5717.
(53) Rb. Antwerpen, 16 december 1976, R.W., 1979-80, 988, bevestigd door Antwerpen, 30 april
1979, R.W., 1979-80, 974.
(54) Rb. Brugge, 23 december 1976, Res et Jura Immobilia, 1977, nr. 5624.
(55) Kh. Tongeren, 13 januari 1977, B.R.H., 1977, I, 401.
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- Geluids- en stofhinder door een bedrijf(56);
- Op grand van praktische overwegingen werd aangenomen dat premetrowerken overdreven schade kunnen toebrengen aan een handelsbedrijf.
Concreet werd het als abnormale burenhinder beschouwd dat het voetgan-:gersverkeer langs smalle bruggen, vaak door slijk en madder bes'meurd,
en langs een hoge omheining naast een diepe put met luidruchtige machines veel minder aantrekkelijk was voor de clif~nteel(57);
- Aangezien de genotsstoornis door lawaai slechts miniem is in een
appartementsgebouw met middelmatige afwerking, waarin men geen
ideale geluidsdemping mag verwachten, is een bescheiden compensatie
voldoende(58);
- Een onderhuurder van een drankgelegenheid ondervond overlast ingevolge werken aan een steenweg door het Wegenfonds(59);
- De eigenaar die zijn gebouw dat aan een andere paalt afbreekt moet die
op eigen kosten onderstutten, zelfs indien de onderstutting noodzakelijk of
kostelijker werd door de zwakte van de fundering of van de muren;
daardoor herstelt de eigenaar die het initiatief nam tot de afbraak aileen
maar het vroeger evenwicht dat ingevolge de afbraak verbroken was (60) ;
- Het gebrek aan onderhoud en de slechte staat van een gebouw kunnen
oorzaak zijn van schade aan aanpalende goederen door vochtigheid (61) ;
- De aansprakelijkheid op grand van artikel544 B.W. gold eveneens,
wanneer het gebouw van een eigenaar was beschadigd door het graven van
twee buren(62);
- Wie een produkt gebruikt op zijn veld om het onkruid te vernietigen en
daardoor de dood van heel wat bijen van een persoon in de buurt veroorzaakt, overschrijdt de gewone ongemakken(63);
- Belangrijke wegeniswerken verstoorden gedurende verscheidene
maanden het autoverkeer, zodat de clit~nten van een restaurant langs een
voetgangerspad moesten gaan, dat een psychologische hinderpaal bete-

(56) Kort gedingTurnhout, 12 mei 1977; Rb. Turnhout, 14 juni 1977, T.Aann., 1978,292 metnoot
J. S!ootmans.
(57) Rb. Antwerpen, 25 november 1977, R.W., 1977-78, 1579; T.Aann., 1980, 206 met noot
M. Devroey. Dit vonnis wijkt af van vroegere rechtspraak (zie nr. 13). In de zin van bovenstaand
vonnis heb ik gepleit inZakenrecht, I, A, m. 257.
(58) Brussel, 26 april1978, Reset Jura Immobilia, 1979, m. 5717.
(59) Luik, 4 december 1978, J. Liege, 1978-79, 289.
(60) Brussel, 18 januari 1979, J.T., 1979, 249.
(61) Brussel, 7 november 1979, Reset lura Immobilia, 1980, m. 5792.
(62) Brussel, 2 april 1980, Rev. Not. B., 1981, 364.
(63) Rb. Namen, 25 juni 1980,Rev. reg. dr., 1981, 38 met noot, m. 6, die de uitspraak als gunstig
voor het s1achtoffer beoordeelt.
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kende, overtroffen de lasten die een particulier in bet algemeen belail.g
moet verdragen (64) ;
- Ondanks een administratieve vergunning en bet nemen van alle mogelijke voorzorgen, moet een nijverheid in geval van overlast de schade
herstellen (65).

13. NORMALE IDNDER
- Wanneer een buurman klaagde over rustverstoring door paarden en
vee en de verpestende geur van een varkensfokkerij, werd de hinder toch
als normaal beschouwd, omdat de aangrenzende erven in een landelijke
gemeente lagen en voor bet landbouwbedrijf bestemd waren en daarenboven de uitbreiding van de exploitatie in overeenstemming was met de
vereisten van de evolutie en van de modernisering van bet bedrijf(66);
- V ermindering van bet aangenaam uitzicht werd niet als abnormale
hinder beschouwd(68);
- Hiervoor werd aangestipt dat sommig lawaai als overlast werd beschouwd door bet vonnis van de rechtbank van Brussel(68). In hetzelfde
vonnis. werd gesteld dat in een gebouw van burgersappartementen geen
volstrekte stilte kan gevergd worden. Als voorbeelden van te dulden
hinder werden vermeld: geluid van voetstappen, bet neerzetten van
keukentoestellen, bet gebruiken van huishoudapparaten, stemmen van
kinderen, wat allemaal werd beschouwd als geluiden die inherent zijn aan
bet dagelijkse I even en een normaal huishouden;
---: Slechts sporadische onderbreking van de toegang tot een handelsbedrijf door openbare werken(69);
- Het werd niet als een verbreking van evenwicht beschouwd, indien
schilderwerken aan een viaduct nabij een boomgaard door verstuiving van
loodmenie vruchten ongeschikt maken voor consumptie (70) ;
(64) Cass., 1 oktober 1981, J.T., 1982,41.
(65) Rb. Namen, 24 november 1981,Rev. reg. dr., 1982, 10.
(66) Rb. Brussel, 7 maart 1972,R.W., 1973-74,433 ;Rev. Comm. B., 1973, 232; vgl. hiervoor: Rb.
Nijve1, 22 januari 1974, Reset Jura Immobilia, 1974, nr. 5330.
(67) Luik, 8 mei 1972, T.Aann., 1978, 320. In de noot bij dit arrest verdedigde Fagnart een
tegenovergestelde mening: T.Aann. , 1978, 324, noot 2. Om andere redenen werd in dit arrest wei
bovenmatige hinder aangenomen (zie hiervoor).
(68) Rb. Brussel, 30 maart 1976, J.T., 1976, 410;Rev. Not. B., 1976,477 ;Reset Jura Immobilia,
1976, nr. 5568.
(69) Rb. Luik, 7 mei 1976,Pas., 1976, III, 62;J.T., 1976, 679metkritischenootvanJ.-L. Fagnart;
Reset Jura Immobilia, 1977, nr. 5588. De discussie over dat vonnis werd voortgezet door Rasir en
Fagnart in J.T., 1977, 235-236. Rasir sprak zich uit voor het vonnis, Fagnart daarentegen was van
oordeel dat men in geval van openbare werken niet meer soepelheid mocht betonen.
(70) Cass., 14 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 197;Pas., 1977, I, 199. Kritische bespreking:
DALCQ, R.O.,R.C.J.B., 1980, 371-372, nr. 17.
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- Er is geen overdreven hinder, wanneer in geval yan aanzienlijke
premetrowerken de toe gang tot een handelsexploitatie behouden wordt en
de uitstalramen nog steeds te benaderen zijn door een deels met plankenvloeren belegd voetpad; de vermindering van de toe loop van voorbijgangers is een vermeend recht(71);
- Licht lawaai voortkomend van het sluiten van liften in een appartementsgebouw van middelmatige kwaliteit wordt niet als abnormale hinder
beschouwd(72);
- Het overslaan van een brand van een gebouw naar een nader maakt
geen burenhinder uit in de zin van artikel 544 B.W. (73);
- De stadsbewoner die zich welbewust gaat vestigen in de onmiddellijke
nabijheid van een ruime, moderne stal op het platteland moet de gewone
ongemakken gedogen(74).

14. ARTIKEL 544 EN ARTIKEL 1382 B.W.- De vorderingen gegrond op artikel
544 B.W. wegens overdreven hinder en op artikel 1382 B.W. wegens
foutief optreden sluiten elkaar geenszins uit (7 5).
De vraag is of artikel 544 B.W. aileen maar subsidiair is(76). Het
antwoord luidt dat artikel544 B. W. niet subsidiair is (77). Nochtans blijft
de menihgVo<Jrtleven dat-artikel- 544-sleehts-subsidiair-is -in-de -mate-dat
geen fout kan worden bewezen(78).
15.

ARTIKEL 544 B .W., ZELFS INDIEN LATER EEN PERSOONLIJKE FOUT VAN V AK-

MENSEN BLIJKT -

Dit wordt bevestigd door het hof van beroep te Brus-

sel(79).

(71) Antwerpen, 20 december 1976, R.W., 1976-77, 2156. Dit arrest is een bevestiging van Rb.
Antwerpen, 18 mei 1972, R. W., 1972-73, 76. Anders: Zakenrecht, I, A, nr. 257; Rb. Antwerpen,
25november 1977,R.W., 1977-78, 1957.
(72) Brusse1, 26 apri11978,Res et lura immobilia, 1979, nr. 5717. Vgl. methierboven; Rb. Brussel,
30 maart 1976, J.T., 1976, 410; Rev. Not. B., 1976, 477 ;Reset Jura Immobilia, 1976, nr. 5568.
(73) Rb. Brussel, 14 januari 1980, R.G.A.R., 1980, 10260.
(74) Rb. Nijvel, 3 juni 1981, J.T., 1982, 45.
(75) Luik, 8 mei 1972, T.Aann., 1978,320 metnootJ.-L. Fagnart; Brussel, 16januari 1976,Res et
lura immobilia, 1976, nr. 5506; vgl.Zakenrecht, I, A, nr. 249;0nroerendgoedinde praktijk, I. D.,
hs. 3, 3. 1 (tekst R. Derine).
(76) Zie Zakenrecht, I, A, nr. 252.
(77) Cass., 27 september 1973, Arr. Cass., 1974, 98; Pas., 1974, I, 89; Onroerend goed in de
praktijk, I. D., hs. 3, 3. 3 (tekst R. Derine); HANNEQUART, Y., o.c., nr. 357; CHANDELLE, J.-M.,
R.C.J.B., 1977, 117, nr. 23; BERENBOOM, A., J.T., 1979, 740, nr. 11.
(78) Bergen, 18 november 1975, Pas., 1976, I, 136; vgl. Zakenrecht, I, A, nr. 252.
(79) Brussel, 16 januari 1976,Res et Jura immobilia, 1976, nr. 5506; vgl. Zakenrecht, I, A, nr. 251;
Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 3. 5 (tekst R. Derine).
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16. DE GEMEENTE (EIGENARES VAN DE GROND)- Door het hof van beroep te
Antwerpen werd aagenomen dat ook kan worden gevorderd krachtens
artik:el544 B.W. tegen de eigenares van de openbare weg, d.i. de stad,
waarin de storende werken werden uitgevoerd (80).
Nochtans wordt de aansprakelijkheid veeleer gelegd op degene die een
zakelijk of persoonlijk attribuut van het eigendomsrecht bezit (81). Dit kan
b. v. zijn de autoweg E3 of de MIV A (maatschappij voor intercommunaal
vervoer Antwerpeh).
17. DE HUURDER -

Bijna algemeen wordt aangenomen dat de huurder
zich kan beroepen op de evenwichtsleer om herstel van schade te verkrij·gen(82). De vordering kan ook tegen de huurder worden ingesteld(83).
Dezelfde oplossing geldt voor de vruchtgebruik:er(84).

18. DE ONDERHUURDER -

Ook de onderhuurder kan een vordering wegens overlast instellen, wanneer de exploitatie van een drankgelegenheid
verstoord wordt door werken aan een steenweg door bet Wegenfonds (85).

19. DE OPSTALHOUDER- Aangezien hij ook zakelijke rechten bezit die
verband houden met de nabuurschap, kan een vordering voor of tegen hem
gelden (86). Een huurder kan ook tegen een erfpachter optreden (87).

(80) Antwerpen, 20 december 1976, R.W., 1976-77, 2156.
(81) Cass., 31 oktober 1975, R. W., 1975-1976, 1571 met noot A. van Oevelen; Arr. Cass., 1976,
285; Pas., 1976, I, 276; T.Aann., 1976, 48 met noot Ph. Mathe!; Rev. Not. B., 1977, 606; Rb.
Antwerpen, 25 november 1977,R.W., 1977-78, 1586.
(82) Cass., 10 januari 1974,R.C.J.B., 1975, 357 met noot C. Renard;Arr. Cass., 1974, 520;Pas.,
1974, I, 488; R.W., 1973-74, 1541; J.T., 1974, 137; R.G.A.R., 1974, 9320; Antwerpen, 20
december 1976 ,R. W., 1976-77, 2156 {principieel werd het vorderingsrecht van de huurder aanvaard,
maar het hof zag in de concrete omstandigheden geen abnormale hinder); Rb. Brugge, 23 december
1976, Reset Jura Immobilia, 1977, nr. 5624; Rb. Antwerpen, 25 november 1977 ,R.W., 1977-78,
1579; Rb. Bergen, 9 mei 1979, J.T., 1980, 9; Luik, 30 januari 1980, J. Liege, 1980, 81; Cass., 1
oktober 1981, J.T., 1982, 41; Rb. Namen, 24 november 1981, Rev. reg. dr., 1982, 10.
(83) Brusse1, 20 oktober 1972, Pas., 1973, II, 40;Rev. Not. B., 1973, 39 met noot V. Emond; Rb.
Bergen, 9 mei 1979, J.T., 1980, 9; Luik, 30 januari 1980, J. Liege, 1980, 81; Rb. Nmaen, 24
november 1981, Rev. reg. dr., 1982, 10. Contra deze rechtspraak: Rb. Luik, 24 januari 1974, J.
Liege, 1973-74, 275 (men kon maar optreden tegen de huurder, als hij een zakelijk recht bezat).
Gegevens uit de rechts1eer: zieZakenrecht, I, A, nr. 260; DERINE,R., T.P.R., 1973, 803, nr. 30;
Onroerendgoed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 4. 9 (tekstR. Derine); HANNEQUART, Y., o.c., nr. 311
en 314; CHANDELLE, J.-M., R.C.J.B., 1977, 121, nr. 26; BERENBOOM, A., Les droits reels (19731977),J.T., 1979,741, nr. 12; BocKEN, H., o.c., 275-276; DALCQ, R.O.,R.C.J.B., 1980,365-367,
nr, 12.
(84) Luik, 30 januari 1980, J. Liege, 1980, 81; ook HANNEQUART, nr. 314 en 358.
(85) Luik, 4 december 1978, J. Liege, 1978-79, 289. Deredeneringis dezelfde als voorde huurders:
het zijn buren. Zie ook: Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 4. 9 (tekst R. Derine).
(86) Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 4. 8 (tekst R. Derine); R.C.J.B., 1977, 124,
nr.28. Recent: Rb. Namen, 24 november 1981,Rev. reg. dr., 1982,10.
(87) Luik, 30 januari 1980, J. Liege, 1980, 81.
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20. DE CONCESSIEHOUDER- Compensatie is eveneens verplicht door hem
die een zakelijk of persoonlijk attribuut van het eigendomsrecht bezit. Dit
werd toegepast op de publiekrechtelijke concessiehouder, de intercommunale vereniging voor de autoweg E3 (88).
21. DE MIJNCONCESSIONARIS - De mijnconcessionaris is aansprakelijk
zonder fout op grond van artikel 1382 B.W. (89).
De oplossing is gebaseerd op artikel 58 van de gecoordineerde mijnwetten.
We kunnen het probleem ook bekijken vanuit het oogpunt van artike1544
B. W. en de evenwichtsleer. Het evenwicht kan worden verbroken tussen
rechten die niet gelijk zijn (eigenaar-mijnconcessionaris)(90).
22. AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMER A. In 1974 heb ik(91) gewezen op het belangrijke cassatiearrest van 28
januari 1965 (92). Tevens heb ik aangestipt dat de Belgische rechtspraak
er zich eenparig bij aangeslotenheeft(93). Vol gens dit cassatiearrest kan
de aannemer niet verplicht worden op grond van artikel 544 B.W. het
verbroken evenwicht te herstellen, aangezien de aannemer die werken
uitvoert voor anderen, vreemd is aan de rechtsbanden die voortspruiten uit
de nabuurschap. Dit veronderstelt dat de aannemer geen persoonlijke fout
heeft begaan, waardoor hij aansprakelijk zou worden krachtens artikel
1382 B.W.
In de besproken periode werd deze opvatting verscheidene malen bevestigd in de rechtspraak en rechtsleer(94).
(88) Cass., 31 oktober 1975,R.W., 1975-76, 1571 metnootA. van Oeve!en;T.Aann., 1976,48 met
nootPh. Mathe!;Arr. Cass., 1976,285 ;Pas., 1976, I, 276 ;Rev.Not. B., 1977,606. Besprekingvan
dat arrest in de rechtsleer: Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 4. 10 (tenst R. Derine);
CHANDELLE, J.-M., R.C.J.B., 1977, 121, ill'. 26; BERENBOOM,A., J.T., 1979, 741, m. 12. In
deze1fde zin: Rb. Antwerpen, 25 november 1977 ,R. W., 1977-78, 1579;T.Aann., 1980, 206; Luik,
30 januari 1980, J. Liege, 1980, 81; Rb. Namen, 24 november 1981, Rev. reg. dr., 1982, 10. Met
betrekking tot het vraagstuk van de concessiehouder: ookZakenrecht, I, A, m. 263.
(89) Brusse1, 20 september 1974, Res et Jura Immobilia, 1974, m. 5397; Bergen, 18 november
1975; Pas., 1976, II, 136.
(90) Zakenrecht, I, A, m. 262; HANOTIAU,M., L'Egalite en matiere de troubles de voisinage,
Travaux du Centre de Phi1osophie du Droit de 1'U niversite 1ibre de Bruxelles, vol. V, Brussel, 1977,
blz. 94; Io., ,La responsabilite en matiere de troubles de voisinage" ,Bull. Ass./De Verz., 1981,387,
noot 81; anders: BoCKEN, H., o.c., 276.
(91) Zakenrecht, I, A, nr. 267 A.
(92) R. W., 1964-1965, 2117; Pas., 1965, I, 521 met de besluiten van advokaat-generaal Mahaux.
(93) Zakenrecht, I, A, nr. 267 A, noot 190.
(94) Cass., 29 mei 1975, R.W., 1975-1976, 915; Arr. Cass., 1975, 1033; Pas., 1975, I, 934;
Brussel, 18 januari 1979, J.T., 1979, 249, meerin het bijzonder 250; Rb. Antwerpen, 30 juni 1970,
T.Aann., 1976, 40 met noot K. Ver Berne; Rb. Antwerpen, 23 november 1972, bevestigd door
AntwefJ!len, 28 juli 1975, T.Aann., 1977, 6 met noot Ph. Mathe!; Kh. Brussel, 30 september 1975,
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B. Zojuist werd vermeld dat de aannemer wel aansprakelijk is in geval
van beroepsfout. Verscheidene arresten uit de bestudeerde periode bekrachtigen die zienswijze(98).
C. Reeds vroeger werd in onze rechtspraak en rechtsleer gesteld dat het
louter toebrengen van aanzienlijke schade nooit als een fout vanwege de
aannemer kan worden beschouwd (99). Die lijn werd doorgetrokken in de
recentere periode. Door een cassatiearrest werd geoordeeld dat het uitoefenen door een aannemer van een activiteit die aan een ander schade kan
veroorzaken, zelfs het veroorzaken ervan, niet noodzakelijk een fout is in
de zin van de artikelen 1382 en 1383 B.W. (100). Hiermee verbrakhethof
van cassatie een arrest van het hof van beroep te Luik, 16 februari
1972 (101). Volgens het Luikse arrest was het fout een contract te sluiten,
hoewel het aannemersbedrijf heel goed wist dat de werken aan derden
schade konden veroorzaken. Die opvatting vond geen steun(102).
D. De vraag is gerezen of de aannemer vrijuit kon gaan, wanneer hij de
schade kon voorzien, Het hof van beroep te Gent, 23 december 1974,
verwijzing hiervoor, nam aan dat de aannemer soms een verrechtvaardiging kon vinden in een opdracht tot algemeen nut. Dit arrest ligt in de lijn
van een uitspraak van het hof van cassatie van 5 mei 1967 (103). Het hof
van cassatie ging in feite nog een stap verder: er was sprake van de schade
die een aannemer van beroep kon of moest voorzien.
E. Ander probleem: bestaat er een waarschuwingsplicht voor de aannemer, indien er schade te duchten is en de bouwheer naar aile waarschijnlijkheid schadevergoeding zal moeten betalen? Doorgaans neemt men dat
wei aan, maar uitzondering wordt gemaakt voor opdrachtgevers die voldoende op de hoogte zijn. Dit is het geval voor een intercommunale die
over een gespecialiseerd bureau beschikte (1 04).

J.T., 1976, 97; Kh. Tongeren, 13 januari 1977, B.R.H., 1977, I, 401, noot Y. Hannequart bij

Brusse1, 11 februari 1970, T.Aann., 1974, 104, vooral nr. 5; noot P. Levaux bij Luik, 4 december
1978, J. Liege, 1978-1979, 289.
(98) Cass., 27 september 1973, T.Aann., 1975,34 met noot G.Bricmont; Cass., 29 mei 1975,
verwijzingen in voorgaand alinea; Luik, 4 maart 1970, T.Aann., 1978, 149; Antwerpen, 28 ju1i 1975,
bevestiging van Rb. Antwerpen, 23 november 1972, T.Aann., 1977, 6 met noot Ph. Mathe!; Luik, 26
juni 1978, J. Liege, 1978-79, 249 met poot H. de Rhode. Voor nadere ontleding van het begrip fout:
zieZakenrecht, I, A, nr. 267 B.
(99) Zakenrecht, I, A, nr. 267 B met noot 196.
(100) Cass., 4 oktober 1973, Arr. Cass., 1974, 135; Pas., 1974, I, 124; R.G.A.R., 1974, 9171.
(101) J.T., 1972, 356.
(102) Wel vinden weindezin vanhetcassatiearrest: Gent, 23 december 1974,R.G.A.R., 1976,9678
met noot F. G1ansdorff.
(103) Zie Zakenrecht, I, A, nr. 267 B, tekst met noot 199.
(104) Gent, 23 december 1974, R.G.A.R., 1976, 96 met noot F. Glansdorff die naar Hannequart,
o.c., nr. 439 verwees. Minder genuanceerd: BERENBOOM,A., J.T., 1979, 743, nr. 17.
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F. Het Gentse arrest hield nog een andere interessante beschouwing in:
,Het is juist dat wanneer de aannemer de keuze heeft tussen twee uitvoeringsmogelijkheden, de voorzichtigheid hem in principe gebiedt de
mogelijkheid te kiezen die voor de derden de minst schadelijke is. Doch
dit geldt aileen wanneer de minst schadelijke uitvoeringswijze niet gepaard gaat met buitensporige kosten, die in feite de werken, economisch
beschouwd, onuitvoerbaar zouden maken". Die twee uitvoeringsmogelijkheden brengen ons zeer dicht bij een van de criteria van het rechtsmisbruik ( 105). W el is er dit verschil met de cassatiearresten: daar ging het
om wijzen van uitoefening van een recht met hetzelfde nut, terwijl in het
Gentse arrest er sprake is van buitensporige kosten voor een van de twee
uitvoeringswijzen.
G. Een ander discussiepunt: kan men de aannemer doen instaan voor de
compensatie we gens het verbreken van het evenwicht (art. 544 B. W.),
indien in het lastenboek een beding werd ingelast tot vrijwaring van de
bouwheer(l06).
In meen dat sedertdien de lijnen scherper werden getrokken. Best kan ik
het samenvatten als in Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 2. 4.
11 : hoewel de aannemer geen schuld draagt, kan hij toch ertoe gehouden
zijn de bouwheerte_v_!ijFaren weg~n§_ een be<:ling_ in_het l~st~nboek, maar
aangezien in de rechtspraak en de rechtsleer dergelijke be ding en zeer vaak
op beperkende wijze worden gei:nterpreteerd, is het aan te bevelen het
beding duidelijk en ondubbelzinnig te formuleren.
Een cassatiearrest uit de bestudeerde periode heeft bepaald dat de aannemer verplicht is, in de mate dat hij zich jegens de eigenaar die bouwt bij
overeenkomst verbonden heeft, gans de aansprakelijkheid en alle risico's
van de aanneming ten laste te nemen, zelfs buiten elke fout(107).
Daarnaast echter moet men rekening houden met de strekking van de
beperkende interpretatie van het beding in geval van twijfel, dus in het
voordeel van de partij die zich verbonden heeft, m.a. w. de aannemer(l08).
Wanneer men zegt beperkende interpretatie, betekent dit dat het beding tot
vrijwaring van de bouwheer duidelijk en ondubbelzinnig moet zijn(109).
(105) Vgl. Cass., 12 ju1i 1917, Pas., 1918, I, 65; Cass., 16 november 1961 ,R. W., 1962-63, 1157.
(106) Over deze discussie: Zakenrecht, I, A, nr. 267 D.
(107) Cass., 29 mei 1975,R.W., 1975-76, 915;Arr. Cass., 1975, 1033;Pas., 1975, I, 934.
(108) Antwerpen, 28 ju1i 1975, noot Ph. Mathei: bij Rb. Antwerpen, 23 november 1972, T.Aann.,
1977, 6; Rb. Oudenaarde, 21 november 1964, T.Aann., 1975, 280 met kritische noot A. Moree1s.
(109) Cass., 31 oktober 1975, R.W., 1975-76, 1571 met noot A. van Oeve1en; T.Aann., 1976, 48
metnootPh. Mathei:;Arr. Cass., 1976,285 ;Pas., 1976, I, 276;Rev.Not. B., 1977, 606;Brusse1, 11
februari 1970, T.Aann., 1974, 104 met noot Y. Hannequart, vooral nr. 11; Rb. Antwerpen, 30 juni
1970, T.Aann., 1976, 40 met noot K. Ver Berne; Rb. Veurne, 29 maart 1973, T.Aann., 1976, 129
met noot Th. De1ahaye, voora1 nr. 8.
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Een interessant geval vinden we in een vonnis van de rechtbank: van
koophandel te Tongeren(llO). Berst gaf de rechtbank de bekende stelregel weer: de aannemer kan niet door de buurman van de opdrachtgever
krachtens artikel1382 B.W. worden aangesproken tot vergoeding, wanneer hij geen fout beging. Vooral boeiend werd het wanneer de opdrachtgever een eis tot vrijwaring instelde met verwijzing naar een ontheffingsbeding, nl. artikel31 vanhetlastenboek (tekst op biz. 403). Steunend
op vaste rechtsleer en rechtspraak oordeelde de rechtbank terecht dat
aansprakelijkheidsbeperkende of -ontheffende bedingen principieel
geldig zijn. In casu had het beding echter geen uitwerking, omdat het in te
algemene bewoordingen was gesteld, waardoor het voorwerp van de
verbintenis zelf teniet zou worden gedaan. Concreet bekeken, artikel 31
van het lastenboek was zo gelibelleerd dat de bank, die architectbouwheer was, zou ontslagen zijn van de professionele verplichtingen die
op haar als architect wegen.
Ten slotte kan worden aangestipt dat de opdrachtgever de aannemer niet
kan aansprakelijk stellen, als laatstgenoemde geen enkele inbreuk heeft
gepleegd tegen het lastenboek(l11).
23. SUBROGATIE EN VERZEKERING VOOR DE AANNEMER- Door het hof van
beroep te Brussel (112) werd beslist dat de aannemer die geen enk:ele fout
beging, maar die werd veroordeeld om de bouwheer te vrijwaren tegen
derden niet wettelijk wordt gesubrogeerd in de rechten van de bouwheer of
van de buurman tegen andere verwekkers van de schade; hij werd immers
niet veroordeeld op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W., maar op
grond van een contractueel beding. Eveneens werd beslist dat hij ook geen
verhaal had op grond van verrijking zonder oorzaak, vermits de verarming
van de aannemer haar oorzaak had gevonden in het contract dat hij met de
bouwheer had gesloten.
In de noot bij dit arrest geeft Dalcq een dubbele raad aan de aannemers die
aanvaarden de bouwheer te vrijwaren tegen overdreven hinder die zonder
hun schuld wordt verwekt:
1. het is voorzichtig in het beding te stipuleren dat de aannemer zal
gesubrogeerd worden in de rechten van de bouwheer;
2. van zijn verzekeraars te verkrijgen dat de waarborg wordt uitgebreid,
opdat het risico van het beding zou gedekt zijn (113).

(110)
(111)
(112)
(113)

13 januari 1977, B.R.H., 1977, I, 401.
Luik, 4 december 1978, J. Liege, 1978-79, 289 met instemmende noot P. Levaux.
Brussel, 30 december 1977, R.G.A.R., 1979, 10.063.
Zie ook: DALCQ, R.C.J.B., 1980, 369, nr. 13.
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24. AANSPRAKELIJKHEID IN SOLIDUM- Hierboven hebben we reeds gezien
dat artikel 544 B.W. en artikel 1382 B.W. elkaar niet uitsluiten. De
bouwheer kan veroordeeld worden we gens verbreking van het evenwicht
(art. 544 B. W.); de aannemer of architect wegens foutieve gedraging
(art. 1382 B. W.). De aannemers of architecten kunnen in solidum met de
bouwheer veroordeeld worden ( 114).
Wanneer twee buren door funderingen te graven een eigendom beschadigen, worden ze op grond van artikel 544 B. W. in solidum veroordeeld om
de gehele schade te vergoeden.
25. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCIDTECT- De aansprakelijkheid van de
architecten komt slechts in aanmerking, indien zij een fout hebben begaan (116). Expliciet werd geoordeeld dat de architect aansprakelijk is, als
hij schuld heeft aan de schade, b. v. door onvoldoende fundering van het
gebouw(117).
26. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BETONINGENIEUR - Het kan voorkomen
dat de betoningenieur aansprakelijk is samen met de aannemer en de
architect. Dit was het geval in een arrest van het hof van beroep te
Brussel(118). De betoningenieur werd voor 15 t.h. aansprakelijk gesteld.
Er is ook een andere mogelijkheid: aannemer en architect gaan vrij uit; de
voile aansprakelijkheid weegt op de betoningenieur(ll9).
27. VROEGERE OF HUIDIGE EIGENAAR- Het komt vaak voor dat een eigenaar of promotor een appartementsgebouw opricht, waardoor schade
wordt toegebracht aan het aanpalende eigendom. Wie staat in voor de
schadevergoeding of compensatie, indien de eerste eigenaar intussen het
gebouw heeft verkocht aan een andere eigenaar of aan nieuwe eigenaars
van appartementen?
In Zakenrecht, I, A, nr. 265 heb ik aangestipt dat het vraagstuk enigszins
omstreden is. Ik meen thans te mogen stellen dat het standpunt dat ik toen
(114) Brusse1, 16 januari 1976,Res et Jura Immobilia, 1976, nr. 5506; Rb. Veurne, 29 maart 1973,
T.Aann., 1976, 129 metnootTh. Delahaye, vooralnr. 3; Rb. Brussel, 18 december 1974,R.G.A.R.,
1975, 9476,Jolio 3; J.T., 1975, 192; Reset Jura Immobilia, 1975, nr. 5437. Voor aanvullende
rechtsleer zie Berenboom, A., J.T., 1979, 742, nr. 17.
(115) Brussel, 2 april1980, Rev. Not. B., 1982,364.
(116) Samenvatting bij een arrest van het hof van beroep te Luik, 28 juni 1978, J. Liege, 1978-79,
249; in de tekst van het arrest is er aileen sprake van aannemers, maar het is evident dat voor
aannemers en architecten dezelfde regels ge1den.
(117) Brusse1, 1 oktober 1973, T.Aann., 1975, 42 met noot G. Rommel; de aannemer ging in dit
geval vrij nit.
(118) Brusse1, 16 januari 1976, Reset lura Immobilia, 1976, nr. 5506.
(119) Brusse1, 28 juni 1978, Reset Jura Immobilia, 1979, nr. 5732.
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in overeenstemming met de Belgische rechtspraak heb ingenomen nog aan
kracht heeft gewonnen. Het cassatiearrest van 20 juni 1975 (120) was van
oordeel dat zij die het appartementsgebouw deden oprichten het evenwicht
tussen de gelijke rechten ten nadele van de naburige eigenaar hadden
verbroken. Zij hadden de juridische en administratieve toestand geschapen die de oprichting van het appartementsgebouw tot gevolg had(121).
De idee dat de bouwer-promotor voor de hinder aansprakelijk is en niet de
latere kopers-eigenaars van appartementen, vindt men meer terug in de
rechtspraak ( 122).
Toch moet worden gezegd dat voormelde zienswijze nog niet algemeen
wordt aanvaard. B. v. Berenboom beschouwt het als mogelijk dat de
benadeelde de keuze zou hebben om zich te keren tegen de promotor ofwel
tegen de nieuwe eigenaars (123).
Het probleem valt ook nog uit een andere hoek te bekijken. Het is mogelijk
dat het slachtoffer van de hinder eigenaar was op het ogenblik dat de
buurman de hinderlijke werken uitvoerde, maar kort daarna zijn eigendom
verkocht aan een derde persoon. In Zakenrecht, I, A, nr. 265 met noot 163
werd aangestipt dat de eerste eigenaar recht had op de compensatie, ten zij
hij in de verkoopakte afstand van zijn schuldvordering zou hebben gedaan
aan de koper. Die opvatting werd op vrij recente datum bevestigd door het
hof van beroep te Antwerpen(l24). De tekst van het arrest luidde aldus:
, ,Overwegende dat- het eigendom door ge'intimeerden op 16 november
1976 overgedragen zijnde in de staat waarin het zich alsdan bevond- de
schade wegens zijn minderwaarde v66r de verkoping ontstaan, door hen
geleden en gedragen werd; dat zij hun vordering op de vergoeding daarvan
niet afstonden aan de koper ... ''.
28. BURENOP AFSTAND-Reeds inZakenrecht, I, A, nr. 266werd aan de
hand van voorbeelden uit de rechtspraak betoogd dat de theorie van de
burenhinder niet aileen van toepassing is op aanpalende buren, maar ook
op buren die verder van mekaar gelegen zijn(l25). In voornoemd werk
(120) Arr. Cass., 1975, 1121; Pas., 1975, I, 1014.
(121) Vgl. CHANDELLE, J.-M., R.C.l.B., 1977, 120, nr. 24 en 123, nr. 28.
(122) Luik, 4 maart 1970, T.Aann., 1978, 149; Rb. Brussel, 22 september 1970, T.Aann., 1978,
145. Deze1fde gedachte, nl. dat aansprakelijk zijn wie de hinder veroorzaakten en niet de nakomende
verkrijgers, wordt voorgestaan door Rb. Nijvel, 14 maart 1977, Res et Jura Immobilia, 1977, nr.
5625.
(123) BERENBOOM, A., J.T., 1979, 741, nr. 14.
(124) Antwerpen, 30 apri11979,R.W., 1979-80,974-975.
(125) Cass., 19 oktober 1972, zie verwijzingen inZakenrecht, i.e., alsookJ.T., 1974, 114 met noot
B. de Clippel enT.Aann., 1973,227 metnootJ.-L. Fagnart: de elektrische generatoren van de Shape
waren 100 meter van een villa verwijderd; zie ook Brussel, 13 mei 1963,J.T., 1963, 695, welk arrest
oordeelde dater wei nabuurschap bestaat tussen eigenaars die aan een waterloop grenzen, ook als de
schade op grotere afstand wordt veroorzaakt.
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werd ook reeds aangehaald dat de rechtspraak een onderscheid maakt
tussen ,voisinage" en ,contigui:te" en slechts een voldoende nabijheid
vereist ( 126). In de bestudeerde periode werd het vonnis van de rechtbank
te Luik (29 februari 1972) bevestigd door het hofte Luik(127): Het arrest
bevestigde nogmaals : , ,le nom sens elementaire commande de dire que le
voisinage n'implique pas contigui:te''. De conclusie was dat niet alleen de
aan elkaar grenzende eigenaars herstel van schade konden verkrijgen.
In de recentere rechtsleer werd die zienswijze bevestigd(128). Renard
nam een duidelijk, maar toch voorzichtig standpunt in: ,A l'heure actuelle, le progres technique, avec l'ampleur des travaux et le gigantisme
des installations qu'il permet de realiser, a pour consequence que les
troubles excessifs peuvent surgir a des disstances considerables de leur
source. 11 n' existe pas de raison serieuse de refuser, en ces cas, d' appliquer
le principe de compensation: on constatera cependant que la th6orie se
denature quelque peu en se detachant des elements originaires qui lui ont
donne naissance. Une particuliere prudence s'impose des lors au juge"
(met verwijzing naar Hannequart).
De leer van de hinder uit nabuurschap werd ook toegepast op roerende
goederen in de onmiddellijke omgeving, b.v. een wagen die in de buurt
was gepark_eerd_en_W_!larop_ro~jylQkken "Yar_e!! gevallen(l~9). _
Ben heel ander geval was dat bijen slechts 150 meter verwijderd waren van
een terrein dat met een giftig produkt was bewerkt. Dit werd veeleer als
een bezwarend feit beschouwd(130).
29. LAwAAI DAGEN NACHT- Door het hof van beroep te Brussel ( 131) (de
Shape-zaak) werd aangestipt als bezwarende omstandigheid dat de elektrische generatoren dag en nacht, zonder onderbreking functioneerden.
Typischer nog is het geval van het Manhattan Center. In het kort geding
werd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel

(126) Rb. Luik, 25 februari 1969, T.Aann., 1971,225 ;Rb. Luik, 29februari 1972,R.G.A.R., 1972,
8900.
(127) Luik, 4 december 1973, R.G.A.R., 1974, 9188.
(128) CHANDELLE, J.-M., R.C.J.B., 1977, 130, nr. 31; BOCKEN, H., o.c., 281, nr. 161 en voora1
RENARD, C., noot bij Cass., 10 januari 1974, R.C.J.B., 1975, 357, meer bepaald blz. 368.
(129) Rb. Antwerpen, 30 maart 1966, T.Aann., 1974, 24 met noot H. Bocken; BoCKEN,H., o.c.,
278-280; door een noot van Th. Delahaye bij Rb. Veurne, 29 maart 1973, T.Aann., 1976, 136, nr. 4
vernemen we dat dergelijk geval van een beschadigde wagen anders blijkt te zijn opgelost door een
arrest van het hof van beroep te Gent op 21 april 1975, aangezien de eiser de schade had kunnen
vermijden door zijn voertuig te verplaatsen of te bergen in plaats van het in de nabijheid van een
heimachinetelatenstaan. Vgl. Onroerendgoedindepraktijk, I. D., hs., 3, 2. 4. 2 (tekstR. Derine).
(130) Rb. Namen, 25 juni 1980, Rev. gen. dr., 1981, 38.
(131) Brussel, 12 november 1970, R.G.A.R., 1973, 8992, bevestigd door Cass., 19 oktober 1972,
R. W., 1972-73, 1282.
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beslist dat de storende partij vrij uitging, als de aannemer de gehele nacht
doorwerkte en de nachtrust van de klanten van een naburig hotel verstoorde(132). Veel juister is het vonnis van de rechtbank te Brussel van 18
december 1974(133). De storende partij was aansprakelijk we gens verlies
van clienteel door het hotel, omdat de slaap van de klanten werd verstoord
door het oorverdovend lawaaibij nacht van krachtige machines. In de noot
van Glansdorff werd gesteld dat de oprichting van het Center evengoed
overdag kon geschieden, zodat aan het hotel geen schade zou worden
toegebracht. Maandenlang nachtlawaai dat erg storend was voor een
blindgeboren, zwangere vrouw, zodat er zich bij de bevalling ernstige
moeilijkheden voordeden en er nadien een zware depressie volgde, gaf
aanleiding tot schadevergoeding ( 134).
30. COLLECTIEVE EERSTINGEBRUIKNEMING - Men kan dit ook de factor
plaats of milieu noemen(l35). In de behandelde periode treft men nogmaals enkele jurisprudentiele beslissingen aan. Er was sprake in een
industriegebied van hinder die de normale buren lasten overtrof(l36). In
een landelijke gemeente werd geklaagd over het rustverstorend karakter
van paarden en vee, alsook over de verpestende geur van een varkensfokkerij. De rechtbank besliste dat voor het beoordelen van de burenhinder
rekening moet worden gehouden met de plaatsgesteldheid en de omgeving(137). In casu betekende dit dat wanheer de aangrenzende erven in
een landelijke gemeente liggen en voor het landbouwbedrijf bestemd zijn,
de uitbreiding van de exploitatie in overeenstemming met de vereisten van
de evolutie en van de modernisering van het bedrijf normaal is. Het is dus
volkomen anders dan het voorgaande vonnis.
In burgerlijke appartementen moeten bepaalde geluiden worden geduld,
terwijl andere overdreven zijn(l38). Het begrip burgerlijk appartement
staat hier tegenover het begrip luxe-appartement, waar men vlugger het
bestaan van overdreven hinder aanneemt. In dezelfde zin werd beslist dat
de insonorisatie of geluiddemping in een gebouw met middelmatige
afwerking lager ligt dan in appartementen met hoge standing ; men kan

(132) Voorzitter Kh. Brusse1, 22 juli 1969, R.G.A.R., 1970, 8505.
(133) Rb. Brusse1 van 18 december 1974,R.G.A.R., 1975, 9476metnootF. Glansdorlf;J.T., 1975,
192;Res etfuralmmobilia, 1975, nr. 5437.
(134) Pol. Tubize, 15 juni 1979, T.Vred., 1980, 300.
(135) Voor een systematische uiteenzetting zie: Zakenrecht, I, A, nr. 271; Onroerend goed in de
praktijk, I. D., hs. 3, 2. 2. 4 (tekstR.Derine).
(136) Rb. Antwerpen, 30 maart 1966, T.Aann., 1974, 24 met noot H. Bocken.
(137) Rb. Brussel, 7 maart l972,R.W., 1973-74,433.
(138) Rb. Brussel, 30maart 1976,J.T., 1976, 410;Rev. Not. B., 1976,477 ;Res etfuralmmobilia,
1976, nr. 5568.
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geen ideale geluiddemping eisen in een gebouw met middelmatige afwerking(139).
31. INDIVIDUELEEERSTINGEBRillKNEMING- In de recente periode hebben
twee vonnissen dit vraagstuk nogmaals aangesneden ( 140). In beide gevallen was er geen foutieve gedraging; de vorderingen steunden telkens op
artikel 544 B. W. In het eerste geval werd de eiser afgewezen, omdat hij
zich als villabewoner welbewust was komen vestigen in de onmiddellijke
nabijheid van een landbouwexploitatie. In het tweede geval werd ten
onrechte verwezen naar het arrest van het hof te Gent(l41) want er was
geen sprake van schuld (gebrek aan de nodige maatregelen om de hinder te
doen ophouden). Wel werd beslist dat wie een huis verwerft in de buurt
van een nijverheidsinrichting de inherente, niet de buitengewone ongemakken moet voorzien. Voor het eerste vonnis was het eenvoudig : ten
opzichte van gewone hinder zonder schuldoorzaak kon men wel geen
compensatie vorderen. In het tweede vonnis rees er een probleem: wat in
geval van overlast? Het vonnis blijkt aan te nemen dat overdreven hinder
tot compensatie leidde. De vraag is of niet de later komende buurman het
evenwicht verbrak(l42).

32. AANPASSING AAN DE VEREISTEN VAN DE TIID(l43).
In de hier besproken periode moeten we rekening houden met het voordien
ontlede vonnis van de rechtbank te Brussel(144). Dit vonnis was in het
voordeel van de evolutie en de modernisering. Ook in een vonnis van de
rechtbank te Turnhout(l45) werd geoordeeld: ,de huidige maatschappij
is door de technische vooruitgang dermate geevolueerd dat men in een
agglomeratie niet meer kan rekenen op volledige stilte en zuivere lucht,
zodat men zich noodgedwongen binnen zekere mate moet aanpassen aan
ongemakken die vroeger als niet duldbaar werden aanzien''. In vroegere
werken hebben we ervoor gewaarschuwd dat onder het etiket , ,aanpassing
aan de vereisten van de tijd" te veel hinder als gewone burenlast zou
(139) Brussel, 26 april1978,Res et Jura Immobilia, 1979, nr. 5717. Overdezeproblematiekis ereen
lezenswaardige nootvan B. de Clippel bij Cass., 19 oktober 1974,J.T., 1974, 114, vooral nr. 8 en 9.
(140) Rb. Nijvel, 3 juni 1981,J.T., 1982,45; Rb. Namen, 24 november l981,Rev. gen. dr., 1982,
10.
(141) Gent, 25 november 1968, J.T., 1970, 205.
(142) Zie DERINE, R., Zakenrecht, I, A, nr. 274, C in fine. Ook Hanotiau schijnt de individuele
eerstingebruiksneming te aanvaarden (HANOTIAU, M., ,La responsabilite en matiere de troubles de
voisinage", Bull. Ass./De Verz., 1981, 384, noot 72).
(143) Voor een systematische uiteenzetting zie: Zakenrecht, I, A, nr. 273; Onroerend goed in de
praktijk, I. D., hs. 3, 2. 2. 5 (tekst R. Derine).
(144) Rb. Brussel, 7 maart 1972, R.W., 1973-74, 433.
(145) Rb. Turnhout, 14 juni 1977, T.Aann., 1978, 292 met noot J. Slootmans.
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worden beschouwd. Het is een gunstige wending dat in een vonnis van de
rechtbank te Antwerpen bet argument werd afgewezen dat er geen schade
kon zijn, omdat het premetrowerk zou beantwoorden aan een absolute
noodzakelijkheid het verkeer aan te passen aan de vereisten van de
tijd(146).

33. PERMANENTE EN TIJDELIJKE HINDER- Permanente of bestendige hinder
is voorzeker een element van overdreven burenhinder(147). Hoewel in
bet cassatiearrest van 19 oktober 1972 bet in feite om een permanente
toestand ging, werd reeds als voldoende beschouwd dat het lawaai zich nu
en dan voordoet. De strijdvraag is eigenlijk of tijdelijke en voorbijgaande
hinder aanleiding geeft tot schadevergoeding of compensatie. Door een
paar beslissingen werd aangenomen dat hinder bij tussenpozen of van
sporadische aard niet abnormaal is(148). Andere arresten en vonnissen
hebben nochtans duidelijk gesteld dat een tijdelijke, voorbijgaande of
sporadische stoornis voldoen is om overdreven hinder uit te maken ( 149).
34. ALGEMEEN BELANG VRIJSTELLEND? - Af en toe heeft men gepoogd de
openbare macht soepeler te behandelen en vrij te stellen van compensatie.
Toch werd in het algemeen door de rechtspraak in een andere richting
beslist.
De openbare overheid ging niet vrij uit in geval van tijdelijke hinder, zelfs
niet wanneer de daad latere voordelen met zich bracht en in overeenstemming was met de evolutie van de huidige samenleving ( 150). Het werd
aanvaard dat voor de openbare macht geen groter~ soepelheid geboden
was ( 151). In geval van openbare werken was er geen opheffing of staking
van gebruik, maar wei verplichting tot compensatie(152). De stelling dat
(146) Rb. Antwerpen, 25 november 1977,R.W., 1977-78, 1579.
(147) B.v. Cass., 28 juni 1973,Arr. Cass., 1973, 1063 ;Pas., 1973, I, 1013; in de zin BocKEN, H.,
o.c., 280, noot 211bis en 285, noot 237bis; Brusse1, 12 november 1970 bevestigd door Cass., 19
oktober 1972, R.G.A.R., 1973, 8992; J.T., 1974, 114 met noot B. de Clippel.
(148) Brusse1, 30 oktober 1972, Pas., 1973, IT, 40;Rev. Not., 1973, 39 met noot V. Emond; Rb.
Luik, 7 mei 1976, J.T., 1976, 679 met nootJ.-L. Fagnart; zie over dat vonnis eveneens RASIR, R.,
J.T., 1977,235-236 en FAGNART, J.-L. ,J.T., 1977, 236. Metinstemming: DALCQ,R.C.J.B., 1980,
371, nr. 16. Het Luikse vonnis werd scherp bekritiseerd: FAGNART, J.-L., J.T., 1976, 680. BERENBOOM,A.,J.T., 1979,742, nr. 16.
(149) Luik, 4december 1978,J.Liege, 1978-79,289 metnootP. Levaux;Kh. Brusse1, 20december
1971, B.R.H., 1972, 144; Rb. Brusse1, 18 december 1974, R.G.A.R., 1975, 9476 met noot
F. Glansdorff;J.T., 1975, 192;Res etluralmmobilia, 1975, nr. 5437; Rb. Antwerpen, 25 november
1977, R.W., 1977-78, 1579.
(150) Cass., 28 juni 1973, Arr. Cass., 1973, 1063; Pas., 1973, I, 1013.
(!51) Luik, 8 mei 1972, T.Aann., 1978, 320 met noot J.-L. Fagnart.
(152) Brusse1, 12 november 1970, R.G.A.R., 1973, 8992; Rb. Brusse1, 18 december 1974,
R.G.A.R., 1975, 9476 met noot F. Glansdorff; J.T., 1975, 192; Res et Jura Immobilia, 1975,
nr. 5437.
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voor de bouw van een premetro het algemeen belang de private belangen
niet moet ontzien werd afgewezen ( 153).
35. BIJZONDERE GEVOELIGHEID(154) -In de bestudeerde periode is er
vooral sprake van de abnormale gevoeligheid van een gebouw, d.i. de
s1echte staat van een gebouw.
In een paar vonnissen is de vraag naar de biezondere gevoe1igheid negatief
beantwoord. De rechtbank te Brussel heeft geoordeeld dat de voorbestemdheid van het gebouw niet uit te maken was(155). Ook de rechtbank
te Antwerpen ste1de vast dat de deskundige niet tot voorbestemdheid zou
kunnen bes1uiten, aangezien ook een nieuwe constructie hieronder zou
kunnen te lijden hebben(156).
Twee gebouwen waren in opbouw, een woonhuis en een appartementsgebouw. Het appartementsgebouw bracht schade toe aan de woning. De
compensatievergoeding werd beperkt tot 80 t.h., ge1et op het gebrek
waarmee het woonhuis behept was en dat tot het ontstaan van deze schade
noodzakelijk bij gedragen heeft ( 157).
Interessante beschouwingen vinden we in het vonnis van de rechtbank te
Brusse1(158). Er werd opgemerkt dat de deskundigheid b1ijkbaar de
toestandvan receptiviteit heeft verward met het begrip abnormak rec:~p:__
tiviteit. Tevens werd aangestipt dat het feit gedurende minstens vier jaar in
evenwicht te zijn gebleven tot de opbouw van het naburig gebouw niet
betekent dat het gebouw geen abnormale gevoeligheid vertoonde. Men
1eest ook in het vonnis dat het begrip van abnorma1e receptiviteit niet
noodzakelijk te verwarren is met het begrip van een gebrek van de zaak;
het gebouw is niet op zichzelf te beschouwen, maar ook met betrekking tot
het normaa1 gebruik dat de aanpalende eigenaars van hun erf zullen
maken; een eigenaar mag de naburige eigenaars niet bezwaren door zo te
bouwen dat e1ke bouw van de buren onmogelijk wordt, tenzij met hoge
kosten. In casu moest het vraagstuk van de abnorma1e receptiviteit het
voorwerp uitmaken van een bijkomende expertise.
Ben duidelijk standpunt vinden we in een cassatiearrest van 26 september
1980 (159). De s1echte staat van het beschadigde huis be1et de toepassing
(153) Rb. Antwerpen, 25 november 1977, R.W., 1977-78, 1579. Fagnart heeft deze strekking met
vuur verdedigd: noot bij Rb. Luik, 7 mei 1976, J.T., 1976, 679.
( 154) Voor een systematische uiteenzetting van het gehele vraagstok zieZakenrecht, I, A, nr. 275 C
en E; Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 1. 5 en hs. 3, 2. 2. 7 (tekst R. Derine).
(155) Rb. Brussel, 22 september 1970, T.Aann., 1978, 145.
(156) Rb. Antwerpen, 23 november 1972, T.Aann., 1977, 6 met noot Ph. Mathe!.
(157) Brusse1, 1 oktober 1973, T.Aann., 1975, 42 met noot G. Rommel.
(158) Rb. Brusse1, 18 april1978, J.T., 1978, 478.
(159) Pas., 1981, I, 96.
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van artikel 544 B. W. niet. De bijzondere gevoeligheid van het huis werd
voor de helft aanvaard. Er is niet aileen een bijzondere gevoeligheid van
zakelijke aard, maar ook van persoonlijke aard ( 160). In een vonnis van de
rechtbank van Turnhout(l61) wordt eveneens gesteld dat met de ziektetoestand van sommige eisers of van hun familieleden geen rekening kan
worden gehouden bij de beoordeling van het normale of abnormale karakter van de hinder. Ziekte wordt als een abnormale toestand beschouwd.
Is het integendeel een normale gevoeligheid dan krijgen de eisers een
schadevergoeding ex aequo et bono van 100.000 frank, o.m. een persoon,
sedert drie jaar gepensioneerd, die de ganse dag thuis en voortdurend in
spanning leeft, alsook een man die in ploegen werkt en bij zijn thuiskonst
in de vroege namiddag zich onmogelijk ter ruste kan leggen wegens
overdreven buurschapshinder.
36. VETUSTEIT- Nauw verwant met de slechte staat van·een woning is
het vraagstuk van de vetusteit. Ongewone vetusteit geeft aanleiding tot het
verminderen van de aansprakelijkheid. Huizen die ouderwets gebouwd
waren en een aanzienlijke vetusteitscoefficient vertoonden zijn voor een
belangrijk deel de oorzaak van de geleden schade(l62).
Voor een woning van 1874 werd 30 t.h. vetusteit in aanmerking genomen(163).
37. SANCTIE IN NATURA- Een arrest van het hof van cassatie ( 164) heeft
de gangbare mening in de rechtspraak bekrachtigd. De omstandigheden
waren de volgende: de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen had de
stopzetting van de exploitatie van een bar-dancing-discotheek bevolen en
meteen beslist dat deze exploitatie niet opnieuw mocht aangevat worden
dan wanneer de voorgeschreven werken op voldoende wijze uitgevoerd
werden geacht. Het hof van cassatie aanvaardde wel het herstel in natura
in die zin dat de rechters alle werken of maatregelen mogen bevelen die
niet in strijd zijn met de voorschriften in het algemeen belang van de
administratie en die het bestaan van de inrichting zelf niet in het gedrang
brengen, maar de rechters gaan hun recht te buiten indien zij de stopzetting
(160) Voor een systematische uiteenzetting zieZakenrecht, I, A, nr. 275 E.
(161) Rb. Turnhout, 14 juni 1977, T.Aann., 1978, 292 met noot J. S1ootmans.
(162) Rb. Oudenaarde, 21 november 1964, T.Aann., 1975, 280; vgl. Onroerendgoed iii de praktijk,
I. D., hs. 3, 2. 2. 7 (tekst R. Derine).
(163) Brusse1, 20 september 1974, Reset Jura Immobilia, 1974, nr. 5397; in verband met het
besproken prob1emen zie oak de noot van J.-. Fagnart bij Luik, 8 mei 1972, T.Aann., 1978, 320.
(164) Cass., 27 november 1974,R.G.A.R., 1975,9475 metnootGiansdorff;Arr. Cass., 1975, 370;
Pas., 1975, I, 341 ;J.T., 1975,203 ;Reset Juralmmobilia, 1975, nr. 5436; commentaardoor J.-M.
Chandelle, ,,Lareparation du dommage en matiere de troubles de voisinage'' ,Ann. Fac. Dr. Liege,
1980, 103 en 108.
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van het bedrijf bevelen ( 165). De vraag kan worden gesteld of af en toe het
doen staken van de hinder niet de enige uitweg is.
Een vernieuwend geluid bracht een vonnis van de rechtbank van eerste
aanleg te Tumhout ( 166). Er waren activiteiten door de uitbreiding van het
bedrijf waarvoor geen vergunning was verkregen. Voor deze nietvergunde activiteiten kan de verwijdering van de hinderende oorzaak door de
rechtbank worden bevolen. Maar wat belangrijker is, in geval van vergunde activiteiten wordt eveneens de verwijdering bevolen, indien de
voorwaarden van de vergunning terzake geluids- en stofhinder niet werden nageleefd en aanpassingswerken in feite niet kunnen volstaan om te
voldoen aan de voorwaarden van de bedrijfsvergunning inzake
buurschapshinder. Anders zou de bescherming van de rechten van de
burgers totaal ijdel zijn. Interessant is de motivering: , ,Overwegende dat
de rechtbank op die manier niet in de plaats treedt van de uitvoerende
macht, daar de administratieve beslissing onbesproken blijft, maar alleen
de naleving van de vergunningsvoorwaarden waarborgt'' .
In hetzelfde vonnis werd nog een stap verder gegaan. Aan het schadeverwekkend bedrijf werd binnen een termijn van twee jaar de overheveling
naar het nieuwe industriepark te Tumhout opgelegd.
Slootmans heeft kritiek uitgebracht op het deel van het vonnis waarin werd
beslist dat voor de vergunde activiteiten den verwijdering mocht worden
bevolen (noot, nr. 10). In ben geneigd de motivering van het vonnis te
onderschrijven. Ik kan echter Slootmans wel bijtreden waar hij van mening is dat de rechtbank te ver is gegaan door de overplanting van het
bedrijf te bevelen (noot, nr. 12). Ten slotte verdient het aandacht dat
Slootmans het vonnis op zeer genuanceerde wijze heeft beoordeeld. Hij
erkende dat de rechtbank boven alles het behoud van de werkgelegenheid
heeft willen verzekeren. Daarom juicht hij de beslissing van de rechtbank
als zeer billijk toe; als juridisch echter zeker niet (noot, nr. 13). In een
theorie die op billijkheid is gebouwd is het de vraag of de strakke juridische normen het op de duur niet zullen moeten afleggen tegen de billijkheidsoverwegingen?
38. COMPENSATIE DOOR MEERWAARDE?- De strijdvraag is of er rekening
mag worden gehouden bij de beoordeling van de schadeloosstelling met
(165) Vroegere uitspraken in dezelfde zin: Cass., 27 apri11962, Pas., 1962, I, 938 ;R. W., 1962-63,
57; Gent, 25 november 1968,R.W., 1969-70, 429;J.T., 1970,205 metnootJ.-M. Favresse. Tegen
deze opvatting van de heerst<nde rechtspraak is wei kritiek gerezen in de rechtsleer: GLANSDORFF, F.,
noot bij Cass., 27 november 1974; BERENBOOM, A., J.T., 1974, 277-278, nr. 21; J.T., 1979, 742,
nr. 15. Zelfheb ik ook afstand genomen van de gangbare rechtspraak o.m. inZakenrecht, I, A, nr.
277, A en B; Onroerend goed in de praktijk, I. D., hs. 3, 1. 3. I en hs. 3, 2. 5.1.
(166) Rb. Turnhout, 14 juni 1977, T.Aann., 1978, 292 met kritische noot J. Slootmans.
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de meerwaarde, d.i. met de voordelen die voortspruiten uit het tot stand
komen van de zaak die hinder verwekt. We keren even terug naar de
vorige periode.
De compenserende meerwaarde treft men aan in een arrest van het hof van
beroep te Brussel(167). In dat arrest werd in acht genomen dat het
gemoderniseerde grootwarenhuis ook voordelen bracht voor de buurt en
meer bepaald voor de buren die schadeloosstelling vorderen.
De rechtbank van koophandel te Brussel ( 168) stelde : ,De verwekte
onaangenaamheden werden intussen goedgemaakt door de bouw van een
belangrijk, modern handelscentrum''. Ook in het premetro-vonnis van de
rechtbank te Antwerpen(169) werd geoordeeld dat latere voordelen de
huidige hinder zullen compenseren (170).
De jongste jaren is de rechtspraak omgeslagen. De rechtbank van eerste
aanleg te Brussel(171) nam niet aan dat de voorbijgaande ongemakken
ruim gecompenseerd werden door de winst die vooral de eiseres had
gehaald uit het tot stand brengen van een belangrijk handelscentrum. In de
geciteerde noot onderstreepte Glansdorff het onderscheid tussen het besproken vonnis en het hiervoor aangehaalde arrest van Brussel, 13 maart
1967.
In een vonnis van de rechtbank van Antwerpen(172) werd duidelijk
afstand genomen van het hiervoor geciteerde vonnis van de rechtbank te
Antwerpen, 18 mei 1972. De tekst luidt: ,Overwegende dat eiseres wei
gewag mag maken van de sluiting van haar twee winkels om aan te ton en
dat zij in geen geval voordelen zal genieten van de premetrowerken, latere
voordelen die de tijdelijke hinder zouden mogen compenseren; overwegende dat men trouwens niet inziet hoe de winkels aan de Meir enig
voordeel zouden halen uit het vervangen van een regelmatige tramlijn
hoven de grond door een ondergrondse tram, premetro genoemd, maar
bediend door dezelfde trams als die aan de oppervlakte".
Met hetzelfde vraagstuk was het hof van beroep te Luik geconfronteerd(173). De strekking is nogmaals duidelijk: ,Attendu qu'il n'y a
(167) Brusse1, 13 maart 1967,Pas., 1967, II, 240,R.G.A.R., 1969, 8154; vo1gensl.T., 1967,368:
19 maart 1967.
(168) Kh. Brusse1, 20 december 1971, B.R.H., 1972, 144 met verwijzing naar Brussel, 19 maart
1967, J.T., 1967,368.
(169) Rb. Antwerpen, 18 mei 1972, R. W., 1972-73, 76.
(170) Vgl. T.P.R., 1973, 809, nr. 40. In verband hiermee: FAGNART, J.-L., noot bij Luik, 8 mei
1972, T.Aann., 1978, 320, nr. 10-13.
(171) Rb. Brussel, 18 december 1974, R.G.A.R., 1975, 9476, met noot F. Glansdorff; J.T., 1975,
192; Reset Jura Immobilia, 1975, nr. 5437.
(172) Rb. Antwerpen, 25 november 1977,R.W., 1977-78, 1579.
(173) Luik, 4 december 1978, J. Liege, 1978-79, 289 met noot P. Levaux.
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pas a compenser d'une part les inconvenients mineurs et passagers derivant pour les riverains, selon le Fonds des routes, de l'accomplissement
des travaux litigieux et d'autre part les avantages dont les memes riverains,
et la communaute, beneficient ala suite de !'amelioration de la voirie".
Het ging ~us om voordelen ingevolge de verbetering van de wegenis. Er
was geen sprake van compensatie.
39. Nmuw MID DEL IN CAS SATIE- Bij voorziening in cassatie is een nieuw
rechtsmiddel niet ontvankelijk ( 174).
40. W AT IN KORT GEDING? - De promotor die een gebouw van vier
verdiepingen, bestemd voor kantoren, laat optrekken, kan door de rechter
in kart geding niet worden veroordeeld om uit de grand van de aanpalende
eigendom betonnaalden of alle andere elementen weg te nemen, die hij
daarin zou hebben geplaatst zonder de instemming van de aanwonende
eigenaar, met de bedoeling te vermijden dat de grand van deze aanpalende
erven zou ins torten ( 17 5).
41. BEVOEGDHEID- Er werd beslist dat de vrederechter niet bevoegd is in
geval van burenhinder, indien het gevorderde bedrag 25.000 frank oversclllijot{176). Eveneens werd beslist dat artikel 591, 3° Ger. W. de bevoegdheid van de vrederechter wel beperkte tot de verplichtingen tussen
eigenaars van aanpalende erven (afpaling, afsluiting, enz.), maar niet van
toepassing was op vorderingen die steunden op artikel 544 B. W. (177).

HOOFDSTUK 2

RECHTSMISBRUIK IN RET ZAKENRECHT

42. VERSCIDL HINDER UIT NABUURSCHAP - RECHTSMISBRUIK ( 178) -Hinder
kan ontstaan door een foutieve gedraging ofwel zonder schuldoor-

(174) Cass., 28juni 1973,Arr. Cass., 1973, 1063;Pas., 1973, I, 1013;vgl. CHANDELLE,J.-M.,
R.C.J.B., 1977, 120 nr. 25.
(175) Brusse1, 17 januari 1970, T.Aann., 1977,274 met noot Ph. Flamme.
(176) Rb. Brussel, 7 maart 1972, R.W., 1973-74, 433.
(177) Rb. Luik, 11 oktober 1976,1. Liege, 1977-78, 99;Res et Jura Immobilia, 1979, 233.
(178) Fundamentele bibliografie voor Belgie: DEBERSACQUES, A., L' abus du droit, noot bij Gent,
20 november 1950, R.C.J.B., 1953, 272-287; ID., L'abus de droit en matiere contractuelle,
R.C.J.B., 1969, 501-533; DERINE, R., Beginselen van Belgisch Privaatrecht. Zakenrecht (1974),
deell, A, 402-436, nr. 228-244; GANSHOFV ANDERMEERSCH, W., bes1uiten voor Cass., 10 september
1971,R.W., 1971-72, 322-334;LIMPENS, J. enKRUITHOF, R.,Rechtsvergelijkende aantekeningen bij
het begrip rechtsmisbruik, in Recht in beweging, opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder
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zaak:(179). Misbruik: van rechtis steeds een vorm van foutieve gedraging,
die wordt gesanctioneerd op grond van artik:el1382 of 1383 B. W. (180).
43. 00RSPRONG VAN DE THEORIE- Wat later rechtsmisbruik: werd genoemd bestond reeds in het Romeins recht(181). Het criterium was toen
de bedoeling (het oogmerk) om te schaden (animus nocendi). Ook in latere
eeuwen bleef die gedachte voortleven. Dat was ook het geval in de
negentiende eeuw na de invoering van het B.W. (1804), zelfs v66r het
bekende Colmararrest van 1855, dat door vele auteurs ten onrechte als de
eerste toepassing van de rechtsmisbruiktheorie werd beschouwd(182).
Eveneens in de twintigste eeuw is het criterium oogmerk om te schaden
blijven gelden(183).
44. ANDERE CRITERIA- Naast het voornoemde criterium werden nog wel
andere vormen van rechtsmisbruik: aanvaard(184). Die ruimere criteria
vindt men vooral terug in de rechtspraak: en rechtsleer van de twintigste
eeuw.
Een ruimer criterium was dat van de afwezigheid van enig nut of van enig
redelijk belang(185). In Belgie was vooral belangrijk het arrest van het
hof van beroep te Gent van 22 juni 1907 (186), dat un interet legitime et
appreciable vergde. In Frankrijk heeft een cassatiearrest van 20 januari
1964 (187) als criterium voorgesteld: geen noemenswaardig nut (aucune
utilite appreciable).
Men is nog een stap verder gegaan. Het werd als rechtsmisbruik beschouwd als iemand tussen verschillende wijzen om, met hetzelfde nut,
zijn recht uit te oefenen de schadelijkste koos(188). In Belgie zijn twee
cassatiearresten te vermelden(189). Het tweede cassatiearrest voegde
R. Victor, 1973, dee! I, biz. 655-678; VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht.
Algemeen dee/ (1969), 164-201, nr. 63-73; ID., Variaties op het thema misbruik, W.P .N.R., 1980,
62-76, nr. 5504; R.W., 1979-80, 2467-2500; VAN NESTE, F., Misbruik van recht, TfR., 1967,
339-376; VAN 0MMESLAGHE, P., noot bij Cass., 10 september 1971, R.C.J.B., 1976, 300-350.
(179) DERINE,R., T.P.R., 1981, 145.
(180) DERINE, R., T.P.R., 1973, 796, nr. 16; Zakenrecht, dee! I, A, nr. 236 en 237. Sommige
auteurs verwerren beide begrippen (o.m. BERENBOOM, A., J.T., 1974, 275, nr. 12).
(181) Voorbeelden bij DERINE,R., Zakenrecht, dee! I, A, nr. 228.
(182) DERINE,R., Zakenrecht, dee! I, A, nr. 228.
(183) DERINE,R., Zakenrecht, dee! I, A, nr. 231 en 239.
(184) DERINE,R., T.P.R., 1973,796, nr. 16 enZakenrecht, dee! I, A, nr. 237.
(185) DERINE,R.,Zakenrecht, dee! I, A, nr. 232 en 239.
(186) Pas., 1907, II, 313.
(187) Gaz. Pal., 1964, I, 350.
(188) DERINE,R., Zakenrecht, dee! I, A, nr. 233 en 239.
(189) Cass., 12juli 1917,Pas., 1918,I, 65 enCass., 16 november 1961,R.W., 1962-63, 1157;
Pas., 1962, I, 332.
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eraan toe: welke het algemeen be lang miskent, wat door enkele auteurs
werd bekritiseerd(l90). Werd ook als rechtsmisbruik beschouwd een te
grate onevenredigheid tussen het geringe nut van de handeling voor de ene
persoon en de zware schade voor de andere(l91). In ons landheeftvooral
De Bersaques(192) ertoe bijgedragen die opvatting te doen doordringen.
Dit criterium kreeg de benaming onevenredigheidscriterium (193) of van
de belangenafwe ging ( 194). Van Gerven heeft, in navolging van de grate
Nederlandse jurist, Meijers, dat criterium onderschreven(195). In die
omstandigheden werd aan schuldafweging gedaan, d. w.z. dat als de
bouwer te goeder trouw was of slechts een lichte schuld had, hij vrijuit
ging. Was er integendeel kwade trouw of zware schuld, speelde het
onevenredigheidscriterium ( 196).
Ben ander criterium noemt men het finaliteitscriterium. Daarmee bedoelt
men dat bij het rechtsgedrag rekening moest worden gehouden met het
sociaal en economisch doel van het betrokken recht, m. a. w. de finaliteit.
In Frankrijk heeft Josserand die opvatting echt ingang doen vinden, nadat
Saleilles voorloper was geweest. In Belgie heeft vooral De Page die
zienswijze verdedigd, wat niet zonder invloed is gebleven op de rechtspraak. Tach moet worden aangestipt dat heel wat auteurs dit criterium
hebben afgewezen ( 197).
45. HET CASSATIEARREST VAN 10 SEPTEMBER 1971 - Na de voormelde,
belangrijke cassatiearresten van 12 juli 1917 en 16 november 1961 wordt
onze rechtspraak thans beheerst door het cassatiearrest van 10 september
1971 (198).
Is het cassatiearrest van 1971 een bevestiging van het onevenredigheidscriterium? Men zou de indruk hebben van wel, maar tach blijft twijfel
bestaan.

(190 DERINB, R., Zakenrecht, I, A, nr. 239, biz. 423 metnoot 109. Op een paaruitzonderingennais
de hedendaagse Franse rechtsieer dat criterium niet genegen (DERINE, R., Zakenrecht, deei I, A,
nr. 233.
(191) DERINE, R., Zakenrecht, nr. 234 en 239.
(192) DE BERSACQUES,A., L'abus de droit, noot bij Gent, 20 november 1950, R.C.J.B., 1953,
272-287, vooral nr. 21 en 23.
(193) VAN NESTE, F., Misbruik van recht, T.P.R., 1967, 348.
(194) VAN GERVEN, W., Algemeen dee[, blz. 190.
(195) VAN GERVEN, W., Variaties op het thema misbruik, W.P.N.R., 1980, biz. 62 en 64.
(196) DERINE,R.,Zakenrecht, I, A, nr. 239,423-424.
(197) Over dit alles: DERINE, R., Zakenrecht, deei I, A, nr. 235 en 239.
(198) R.W., 1971-72, 321 met de conclusie van procureur-generaai W. Ganshof van der Meersch;
Arr. Cass., 1972, 31 met deze1fde conclusie;Pas., 1972, I, 28; J.T., 1972, 118 ;R.G.A.R., 1972,
8791; T.Aann., 1972, 245 met noot K. Van Berne; R.C.J.B., 1976, 300-350 beiangrijke noot van
P. van Ommesiaghe.
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De beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde ging
voorzeker in die richting. Een eigenaar had over een lengte van ongeveer
zes meter de zijgevel van zijn waning 20 a 21 centimeter ov~r de
scheidingslijn tussen de twee erven gebouwd (dus een grensoverschrijding
van ± 1 ,2 vierkante meter). De buurman eiste de afbraak. De rechtbank
weigerde, omdat de schade van de afbraak buiten aile verhouding zou
staan tot het voordeel dat de eiser erbij kon hebben.
Het hof van cassatie bevestigde weliswaar het vonnis op grand van
rechtsmisbruik, maar de formulering roept tach vragen op. Het misbruik
van recht werd aidus omschreven:
,Overwegende dat dergelijk misbruik kan ontstaan, niet aileen door de
uitoefening van bedoeld recht met het enkele inzicht om te schaden, doch
eveneens door de uitoefening ervan op een wijze die kennelijk de grenzen
te buiten gaat van de normaie uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon; overwegende dat, rekening houdende met het feit
van een sedert 23 jaar bestaande toestand, met de beperkte berokkende
schade en het, buiten aile verhouding daarmee, uit de eventuele afbraak
voor de verweerders voortspruitende nadeel, de rechtbank heeft kunnen
oordelen dat in de gegeven omstandigheden het eisen van de afbraak
kennelijk de grenzen te buiten ging van de normaie uitoefening door een
voorzichtig en bezorgd persoon van het recht op afbraak ... '' ( 199). In het
cassatiearrest komt de idee van de onevenredig~eid tussen nadeel en
voordeel tot uiting; niettemin wordt de indruk gewekt dat het rechtsmisbruik tot twee criteria werd herleid: 1) met het enig oogmerk om te
schaden; 2) zijn recht uitoefenen op een wijze die kennelijk de grenzen te
buiten gaat van de normale uitoefening door een voorzichtig en bezorgd
persoon. Dat zou betekenen dat het hof van cassatie de conclusie van
procureur-generaal Ganshof van der Meersch, die het onevenredigheidscriterium niet gunstig gezind was (200), heeft gevolgd (20 1).
Een duidelijker uitspraak door het hof van cassatie zou wenselijk zijn.
46. 0NTWIKKELING VAN DE JONGSTE RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER (1973-1982)
- Het waste verwachten dat het cassatiearrest van 1971 nog verder zou
worden geciteerd. Vooreerst moet worden verwezen naar de omstandige
en interessante noot van P. van Ommeslaghe hierboven vermeld. De

(199) R. W., 1971-72, 335.
(200) R.W., 1971-72, 329.
(20 1) Bespreking van het arrest door: VAN GERVEN, W., Variaties op het thema misbruik, W.P .N.R. ,
1980, nr. 5504, blz. 63; VAN 0MMESLAGHE, P., nootR.C.J.B., 1976,300 e.v.; VERB ERNE, K., noot
in T.Aann., 1972, 245; DERINE, R., ,Overzicht van rechtspraak, zakenrecht", T.P .R., 1973, 792,
nr. 11; DERINE,R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE,H., Zakenrecht, I, A (1974), nr. 239.
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rechtbank te Luik(202) nam letterlijk het tweede criterium van het cassatiearrest over: rechtsuitoefening op een wijze die de grenzen te buiten
gaat van de normale uitoefening door een voorzichtig en bezorgd persoon.
In casu was er geen rechtsmisbruik, als men zich niet wendde tot zijn
· buurman om op de helft van een gemene muur, waarover men mag
beschikken een bekleding aan te brengen die behoorlijk is en in overeenstemming met het uitzicht van de rest van zijn eigen gevel. De vrederechter te Paliseul (203) verwees naar het cassatiearrest, maar dan volgens
het criterium van de onenvenredigheid of wanverhouding tussen het
voordeel van de eiser en de schade aan de verweerder. In dit geval was het
echte, bepalende criterium: met de bedoeling te schaden. Er was een
afsluiting geplaatst waarover everzwijnen niet heen kunnen, zodat grof
wild niet meer kon doordringen op het jachtterrein van de buurman. Dalcq
heeft in dit verb and geschreven over une simple faute (204). Dat ligt in de
lijn van de foutgedachte, die door Dalcq wordt verdedigd(205). M.i. is het
echter geen criterium. Zonder naar het cassatiearrest te verwijzen, hebben
enkele beslissingen het onevenredigheidscriterium toegepast. De vrederechter te Luik (206) besliste dat er rechtsmisbruik was in geval van
wanverhouding tussen de schade aan een ander berokkend en het voordeel
<i~t_men zelf uit de wij ze van de uitoefening van het recht haalt. Het arrest
van :Luik van 13f"ebruari 1980(207) opfeeraeeveneens voor de-orreven=redigheid. De formulering luidde aldus: ,Attendu qu'abuse de son droit
celui qui l'exerce d'une maniere qui cause a autrui un dommage sans
proportion avec l'avantage qu'il en retire. Attendu qu'en l'espece, si la
solution parfaite tient dans le remplacement integral de la dalle, il n' en est
pas moins vrai que l'avantage qu'elle procurerait au sieur Noel serait,
toutes proportions gardees, nettement inferieur au dommage qu'elle
causerait aux personnes qui peuvent etre mises a la cause''. Ook in een
vonnis van de rechtbank te Luik(208) werd de mogelijkheid tot afbraak
afhankelijk gemaakt van de wanverhouding tussen het voordeel van de
eiser en het nadeel voor de verweerder. De Franse tekst luidt: ,Attendu
que le tribunal ne pourrait leur refuser cette destruction que s 'ils abusaient

(202) Rb. Luik, 15 april 1976, fur. Liege, 1976-77, 291.
(203) 10 maart 1976, J.T., 1976, 412.
(204) R.C.J.B., 1980, 362, nr. 7.
(205) Vgl. DERINE, R., Zakenrecht, deel I, A, nr. 236.
(206) Vred. Luik, 16 februari 1976, J.T., 1976, 370; Rev. Not. B., 1976, 549.
(207) fur. Liege, 1981, 109-115 met noot P. Henry; Res et Jura Immobilia, 1981, nr. 5830 met
vooraan als onjuiste datum 12 februari 1980 en op het einde van het arrest de correcte datum 13
februari 1980.
(208) Rb. Luik, 5 februari 1981, fur. Liege, 1981, 373 met noot P. Levaux.
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de leur droit et, pour se procurer un avantage minime, choisissaient de
faire subir a leurs voisins un dommage disproportionne'' .
Soms was het criter~um beperkter: er kon slechts sprake zijn van rechtsmisbruik in geval van boosaardigheid of enig oogmerk te schaden, maar
wat in casu zelfs niet het geval was (209).
Er zijn nog andere beslissingen, waarin werd aangenomen dat er geen
misbruik van recht was. Het werd niet als rechtsmisbruik beschouwd, als
afbraak werd geeist van een gebouw dat was opgericht in strijd met een
erfdienstbaarheid non aedificandi (210). Hiervoor werd genoteerd dat
afbraak kon worden geweigerd in geval van wanverhouding tussen nut
voor de eiser en nadeel voor de verweerder. De rechtbank te Luik (5
februari 1981 , voormeld) heeft dat criterium van rechtsmisbruik niet
tegengesproken, maar de feiten van die aard geacht dat de vordering tot
afbraak geen misbruik van recht was, aangezien het weigeren van de
afbraak zou neerkomen op het afschaffen van het bestaan zelf van een
erfdienstbaarheid, die essentieel was voor de waarde van het erf en de
hoedanigheid van het I even op dat erf. In het arrest van Brussel (211) werd
de afbraak van een gebouw, dat strijdig was met het bestaan van een
erfdienstbaarheid, vlot toegestaan, omdat de promotor en de met hem
verbonden medeeigenaars zich op zeer laakbare wijze hadden gedragen.
47. Tot besluit dit. In tegenstelling met de oorspronkelijke theorie van het
rechtsmisbruik werden de criteria talrijker en ruimer. Men mag zelfs
beweren dat het meest verregaande criterium, het onevenredigheidscriterium, definitief is doorgedrongen, wat ik graag onderschrijf.

(209) Vred. La Louviere, 8 rnei 1974, Pas., 1974, III, 53.
(210) Rb. Luik, 5 februari 1981, Jur. Liege, 1981, 373 met noot P. Levaux.
(211) Brusse1, 16 april1980,Pas., 1980, II, 82; J.T., 1981, 210;Rev. Not. B., 1981,256.
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