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Preadvies betreffende Hinder
door Prof. R. Derine
In het gewone spraakgebruik heeft het begrip hinder een zeer ruime
betekenis. Op juridisch vlak echter houdt het nauw verband met eigendom en nabuurschap.
In de Nederlandse rechtsleer wordt onderscheid gemaakt tussen hinder
in enge zin (d.i. stoornis in het vrije genot anders dan door zaakbeschadiging) en de ruime opvatting van het woord die betrekking heeft op drie
terreinen: zaakbeschadiging, hinder sensu stricta en misbruik van recht.
Die indeling is in België onbekend.
Wel kent men in België een indeling tussen burenhinder in het algemeen
en eigenlijke burenhinder (troubles de voisinage proprement dits). Maar
dat ligt op een gans ander vlak. In die optiek slaat hinder in beperkte zin
op de schade die wordt toegebracht zonder foutieve gedraging, terwijl de
hinder sensu lato drie gebieden bestrijkt: de voornoemde burenhinder
sensu stricto, de foutieve handeling en het misbruik van recht 1 •
In dit preadvies zal het begrip hinder in de ruime juridische betekenis
worden behandeld.
De mogelijke gevallen van hinder zijn oneindig verscheiden. Machines
van een nijverheidsinrichting verwekken een ondraaglijk geraas en gedreun. Een fabriek verspreidt in de buurt onwelriekende geuren~ Een
cementbedrijf brengt stof en rook teweeg, zodat de planten van een
naburige kwekerij tenietgaan. Uit een schouw komt roet, met het gevolg
dat het bleken van linnen in de aanpalende tuin niet meer mogelijk is~ Bij
het optrekken van een gebouw worden schokken en trillingen voelbaar
door het inheien van palen. Het bouwen van een grote building veroorzaakt barsten en verzakkingen in het huis van de buurman. Diezelfde
building ontneemt het uitzicht, dompelt een deel van de woning daarnaast
in duisternis of bederft de goede TV-ontvangst. Delvingen snijden wateraders door en doen de fontein van een nabuur verdrogen. Uitlozing
van rioolwater vervuilt de beek, die door een landgoed vloeit. Het verbreden of verhogen van een rijweg belemmert de toegang tot· de huizen
van de aanpalende eigenaars of doet hen geruime tijd.~liënteel verliezen.
De inrichting van een gevaarlijk bedrijf vermeerdert i het brandgevaar,
zodat de buren een hogere premie voor brandverzekering dienen te
1

R.

DE PAGE-DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil be/ge, V, Brussel, 1952,
DEKKERS, Handboek van het burgerlijk recht, I, Brussel, 1956, nr. 881, B.

nr. 913, B;
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betalen. Het optrekken van een hoog appartementsgebouw heeft tot
gevolg dat de schoorsteen van de aangrenzende woning niet meer trekt.
Het wild van een jachtdomein teistert de omliggende velden. Het inrichten door de gemeente van een luchtspoorweg verstoort het rustig genot
van een buitengoed.
In al die gevallen rijst de vraag: kan de benadelende partij, privépersoon of overheidsorgaan, worden veroordeeld tot pecuniaire schadeloosstelling, tothet uitvoeren van bepaalde werken of zelfs tot verwijdering
van wat de hinder veroorzaakt.
In feite wordt in het Belgisch B.W. niets expliciets gezegd omtrent de
hinder, in tegenstelling met artikel 625 van het Nederlands B.W. De
eigendomsdefinitie in artikel544 B.W. luidt: "Eigendom is 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". Niettemin werd steeds aanvaard
dat buiten wet en reglement de rechtbanken sommige hinder moeten
beteugelen 1 • Ook werd immer aangenomen dat de administratieve vergunning inzake gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven geen beletsel is voor het ingrijpen van de rechtbanken in geval van overdreven
nadeel voor de buren 2 •
Hiermee is echter nog niet gezegd wanneer juist de rechtbanken tussenbeide moeten komen.
In feite kunnen de interventies van de rechtsmacht worden gegroepeerd
in drie categorieën:
1. wegens foutieve gedraging (artt. 1382 en 1383 B.W.);
2. wegens misbruik van recht;
3. wegens schade die de gewone maat van burenhinder te buiten gaat.

1.

FOUTIEVE GEDRAGING

Artikel 1382 B.W. stemt overeen met artikel 1401 Ned. B.W.: "Elke
daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt,
verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden".
Overeenkomstig de traditionele opvatting van het begrip schuld werd
dus menigmaal opgetreden tegen personen, die niet de vereiste voorzorgen
hadden genomen om nabuurschade te voorkomen of die niet volgens
de regels van de kunst hadden gebouwd. Op dat gebied rijzen er geen bijzondere moeilijkheden.
2.

MISBRUIK VAN RECHT

Dit begrip heeft wel aanleiding gegeven tot heel wat controversen en
heden ten dage is de vraag naar het criterium nog niet volkomen beslecht.
1
Zie o.m. Cass. 4 juli 1850, Pas. 1851.1.169; Brussel, 13 juli 1946, J. T. 1949, 509; Brussel
6 mei 1950, Pas. 1950.2.91; Cass. 6 april1960 (schoorsteen-zaak), R.C.J.B. 1960, 280.
2
Zie o.m. Brussel, 20 iuni 1831, Pas. 1831, 160; Cass. 5 augustus 1858, Pas. 1858.1.314;
Cass. 22 december 1864, Pas. 1865.1.54; Cass. 6 januari 1896, Pas. 1896.1.67; Gent, 19
juni 1958, R. W. 1958-1959,1607; Cass. 27 april1962, R. W. 1962-1963, 57.
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In tegenstelling met wat vaak werd beweerd 1 • blijkt dat na de totstand
koming van het burgerlijkwetboekdetheorievan het misbruik Van recht
op het gebied van eigendom niet uit de rechtspraak en rechtsleer is verdwenen, althans niet volgens het criterium 'animo nocendi" 2 •
In de Belgische rechtspraak en rechtsleer werden- ook in de negentiende eeuw - de handelingen met als enig oogmerk te schaden steeds afgekeurd. In de twintigste eeuw werd echter het misbruikcriterium merkelijk verruimd. In dat opzicht is het leerrijk de tweede uitgave van het
leerboek van DE PAGE te vergelijken met de derde. In 1941 nog schreef de
bekende civilist: "Abuser de son droit, c' est s'en servir plutót pour nuire à
autrui que pour en profiter soi-même" 3 • In 1952 stelde hij een gans ander
criterium voorop: "Abuser de son droit, c' est s'en servir dans un autre
intérêt, c'est employer un instrument légitime à une finquine !'est pas . ..
N ous crayons aujourd 'hui que I' intention de nuire ne suffit pas à caractériser
l'abus de droit" 4 • Alleen werd nog geen volledige overeenstemming be-

reikt omtrent het nieuwe en ruimere criterium.
Voorzeker bestaat er op dit ogenblik eensgezindheid over het feit dat
moet worden opgetreden tegen de persoon, die tussen verschillende wijzen
om zijn eigendomsrecht uit te oefenen met hetzelfde nut deze uitoefening
verkiest die voor een ander het schadelijkst is. Zo werd het misbruik van
recht omschreven door het Hof van Cassatie in het arrest van 12 juli
1917 5 • Later werd deze opvatting door de Belgische rechters nog herhaaldelijk bevestigd 6 • Vooral het cassatie-arrest van 16 november 1961
bracht een recente en duidelijke bekrachtiging van deze zienswijze.
Overeenkomstig artikel 661 B.W. mag een eigenaar de gemeenmaking
vorderen van een muur die op de scheidingslijn tussen twee erven werd
gebouwd. Nu rijst de vraag: quid, indien de muur werd opgericht op een
geringe afstand van de scheidinglijn? Het vraagstuk is erg omstreden.
Zelfs kordate voorstanders van de theorie van het rechtsmisbruik hebben
in dat geval de gemeenmaking afgewezen 7 • In het voormelde arrest van
1961 past het Hof van Cassatie nochtans het ruimere criterium van misbruik van recht toe: "overwegende, dat aldus blijkt dat aanlegger zich
slechts op de eigendom van deze smalle, voor hem zonder nut zijnde,
strook grond beroept om de toepassing van artikel 661 van het B.W.
in de weg te staan; ... dat tussen verschillende wijzen van uitoefening
van zijn recht met hetzelfde nut, het niet toegelaten is die te kiezen welke
voor een ander schadelijk is of welke het algemeen belang miskent".
1
Onlangs nog H. DE PAGE, Traité, I, 1962, nr. 112, met een citaat uit het werk van Demogue.
2
Vgl. R. DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht in de XJXe eeuw, Antwerpen, 1955,
blz. 178 tot 254.
3
DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, 1941, nr. 941.
'DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, 1952, nr. 941.
5
Cass. 12 iuli 1917, Pas. 1918.1.65.
• In chronologische orde: hrb. Brussel, 12 oktober 1933, Jur. Comm. Brux. 1933, 400;
vred. Brussel, 3 december 1937, B.J. 1938, 568; Rb. Kortrijk (kortgeding), 8 mei 1958,
R. W. 1958-1959, 802; Rb. Kortrijk 19 iuni 1958, Pas. 1960.3.23; Cass. 16 november 1961,
R.W. 1962-1963, 1157; Hrb. Brussel 13 december 1961, Jur. Comm. Brux. 1963, 174;
Brussel 25 februari 1963, Jur. Comm. Brux. 1963, 355; Luik 14 februari 1964, Jur. Liège
1963-1964, 249 (niet in verband met eigendom).
7
B.v. L. JossERAND, Cours de droit civil positif français, I, Paris, 1939, nr. 1806.
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Met de bewoordingen van DE BERSAQUES 1 werd dit misbruik van
recht nader omschreven door het hof van beroep te Brussel: "que l' abus
de droit peut exister en dehors de toute intention de nuire et résulter d'une
simple négligence dans l'usage d'un droit, révélant chez l' agent l'indifférence
complète au préjudice qui en naît pour autrui et qu'ilpourrait éviter sans qu'il
lui en coûte aucun sacrifice matériel" 2 •
Men kan nog een stap verder gaan. Het is immers mogelijk dat verschillende wijzen van uitoefening van het eigendomsrecht niet hetzelfde
nut opleveren. De vraag luidt dan zo: kan men optreden tegen de eigenaar, wanneer de schade, die hij door zijn daad veroorzaakt, buiten alle
verhouding staat tot het geringe voordeel dat hij eruit haalt? Op dat
stuk zijn rechtspraak en rechtsleer verdeeld.
Dit vraagstuk is vooral ter sprake gekomen in gevallen dat eigenaars op
wier grond onrechtmatig werd gebouwd de afbraak vorderen. In 1935
heeft de rechtbank te Namen voor het eerst beslist dat het een misbruik
van recht zou zijn in die omstandigheden de afbraak te vorderen, vermits
de enorme schade voor de verweerder niet in verhouding staat tot het
geringe nut voor de eiser 3 • Verscheidene beslissingen gingen dezelfde weg
op 4 • Voor al het voornoemde artikel van DE BERSAQUES heeft een flinke
stoot in die richting gegeven 5 •
Niettemin stuit die oplossing op heel wat verzet. DE PAGE neemt dat
criterium niet aan en verwerpt expliciet de zienswijze van· de rechtbank
te Namen-!!, Ookin de-rechtspraak blijft er een sterke weerstand bestaan 7•
Het zou nochtans voor de toekomst belangrijk kunnen zijn dat DEKKERS
zich in zijn "Handboek van burgerlijk recht" distantieert van de mening
van DE PAGE en de opinie van DE BERSAQUES volkomen onderschrijft:
"Deze huldigt- m.i. terecht- de stelling, dat rechtsmisbruik begint,
zo haast uitoefening van een recht derden schade toebrengt, buiten verhouding met het nut, dat de houder van het recht nastreeft" 8 •
In sommige vonnissen wordt het misbruik van ·recht veeleer gezocht
in een afwijking va:n het maatschappelijk einddoel van het recht 9 • Dat
criterium vindt steun bij DE PAGE en DEKKERS 10 , maar wordt bestreden
door DE BERSAQUES en DALCQ 11 •
A. DE BERSAQUES, L'abus de droit,,in Revue critique de jurisprudence beige, 1953, 275.
Brussel, 25 februari 1963, Jur. Comm. Brux. 1963, 355.
Rb. Namen 24 december 1935, Pas. 1937.3.58.
'O.m. Rb. Charleroi. 7 november 1941, R.G.A.R. 1942, 3672; Gent 20 november 1950,
R.C.J.B. 1953, 270; Vred. Beringen 7 oktober 1955, R. W. 1956-1957, 627 en Vred. Verviers, 11 februari 1958, Jur. Liège, 1957-1958, 287.
6
A. DE BERSAQUES, L'abus de droit, in R.C.J.B. 1953, 272 tot 287, noot bij het arrest van
Gent, 20 november 1950.
6
DE PAGE-DEKJ{ERS, Traité, V, 1952, nr. 941 bis; H. DE PAGE, Traité, I, 1962, nr. 113,
noot 7.
7
Rb. Doornik 25 januari 1956, R.J.I. 1956, 301; Rb. Luik, 3 december 1957, Jur. Liège,
1957-1958, 108; Rb. Kortrijk (kortg.), 8 mei 1958, R. W.1958-1959, 802; Rb. Kortrijk,
19 juni 1958, Pas. 1960.3.23; Hrb. Brussel. 13 december 1961, Jur. Comm. Brux. 1963, 174;
Brussel, 25 februari 1963, Jur. Comm. Brux. 1963, 355.
8
R. DEKKERS, Handboek, I, nr. 894, noot 2. In de Franse druk van 1954 kwam die zienswijze nog niet voor.
9
Rb. Kortrijk (kortgeding), 8 mei 1958, R. W. 1958-1959, 802; Rb. Kortrijk, 19 juni
1958, Pas. 1960.3.23; Hrb. Brussel, 13 december 1961, Jur. Comm. Brux. 1963, 174.
10
DE PAGE-DEKKERS, Traité, 1952. nr. 941; R. DEKKERS. Handboek, I, nr. 892.
11
A. DE BERSAQUES, in R.C.J.B. 1953, 286-287; R. 0. DALCQ, Traité de responsabilité
civile, I, in Les Novelles, V, 1, Brussel1959, nr. 598.
1
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3. BovENMATIGEHINDER
"Schade die de gewone maat van burenlast overschrijdt", dat is het
steeds terugkerend motief in tal van arresten en vonnissen. Die formule
is geen recente nieuwigheid. Men treft ze integendeel vrij vroeg in de
negentiende eeuw aan: arrest van het Franse· Hof van Cassatie van· 27
november 1844 3 en arrest van het hof van beroep te Brussel van 25
november 1856 4 • In feite vindt die formulering haar oorsprong in nog
vroegere arresten, waarin het onderscheid reeds werd gemaakt tussen
werkelijke schade en gewone ongemakken 5 • Wie nog verder in de geschiedenis wil opklimmen, komt zelfs uit bij de Romeinen, die een verschil zagen tussen de lichte rook uit de schoorsteen van een woning en
de zware rook uit een kaasfabriek 6 •
Met de bevinding dat die formule een constante is in de rechtspraak zijn
echter niet alle pro biemen van de baan: Er blijven twee vraagpunten:
1. · welk is de juridische grondslag om de bovenmatige schade te beteugelen?
.
2. wat is in concreto buitengewone schade?
1. De juridische grondslag

In feite moeten drie vragen worden onderzocht:
1. is inzake burenhinder een schuldelement vereist of niet om een
sanctie te kunnen opleggen?
2. zo ja, welke betekenis heeft in dat verband het woord schuld?
3. op welke wettekst wordt een beroep gedaan om tegen de buurman,
die overdreven hinder veroorzaakt, op te treden?
De Belgische rechtspraak was onderhevig aan verscheidene schommelingen. Om reden van systematiek en klaarheid lijkt het aangewezen de
uiteenzetting in te delen in drie perioden:
1. de periode vóór het cassatie-arrest van 7 april1949;
2. de heersende strekking sedert het cassatie-arrest van 1949;
3. de nieuwe opvatting sedert de cassatie-arresten van 6 april 1960.
In de periode, die het cassatie-arrest van 7 april1949 voorafging, werd
vaak opgetreden op grond van artikel 1382 B. W. en de schuldgedachte 7 •
Het schuldelement werd dan niet alleen gevonden in een onvoorzichtigheid of nalatigheid, in een foutieve daad bij conceptie of uitvoering, d.i.
de klassieke schuldopvatting, maar ook in het feit dat de gewone maat
van burenstoornis werd overschreden. Daarnaast kan men echter verscheidene arresten en vonnissen aanwijzen, die elke schuldgedachte uitsloten en dus niet steunden op artikel 1382 B.W. 6 •
S.1844.1.811.
Pas. 1857.2.246.
B.v. Colmar, 16 mei 1827, S. 1828.2.23; Brussel, 20 juni 1831, Pas. 1831, 160.
4
D. 8, 5, 8, 5 en D. 8, 5, 8, 6.
• O.m. Cass. 4 juli 1850, Pas. 1851.1.169; Cass. 6 januari 1896, Pas. 1896.1.67; Cass.
5 februari 1914, Pas. 1914.1.91; Brussel, 2 januari 1936, R.G.A.R. 1936, 2205.
6
O.m. Cass. 9 januari 1845, Pas. 1845.1.197; Brussel, 20 mei 1857, Pas. 1859.2.156 (bevestiging van Rb. Brussel, 22 april1850); Brussel, 22 mei 1889, Pas. 1889.2.370; Rb. Brussel,
1

2

3
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Het arrest van het Hof van Cassatie van 7 april 1949 was een belangrijke mijlpaal 1 ; Een eigenaar, die schade had geleden door werken aan
de Noord-Zuidverbinding te Brussel, vorderde schadevergoeding vanwege de bouwheer en de aannemer. Het hof van ·beroep te Brussel, dat
kennelijk werd beïnvloed door de zienswijze van DE PAGE en DEKKERS 2 ,
veroordeelde de bouwheer tot schadeloosstelling op grond van artikel
544 B.W., ofschoon het schuldelement ontbrak 3 •
Dat arrest werd in 1949 door het Hof van Cassatie verbroken. Het
Hof besliste dat de aansprakelijkheid berust op artikel 1382 B.W.,
waarvan artikel 544 B.W. niet mag worden losgemaakt. In die zin moet
een schuldelement voorhanden zijn. Het schuldbegrip wordt echter niet
beperkt tot foutieve gedragingen in conceptie en uitvoering. Daar wordt
integendeel een veel ruimere betekenis aan toegekend.
"Overwegende dat de inachtneming van de gewone regels der kunst,
zowel in de opvatting als in de uitvoering, de fout niet uitsluit, wanneer
blijkt dat wegens het buurschap zich biezondere voorzorgen opdrongen
ten einde een krenking te vermijden van het recht van de nabuur om het
rustig genot van zijn zaak te hebben;
"Overwegende dat daaruit volgt, dat artikel 544 van het B.W. niet
mag afgezonderd worden van artikel 1382;
"Overwegende dat uit de vereniging van deze twee bepalingen voortvloeit dat hij die zijn goed zodanig gebruikt, dat hij zijn nabuur een
schade berokkent welke de gewone maat van de bezwaren van het buurschap te boven gaat, gehouden is tot de gehele schadeloosstelling van de
door zijn fout veroorzaakte schade 4 " .
Niet alleen de bouwheer werd aansprakelijk gesteld; ook de aannemer
werd veroordeeld wegens deelneming aan de krenking van het recht.
"En overwegende dat de aansprakelijkheid van de eerste verweerster,
die de betwiste werken heeft uitgevoerd, nietmag beperkt worden tot een
bepaalde fout, waarvan de aanlegger het bewijs zou moeten leveren, dat
die aansprakelijkheid ook kan gevonden worden in het feit dat zij zou
bijgedragen hebben tot de schending van het eigendomsrecht van de aanlegger 5 •
Over de juiste betekenis van dit cassatie-arrest liepen de meningen erg
uiteen. Het hoofdpunt van de discussie was dit: waar ligt precies het
schuldelement? bestaat er een correlatie tussen bovenmatige schade en
schuld? m.a.w. impliceert de loutere aanwezigheid van overdreven hinder
het bestaan van het vereiste schuldelement? DABIN antwoordde bevestigend, in die zin dat verder bewijs van een foutieve handeling overbodig
27 februari 1897, Pas. 1897.3.158; Rb. Brussel, 12 iuni 1897, Pas. 1897.3.231; Brussel,
9 oktober 1943, R.C.J.B. 1947, 70; Brussel, 13 iuli 1946, J.T. 1949, 509.
1
Pas. 1949.1.273.
2
DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, nrs. 934 en 935.
3
"Attendu que ce/ui qui, même sans faire un usage illicite de son fonds, impose au voisin
des charges plus tourdes que celles qui découlent normalemelzt du voisinage, porte atteinte au
droit que possède ce voisin de jouir librement de sa propriété et est dès lors légalement tenu à
compensation, sans qu'une autre preuve doive être fournie contre lui" in arrest van Brussel,
13 juli 1946, J.T. 1949, 509.
'R. W. 1949-1950, 15.
5
Ibid.
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was, wanneer bovenmatige schade was toegebracht 1 • PIRET was van oordeel dat de schade het bewijs van de schuld leverde: "le résultat dommageable ne constitue pas la faute et ne l'implique pas, il la prouve". Uit het
bestaan van schade zou de rechter normaal kunnen afleiden dat er nalatigheid in het spel was. Indien de schade niet te vermijden was, moest
de eigenaar of de aannemer zich onthouden 2 • DALCQ kon noch het ene
noch het andere standpunt bijtreden. Hij hield strak vast aan de algemene
beginselen aangaande de toepassing van artikel 1382 B.W. en scheidde
bijgevolg radicaal de begrippen schade en schuld. "La faute doit être
constatée indépendamment du dommage. Elle peut résulter soit d'une
imprudence caractérisée, faute dans la conception ou dans l'exécution,
soit d'un défaut de précaution spéciale en présence d'une situation telle
que le maître de l'ouvrage aurait pu ou dû normalement prévoir ce dommage.
Si le dommage était imprévisible ou si un préjudice survient, bien que toutes
les précautions raisonnablement exigibles aient été prises, la responsabilité
du maître de l'ouvrage ne pourra être engagée, quelle que soit l'importance
du dommage" 3 •
Na het arrest van 7 april 1949 waren de moeilijkheden dus geenszins
van de baan.
De tegenovergestelde strekking bleef tegensputteren. Dat kwam tot
uiting bij verscheidene auteurs 4 • Weliswaar vond de opvatting van het
Hof van Cassatie, waardoor de artikelen 544 en 1382 B.W. werden gekoppeld, ruime navolging in de rechtspraak 5 , maar verscheidene rechters
hielden het niettemin bij de zienswijze van DE PAGE en DEKKERS en
riepen alleen artikel 544 in om de benadeelde buurman ter hulp te
snellen 6 •
Voor de beslissingen die in het spoor liepen van het cassatie-arrest van
1949 kwam het erop aan, telkens voor ieder geval te bepalen waarin de
schuld was gelegen. Het cassatie-arrest van 25 juni 1953 bevestigde trouwens nogmaals uitdrukkelijk dat een foutieve gedraging onontbeerlijk
was. Na de uiteenlopende commentaren op het arrest van 7 april 1949
mag het geen wonder heten dat de rechtspraak moeizaam naar een afdoend criterium zocht.
Soms werd het nodig geacht dat de benadelende persoon "willens en
wetens" of "met kennis vàn zaken" de schade had toegebracht 7 • Een
~

J. DABIN, in R.C.J.B. 1949, 208-209 en R.C.J.B. 1960, 287-288.
R. PIRET, Les troubles de voisinage et !'arrêt de cassation du 7 avril 1949, in R.G.A.R.
1949, 4432.
3
R. 0. DALCQ, Traité, I, nr. 703. Zie ook nrs. 694 tot 697.
4
DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, nr. 934; DABIN & LAGASSE, Examen de jurisprudence,
in R. C.J.B. 1952, blz. 66, nr.l3; M. A. FLAMME, Les marchés de travaux pub lies. I, Brussel,
1954, nrs. 397 tot 403.
5
Cass. 25 juni 1953, Pas. 1953.1.857; Brussel, 6 mei 1950, Pas. 1950.2.91; Luik, 13 juli
1950, J.T. 1950, 634; Luik, 17 januari 1952, Jur. Liège, 1951-1952, 129; Brussel, 20 januari
1956, J.T. 1956, 425; Brussel, 4 december 1956, J.T. 1957, 530; Brussel, 28 december 1957,
R.J.I. 1958, nr. 3552; Gent, 19 juni 1958, R. W. 1958-1959, 1607.
• Brussel, 3 januari 1951, Pas. 1953.1.857 (verbroken door Cass. 25 juni 1953); Vred
Sint-Gillis, 3 september 1952, J.T. 1952, 525; Rb. Veurne, 7 januari 1954, R. W. 1953-1954.
1393; Vred. Nijvel, 7 oktober 1954, R.J.I. 1955, nr. 3280; Brussel, 10 mei 1955, Pas. 1956,
2.172, Rb. Brussel, 2 juli 1956, J.T. 1957, 130.
7
Brussel, 6 mei 1950, Pas. 1950.2.91; Luik, 13 juli 1950, J.T. 1950, 634; Luik, 17 januari
1952, Jur.Liège, 1951-1952, 129.
2
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andere formulering, die vaak voorkwam, was dat hij de schade had voorzien, had moeten voorzien of normaal had kunnen voorzien 1 •. Het
schuldbegrip was echter zeer ruim geworden. In navolging van PIRET
vond men het bewijs van de schuld in de toegebrachte schade 2 • Het valt
aan te stippen dat- overeenkomstig het cassatie-arrest van 1949- de
schuld niet werd weggenomen door het feit dat het werk werd uitgevoerd
volgens de regels van de kunst 3 • Wanneer zij die hinder hadden veroorzaakt zich beriepen op de zorg, waarmee het werk was geconcipieerd en
uitgevoerd, werd er toch ergens een fout vermoed. Typisch is de motivering
van een arrest van het hof van beroep te Luik: "Attendu qu'il échet tout
d'abord d'observer, sans pour celajeter une note discordante dans les éloges
qui ont été décernés à la haute. valeur scientifique de la. conception des
travaux et /'excellence de leur exécution qu'il n'est pas impossible qu'une
erreur se soit glissée dans une oeuvre de pareille envergure" 4 • De

aansprakelijkheid kan bestaan, welke voorzorgen ook waren genomen en zelfs wanneer het niet mogelijk was zodanige ;maatregelen te
nemen dat schade werd voorkomen 5 • Kenschetsend is de motivering van
het arrest van het hof te Brussel van 28 december 1957: "Attendu que Ze
premier juge a, au contraire, précisé et d~fini la faute qu'il retenait. à
charge de l'appelant,faute consistant dans Ze choix par Ze maître de l'ouvrage
d'un procédé d' exécution des travaux dont il a prévu, dû prévoir ou a
normalement pu prévoir qu'il aurait pour les voisins coinme conséquence
inévitable, probable ou possible, des inconvénients excfdant la mesure
normale des obligations de voisinage et ce, queUes qu'avaient été les précautions prises . .. Attendu qu'il faut en ,déduire que si pareilles mesures
(d.i. bijzondere voorzorgen) s'avéraient irréalisables, la décision prise
par Ze maître de l' ouvrage de procéder néanmoins au travail, avec ses conséquences dommageables possibles, est à elle seule consécutive de faute
dans son chef et l' oblige à réparer Ze dommage qont il a par avance accepté
Ze risque".

Dit liet toe aan D ABIN en LAGASSE, die tegen de schuldopvatting waren
gekant, te schrijven: "La notion .de faute a beau être souple; elle ne peut
marquer que ce qui est défendu, absolument défendu, non ce qui est permis
ou toléré, fût-ce pour éviter de plus grands maux" 6 •

Ook om de aannemer die geen technische fout had bedreven aanspralijk te stellen, had men het schuldbegrip wel zeer elastisch moeten maken:
deelneming aan de schending van het eigendomsrecht 7 • Zulks legt wel1
Brussel, 6 mei 1950, Pas. 1950.2.91; Brussel, 1 december 1950, Pas. 1951.2.25; Brussel,
20 januari 1956, J.T. 1956, 425; Brussel, 4 december 1956, J.T. 1957, 530; Brussel, 28 december 1957, R.J.I. 1958, nr. 3552; Gent, 19 iuni 1958, R. W. 1958-1959, 1607.
2
Brussel, 6 mei 1950, Pas. 1950.2.91; Brussel, 4 december 1956, J.T. 1957, 530.
3
In dezelfde zin: Brussel, 20 januari 1956, J.T. 1956, 425.
4
Luik, 13 juli 1950, J.T. 1950, 634.
6
Brussel, 4 december 1956, J.T. 1957, 530; Brussel, 28 december 1957, R.J.I. 1958, nr.
3552.
6
DABIN & LAGASSE, in R.C.J.B. 1952, blz. 66, nr. 13.
7
Cass. 7 april1949, Pas. 1949.1.273; Luik, 13 iuli 1950, J.T. 1950, 634; Brussel, 4 december
1956, J.T. 1957, 530; Brussel, 28 december 1957, R.J.I. 1958, nr. 3552.
Contra: J. DABIN, in R.C.J.B. 1949, 216; H. DE PAGE, Traité IV, nr. 903 B; M. A. FLAMME,
Les marchés de travaux publics, I, nrs. 403 tot 420.
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licht uit dat het aandeel van de aannemer in de schadevergoeding beperkt
was 1 •
Al die twijfels, aarzelingen en onzekerheden hebben ten slotte geleid
tot een radicale ommekeer door de cassatie-arresten van 6 april 1960 2 •
DABIN noemde het een "revision déchirante" en een "revirement complet" 3 ,
De redenen van die ommekeer werden uitstekend beschreven in de conclusies van advocaat-generaal MAHAUX 4 :
1. de bepaling van het schuldbegrip inzake burenhinder stuitte op
ernstige moeilijkheden;
2. in de rechtspraak was geen eensgezindheid tot stand gekomen;
3. de grond, waarop de aannemers die geen technische fout hadden
bedreven aansprakelijk werden gesteld, was betwistbaar;
4. overeenkomstig de beginselen van de aquiliaanse aansprakelijkheid moest - buiten de gevallen van administratieve vergunning de schadeloosstelling in natura, nl. herstel in de vroegere toestand, geschieden in plaats van in geld.
Plechtiger kon het Hof van Cassatie zijn standpunt wel niet bekend
maken: twee arresten op dezelfde dag, in plenaire zitting uitgesproken;
het eerste in verband met hinder uitgaande van een particulier en het
tweede met betrekking tot een schadelijke overheidsdaad; het ene na een
vonnis dat gegrond was op artikel 544 B. W. en de compensatie-gedachte,
en het andere na een beslissing die zich beriep op het schuldelement
In het eerste geval had een eigenaar een appartementsgebouw opgericht, zodat de schouwen van de buurman, die tegen de gemene muur
aanleunden, verstikt werden. De rechtbank te Brussel (in beroep) had de
eigenaar veroordeeld, op grond van artikel 544 B.W., tot het hogerop
bouwen van die schoorstenen 5 •
In de tweede zaak hadden de verbredingswerken aan het kanaal
Brussel-Charleroi schade toegebracht aan een naburig bedrijf. De
staat was veroordeeld tot het betalen van een aanzienlijke schadevergoeding op grond van artikel 1382 B.W., omdat hij geen biezondere
voorzorgen had genomen om de bovenmatige ongemakken te vermijden
of van die werken niet had afgezien, indien de nodige voorzorgen onmogelijk mochten blijken. Ook de aannemer werd voor een tiende aansprakelijk gesteld, vermits hij had deel genomen aan de krenking van het
eigendomsrecht, wanneer hij dat gevolg normaal toch had kunnen of
moeten voorzien 6 • De aannemer had geen beroep in cassatie ingesteld.
Zowel in het schoorsteen-arrest als in het kanaal-arrest wordt de
nieuwe opvatting van het Hof van Cassatie duidelijk tot uiting gebracht,
trouwens met dezelfde bewoordingen: "Overwegende dat artikel 544
1
B.v. 1/10: Brussel20 januari 1956, J.T. 1956, 425; Brussel. 4 december 1956, J.T. 1957
530; Rb. Brussel, 22 januari 1958, J.T. 1958, 203.
2/10: Brussel28 december 1957, R.J.I. 1958, nr. 3552.
2
R,C.J.B. 1960, 280 en 283.
3
R.C.J.B. 1960, 286 en 287.
'R.C.J.B. 1960, 263 tot 271.
5
Rb. Brussel, 2 juli 1956, J.T. 1957, 130
• Brussel, 4 december 1956, J.T. 1957, 530.
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van het B.W. voor elke eigenaar het recht erkent om van zijn zaak een
normaal genot te hebben; overwegende dat uit het feit, dat de naburige
eigenaars een gelijk recht op genot van hun eigendom bezitten, voortvloeit dat, zodra de betrekkingen tussen hun eigendommen zijn vastgelegd gelet op de normale lasten van de nabuurschap, het aldus bepaalde
evenwicht moet worden gehandhaafd tussen de respectieve rechten van de
eigenaars; overwegende dat de eigenaar van een onroerend goed die,
zonder foutief te handelen, dit evenwicht verstoort door aan een naburige
eigenaar hinder te veroorzaken ·die de maat van gewone ongemakken
overtreft, hem een billijke en passende compensatie verschuldigd is, die
het verbroken evenwicht herstelt; overwegende dat, wanneer op die wijze
het eigendomsrecht van de buurman wordt aangetast, hij hem inderdaad
moet vergoeden overeenkomstig de traditie en het algemeen beginsel,
dat onder meer door artikel 11 van de grondwet werd bekrachtigd".
Hoewel de tekst voor zichzelf spreekt, zij het toch vergund de aandacht
te vestigen op enkele punten.
1. Voortaan staat het vast dat ook buiten elke foutieve gedraging de
eigenaar aansprakelijk kan zijn.
2. In die omstandigheden zal aan de buurman een compensatie ver·schuldigd zijn, ten einde het verstoorde evenwicht te herstellen.
3. Die oplossing steunt niet meer op artikel1382 B.W., doch op artikel
544 B.W. en op een vergoedirigsbeginsel, dat in de traditie wortelt en
o.m. in artikel 11 van de grondwet voorkomt 1 •
4. Zoals DE PAGE en DEKKERS het steeds hadden gewenst 2 • ging men
uit van het slachtoffer om de situatie te beoordelen. De gedachte dat men
op de eerste plaats de benadeelde partij op·het oog moet hebben, werd in
latere beslissingen tróuwens nog explicieter herhaald 3 •
5. Zoals advocaat-generaal MAHAUX heeft aangestipt, grijpen de
cassatie-arresten van 6 april 1960 in. feite terug naar een opvatting, die
reeds tot uiting kwam in het cassatie-arrest van 9 januari 1845 4 •
Na die volledige ommezwaai van het Hof van Cassatie schijnt de
eensgezindheid in de rechtspraak te zijn weergekeerd. Tal van arresten en
vaninssen hebben sedertdien de nieuwe richting bevestigd 6 • Ook de
rechtsgeleerden onderschrijven haar eenstemmig 6 •
1
Artikel 11 van de grondwet schrijft voor: "Niemand kan worden ontzet uit zijn eigen. dom dan om reden van algemeen nut, in de gevallen en op de wijze door de wet bepaald, en
tegen betaling van een billijke en voorafgaande schadeloosstelling".
• DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, nr. 934; R. DEKKERS, noot bij Brussel, 9 oktober 1943, in
R.C.J.B. 1947, 76; Id., Handboek, 1, nr. 891.
• Hrb. Luik, 13 maart 1961, Jur. Liège, 1960-1961, 246; Brussel, 26 mei 1961, Ann. Nat.
Enreg. 1961,239.
4
Pas. 1845.1.197.
• Brussel, 15 juni 1960, R.J.I. 1960, nr. 3739; Hrb. Brussel, 20 december 1960, R.G.A.R.
,1962, 6821; Hrb. Luik, 13 maart 1961, Jur. Liège, 1960-1961, 246; Brussel, 26mei 196L
Ann. Nat. Enreg. 1961, 239; Gent, 1 juni 1961, R. W. 1961-1962, 743; Hrb. Gent, 8 februari
1962, R. W. 1961-1962, 1360; Hrb. Oostende, 22 februari 1962, R. W. 1962-1963, 228;
Brussel, 19 februari 1963, J.T. 1963,265; Rb. Gent, 21 februari 1963, R. W. 1962-1963, 2060;
Brussel, 13 mei 1963, J.T. 1963, 695; Hrb. Luik, 14 april1964, Jur. Liège, 1963-1964, 239.
6
J. DABIN, in R.C.J.B. 1960, 286; R. 0. DALCQ, in R.G.A.R. 1960, 6557, fol. 9; A. DE
MEULDER, in J.T. 1960, 340; RENARD, GRAULICH & DAVID, Rev. Trim, Dr. Civ. 1960,
220-225; RENARD & VIEUJEAN, in R.C.J.B. 1962, nr. 109, blz. 249.
DE PAGE, DEKKERS en FLAMME gaan voorzeker akkoord, want de arresten van 6 april
1960 zijn de bevestiging van hun zienswijze.
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Het spreekt vanzelf dat artikel 1382 B.W. verder zal worden toegepast, indien de hinderende partij zich schuldig heeft gemàakt aan een of
andere foutieve handeling, zoals het verzuim vail de nodige voorzorgen,
het niet in acht nemen van de regels van de kunst, technische fouten bij de
conceptie of de uitvoering, enzomeet. Irt feite wordt slechts subsidiair
een beroep gedaan op artikel 544 B.W., namelijk wanneer elk schuldelement ontbreekt 1 •
Hoewel de houding van de rechtspraak inzake burenhinder nu zeer
duidelijk en eenstemmig is, blijven er toch nog enige onopgeloste vragen
omtrent de juiste draagwijdte van de nieuwe leer van het Hofvan Cassatie.
Een eerste vraag: op welke personen is die theorie van toepassing?
De nieuwe opvatting stoelt immers op het evenwicht tussen eigenaars,
die gelijke rechten hebben. Bijgevolg kan men zich afvragen of zij ook
voor andere categorieën van personen geldt: huurders, vruchtgebruikers
en aannemers.
Voor huurders en vruchtgebruikers schijnt· de gangbare opinie wel te
zijn dat ook op hen de compensatie-leer mag worden toegepast 2 •
Wat de aannemers betreft lopen de meningen uiteen, zowel in rechtsleer als in rechtspraak. Na het cassatie-arrest van 1949 wist men met zekerheid dat de aannemer op grond van artikel 1382 B.W. aansprakelijk
werd geacht wegens bijdrage tot de krenking van het eigendomsrecht van
de buurman. De cassatie-arresten van 6 april 1960 gaven daarenteg~n
aanleiding tot menige controverse. In feite waren de cassatie-rechters niet
genoodzaakt, expliciet uitspraak te doen over het hier besproken vraagstuk, want in het kanaal-geval heeft de aannemer geen verhaal ingesteld
en in de schoorsteen-zaak trad de veroordeelde maatschappij niet op als
aannemer, maar in de hoedanigheid van onverdeelde medeëigenares 3 •
Verscheidene rechtsgeleerden waren van oordeel dat uit de motivering
van de cassatie-arresten de aansprakelijkheid van de aannemer kan
worden afgeleid 4 • Die interpretatie van de cassatie-arresten wordt niet
· gevolgd door anderen 5 • Hoe is dat verschillend standpunt te verklaren?
In feite draait gans de discussie rondom de al of ni~t aanwezigheid van
het woordje "leur". Dit toont nogmaals aan hoe het bijvoegen of weglaten van één woord verregaande gevolgen kan hebben; het is niet de
eerste maal dat een louter materiële vergissing rechtsleer en rechtspraak
1
Sic. hrb. Oostende, 22 februari 1962, R. W. 1962-1963, 228; Rb. Antwerpen, 28 februari
1962, zaak Boeck t/Roels e.a. (niet gepubliceerd); Rb. Gent, 21 februari 1963, R. W. 19621963, 2060; Hrb. Luik, 14 april1964, Jur. Liège, 1963-1964, 239; R. 0. DALCQ in R.G.A.R.
1960, 6557, fol. 11.
·
.
• J. DABIN, in R.C.J.B. 1960, 305 tot 307; R.O. DALCQ, in R.G.A.R. 1960, 6557, fol. 11;
Hrb. Oostende, 22 februari 1962, R. W. 1962-1963, 228.
Contra: RENARD, GRAULICH & DAVID, in Rev. Trim. Dr. Civ. 1961,222.
3
DALCQ (R.G.A.R. 1960, 6557, fol. 9) veronderstelt ten onrechte dat de N.V. in het
schoorsteen-geval als aannemer bij de zaak betrokken was. In het vonnis van de rechtbank
te Brussel van 2 juli 1956 (J.T. 1957, 130) en in de conclusies van advocaat-generaal MAHAUX
(R.G.A.R. 1960, 6557, fol. 1) wordt duidelijk vermeld dat zij onverdeelde medeëigenares was.
• R. 0. DALCQ, in R.G.A.R. 1960, 6557 fol10-ll; V. DE LoeRT, Entreprises de construction et relations de voisinage, in R.P.N.B. 1960, 341; A. DE MEULDER, in J.T. 1960, 340
(nochtans met kritische bedenkingen).
5
J. DABTN, in R.C.J.B. 1960, 305; RENARD, ÜRAULICH & DAVID, in Rev. Trim. Dr. Civ.
1961, 222; L. WESTHOF, Les arrêts de la Cour de Cassation du 6 avri/1960 et la responsabilité
des entrepreneurs en matière de troubles du voisinage proprement dits, in R.G.A.R. 1961, 6635.
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een totaal verkeerde weg opstuurt. DALCQ las het kanaal-arrest als volgt:
·,; ... la société Meunerie De Voghel n'en est pas moins fondée à leur
réclamer une compensation". Uit het woord "leur" kon DALCQ inderdaad
het besluit trekken dat bedoeld waren de staat en de aannemer. WESTHOF
heeft daartegen ingebracht dat DALCQ ten onrechte zo had geconcludeerd,
vermits de juiste tekst )let woord "leur" niet bevatte. Het is evident dat
de zin " ... la société Meunerie De Voghel n'en est pas moins fondée à
réclamer une compensation" ons niets leert omtrent de aannemer, te meer
omdat hij geen beroep in cassatie had ingesteld en dus buiten het geding
was getreden.
Wie heeft gelijk? Het was niet zo gemakkelijk uit te maken, want het
woord "leur" komt voor ·in enkele tijdschriften\ doch staat niet in
evenveel andere 2 • Ten slotte was de enige veilige weg het raadplegen van
een officiëel afschrift. Daaruit blijkt dat het woord "leur" inderdaad in de
tekst voorkomt. Ik citeer hier de Franse tekst, vermits de discussie
omtrent de al of niet aanwezigheid van het woord "leur" tussen Fransschrijvende auteurs werd gevoerd 3 •
"Attendu ainsi, que, tout en considérant que le demandeur et la
défenderesse Société belge des Bétons n'ont comn:is aucune faute
aquilienne en procédant aux travaux en question et qu'aucun manquement ne leur est reproché dans la conception et l'exécution de ceux-ci,
le juge du fond acependant pu légalement décider que la société défenderesse Meunerie De Voghel n'en est pas moins fondée à leur réclamer
une compensation, sous forme d'indemnité, en raison des inconvénients
anormaux que ces travaux lui ont infligés".
Dat lijkt me een duidelijke uitspraak in de richting van de aansprakelijkheid van de aannemer.
Naast de interpretatie van de cassatie-arresten van 6 aprill960 is er de
vraag of de auteurs voor of tegen de aansprakelijkheid van de aannemer
zijn. DALCQ pleitte voor de aansprakelijkheid 4 • Ook DE LocHT schreef
in die zin 5 • Verscheidene rechtsgeleerden zijn echter de mening toegedaan dat de aannemer vrij uitgaat, tenzij hij een technische fout heeft
bedreven 6 •
De laatste opinie verdient m.i. de voorkeur. De theorie van het Hof
van Cassatie steunt immers op het verbroken evenwicht tussen buren.
Wanneer de aannemer de opdracht perfect uitvoert, is er geen reden om
hem mee te doen instaan voor de compensatie tussen buren. Dat zou
trouwens het kwade gevolg hebben dat de aannemers zullen geneigd zijn
hun prijs te verhogen om dat risico te dekken 7 • Wel heeft DABIN hun
1
2
3

J.T. 1960, 339; R.P.N.B. 1960, 366; R.J.I. 1960, nr. 3718.
Pas. 1960.1.915; R.G.A.R. 1960, 6557; R.C.J.B. 1960, 283.

In de Nederlandse tekst staat trouwens eveneens "hen".
R. 0. DALCQ, in R.G.A.R. 1960, 6557 fol. 10.
V. DE LoeRT, in R.P.N.B. 1960, 343.
• J. DABIN, in R.C.J.B. 1960, 305; DABIN & LAGASSE, in R.C.J.B. 1963, blz. 280, nr. 27;
A. DE MEULDER, in J.T. 1960, 340; RENARD, GRAULICH & DAVID, in Rev. Trim, Dr. Civ.
1961, 222; L. WESTHOF, in R.G.A.R. 1961, 6635.
Zie ook de auteurs contra op blz. 291, noot 2.
7
In die zin: M. A. FLAMME. Les marchés de travaux publics, I, nr. 420; L. WEsTHOF, in
R.G.A.R. 1961, 6635 fol. 2.
4

5
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terecht een verwittigingsplicht opgelegd; zij moeten hun dient, de bouwheer waarschuwen dat schade te verwachten is en hij bijgevolg naar alle
waarschijnlijkheid schadeloosstelling zal dienen te betalen aan de buurman1.
Nochtans blijft de rechtspraak sedert 1960 verdeeld. De zienswijze van
DALcQ vindt steun in enkele vonnissen 2 • Andere beslissingen - o.m.
van hoven van beroep - wijzen echter de aansprakelijkheid van de
aannemer af, voor zover hij heeft gebouwd volgens de regels van de
kunst en geen fouten heeft bedreven in de conceptie of de uitvoering van
het werk 3 • Het is te hopen dat het Hof van Cassatie zo spoedig mogelijk
de gelegenheid krijgt ook op dat gebied een klare situatie te scheppen.
Er is nog een ander probleem: kan worden opgetreden tegen een
eigenaar, die aan een buurman licht en lucht ontneemt? In een periode
dat zovele buildings worden opgetrokken is dit vraagstuk van bijzonder
belang. Lange tijd heeft de Belgische rechtsleer, zoals de Franse trouwens,
gemeend dat het ontnemen van uitzicht, licht en lucht geen reden was
om in te grijpen tegen de eigenaar, die handelingen met dergelijk gevolg
verrichtte. Voortbouwend op de Romeinse leer van damnum en lucrum \
maakte men onderscheid tussen het schenden van een recht en het beroven van een belang of voordeel. In die zin werd het onthouden van licht
en lucht beschouwd als beroving van een voordeel. Dat gaf geen aanleiding tot schadeloosstelling, tenzij was gehandeld met het oogmerk
om te schaden 5 • De vraag is echter of het wel zin had die vorm van hinder
volgens een apart criterium te beoordelen in plaats van eenvoudig de
algemene maatstaf, d.i. bovenmatige hinder of niet, toe te passen. Dat
onderscheid tussen recht en belang of voordeel wordt immers in de
realiteit enigszins formalistisch, om niet te zeggen kunstmatig, wanneer
men denkt aan de buurman, wiens woning voor een groot deel in duisternis wordt gehuld door een hoge muur.
In de rechtsleer en rechtspraak zijn de eerste sporen merkbaar om ook
op dat gebied nieuwe paden te betreden. DALCQ heeft het vraagstuk niet
expliciet behandeld, maar doet ons in feite de oplossing aan de hand;
wanneer hij schrijft: "La question n' est pas de savoir si un droit ou un
intérêt a été lésé, mais de définir si cette lésion a fait naître dans le chef
de la victime un droit à réparation. Peu importe donc que la victime du
trouble de voisinage ait subi une atteinte à son droit de propriété, à un
autre droit ou à un simple intérêt. Il suffit de reehereher si elle a acquis un
droit à compensation OU à indemnité à charge de l' auteur du trouble. Cè
droit naîtra dans son chef dès qu'elle bénéficiait ou pouvait se prévaloir à
un titre quelconque de l' équilibre existant entre les propriétés voisines. Dès
1

J. DABIN, in R.C.J.B. 1960, 305.
2
Hrb. Brussel, 20 december 1960, R.G.A.R. 1962, 6821; Hrb. Gent, 8 februari 1962, R. W.
1961-1962, 1360; Hrb. Oostende, 22 februari 1962, R. W. 1962-1963, 228. Dit laatste
vonnis beriep zich ten onrechte op DABIN.
3
Gent, 1 iuni 1961, R.W. 1961-1962, 743; Brussel, 19 februari 1963, J.T.1963, 265;
Rb. Antwerpen, 28 februari 1962 en Brussel, 31 december 1963, zaak Boeckx t/Roels e.a.
(niet gepubliceerd).
• D. 39.2.26.
• Zie o.m. F. LAURENT, Principes de droit civi/, VI, 1871, nrs. 136, 140 en 142; DE PAGEDEKKERS, Traité, V, 1952, nrs. 920 en 941.
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que eet ~quilibre aura été rompu par Ze fait d'un tiers, quel qu'il soit, elle
jouira contre ce tiers d'une action en indemnité . .. 1 • Zo heeft ook de
rechtbank van koophandel van Luik het begrepen 2 • Tegenover een restaurant was een building gebouwd, zodat het licht werd ontnomen en de
elektriciteitsrekening steeg. De eigenaar van het restaurant vroeg schadevergoeding. De rechtbank verwierp, met verwijzing naar DALCQ, het
onderscheid recht belang, maar kende geen vergoeding toe, omdat het
aangeklaagde feit niet als ernstige hinder werd beschouwd.
Twee andere beslissingen gaan in dezelfde richting. De staat had
een weg verhoogd, zodat het uitzicht op de Maas voor een aanpalende
eigenaar was verminderd. Het hof van beroep te Luik besliste dat er geen
reden tot schadeloosstelling bestond, omdat de hinder van geringe aard
was 3 • In het tweede geval was de buurman van goede TV-ontvangst
beroofd door het optrekken van een appartementsgebouw. In het vonnis
van de rechtbank van koophandel van Luik werd beslist dat die hinder
de gewone maat niet. te buiten ging, met verwijzing naar het ontnemen
van uitzicht en zonlicht 4 • Voor zover bekend, werd er dus na de arresten
van 6 april 1960 geen veroordeling uitgesproken tegen de eigenaar, die
aan zijn buurman uitzicht, licht en lucht had ontnomen, omdat de hinder
telkens te licht bleek te zijn.
Vermeldenswaard is dat vóór de arresten van 6 april1960 er wel een
veroordeling tot schadevergoeding is voorgekomen wegens hinder, die
· de gewone maat overschreed. Een building van 26 meter hoogte was opgetrokken naast een renteniershuis, met het gevolg dat licht en lucht
in aanzienlijke mate waren verminderd. De eigenaar van het renteniershuis vorderde de afbraak. Schadevergoeding werd hem toegekend, omdat
de buurman schuld draagt, wanneer hij door het optrekken van een hoge
muur de normen van goede buurschap is te buiten gegaan 6 •
Al die beslissingen zijn gezond, in zover zij tot maatstaf hebben: is de
schade bovenmatig geweest of niet? Dat criterium sluit aan bij de algemene theorie en is dus te verkiezen boven de aparte categorie recht voordeel voor het onthouden van licht en lucht.
2. De concretisering van het begrip bovenmatige hinder

Het criterium van de buitengewone ongemakken blijft uiteraard
abstract. Het moet door de rechtbanken worden geconcretiseerd. Het
komt erop aan, telkens uit te maken of een bepaalde genotsstoornis
(geraas, rook, uitwasemingen of wat ook) de gewone maat van nabuurschade overtreft. Dat kan reeds aanleiding geven tot uiteenlopende oplossingen wegens het verschil in intensiteit van de hinder. Ook is het niet
te vermijden dat de ene rechter een bepaalde vorm van hinder als gewoon
ongemak beschouwt, terwijl een andere hem integendeel overdreven acht.
1

R. 0. DALCQ, in R.G.A.R. 1960, 6557 fol. 11. ·
Hrb. Luik, 13 maart 1961, Jur. Liège 1960-1961, 246.
"Luik, 5 december 1961, Jur. Liège 1961-1962, 147.
4
Hrb. Luik, 14 april1964; Jur. Liège 1963-1964, 239.
• Rb. Luik, 11 januari 1960, R.J.I. 1960, nr. 3719.
2
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In die casuïstiek zal wel enige lijn worden getrokken op grond van precedenten, maar een vast en onfeilbaar richtsnoer heeft men toch nooit. Bijvoorbeeld, de rechtbank van koophandel te Brussel noemde. het buitensporige schade dat de radio-ontvangst van een buurman werd gestoord
door het aanbrengen van een neon-lichtreclame 1 • Maar als een nabuur
erover klaagde dat hij zijn TV-genot moest ontberen, doordat een nieuw
appartementsgebouw de ontvangst vertroebelde, was de rechtbank van
koophandel te Luik van oordeel dat zulks de maat van normale burenlast
niet te boven ging. 2 •
Doch er is meer. Het begrip is daarenboven relatief. Een voorbeeld
zal onmiddellijk de relativiteit laten aanvoelen. Laat ons veronderstellen
dat een geding is ontstaan, omdat de schadelijke uitwasemingen van een
cementfabriek de kostbare orchideeën van een naburige plantenkwekerij
doen tenietgaan. Dadelijk rijzen verscheidene vragen: werd het cementbedrijf opgericht in een industriële wijk of in een landbouwstreek? was
de bloemenkweker eerst aanwezig of ging hij zich vestigen nabij de exploitatie van de cementfabriek? is de bijzondere gevoeligheid van de orchideeën een reden om milder te oordelen over de nabuurschade die doör de
uitwasemingen, de rook en het stof wordt. verwekt? Al die omstandigheden kunnen een invloed hebben bij het antwoord op de vraag of in
concreto de maat van burenhinder al dan niet werd overschreden.
Aan de hand van het bovenstaande voorbeeld vermoedt men onmiddellijk welke punten hierna moeten worden onderzocht:

a. welk is de invloed van streek, wijk, tijdperk, urbanisme en technische vooruitgang?
b. moet worden rekening gehouden met de individuele voorinbezitneming of eerstaanwezigheid van een der partijen?
c. verdient de bijzondere gevoeligheid, de persoonlijke receptiviteit
van de benadeelde partij in aanmerking te worden genomen?
a. De invloed van streek, wijk, tijdperk, urbanisme en technische vooruitgang.
Op die invloed van tijd en plaats wordt algemeen de aandacht gevestigd door de rechtsleer 3 • Ook wie de rechtspraak nagaat, krijgt onmiddellijk de indruk dat met die factoren bestendig rekening wordt gehouden.
De rechtbanken zien het sedert de negentiende eeuw zo dat de buren
in een nijverheidsstreek of handelswijk méér hinder moeten dulden vanwege
de bedrijven dan in een rustige woonwijk, een villawijk of een vakantieoord 4 • In de recente rechtspraak is b.v. typisch het geval van de stad Hoei;
1

Hrb. Brussel, 14 april1932, R.G.A.R. 1936, 2011.
Hrb. Luik, 14 april 1964, Jur.Liège 1963-1964, 239.
O.m. DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, 1952, nrs. 925 en 928; Répertoire pratique de droit
be/ge, trefwoord responsabilité in deel XI, 1951, nrs. 1475 tot 1482; R. 0. DALCQ, Traité, I,
nr. 681.
(O.m. Luik 9 mei 1868, Pas. 1868.2.389; Rb. Luik, 14 januari<l874, Pas. 1874.3.75;
Brussel, 23 mei 1876, Pas. 1876.2.342; Luik, 14 december 1898, Pas. 1899.2.365; Gent, 11 juni
1900, Pas. 1901.2.71; Rb. Charleroi, 16 juli 1901, Pas. 1902.3.224; Luik, 22 juni 1904,
2
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die een luchtspoorweg had aangebracht boven een eigendom, zodat het
rustig genot ervan werd verstoord door het binnenkijken van de luchtreizigers. In het vonnis van de rechtbank van Hoei wordt er met nadruk
op gewezen dat men rekening dient te houden met het feit dat het eigendom in een rustige en schilderachtige wijk is gelegen en de eigenaar dus
gerechtigd is - volgens de aard, bestemming en ligging van het goed een ongestoord genot te verwachten 1 •
In dit verband is het van belang te weten wat een wijk tot woonwijk
maakt. De Raad van State heeft op dat gebied een interessante beslissing
geveld 2 • Een eigenares ondervond hinder van de elektrische motor van
een naburige firma. Zij beriep zich op het feit dat ze in een woonwijk verbleef, vermits de notariële verkoopakten het verbod oplegden hinderlijke
bedrijven op te richten. De Raad van State was echter van oordeel dat
een wijk slechts het karakter van woonwijk verwerft door een plan van
aanleg en niet door de bedingen van verkopers.
Sommige ongemakken zijn in volle stadscentrum heel gewoon; andere
echter hoeven de buren daar niet te verdragen. De motor van een bakkerij
wordt er niet als bovenmatige hinder beschouwd 3 • Daarentegen het
helse gedreun van machines in het centrum van de stad Aalst, van 5 uur
's morgens tot 21 uur 's avonds, is onduldbaar 4 • Ook het be . ;endig
lawaai en de onaangename geuren komende uit een grote veestal moeten de
buren in volle stad niet gedogen 5 •
De rechtbanken nemen de concrete aard en bestemming van het eigendom in aanmerking. Sedert de rechtspraak gegrond is op artikel544 B.W.
e·n op het criterium van de hinder, die de maat van de gewone burenlast
overschrijdt, buiten elke schuldgedachte, lijkt het wel of de rechtbanken
nog méer aandacht besteden- trouwens terecht- aan het minutieus
wikken en wegen van de feitelijke gegevens van ieder geval.
Hoe nauwkeurig dat soms wordt afgewogen blijkt uit een recent vonnis
van de rechtbank te Gent 6 • Een eigenaar vorderde schadevergoeding,
omdat volgens hem een van zijn huizen niet verhuurbaar was geworden
ten gevolge van herstellingen, die de stad aan een oude kerk had uitgevoerd. De rechtbank formuleerde eerst zeer breedvoerig het leidend beJur. Liège 1904 222; Rb. Nijvel, 7 februari 1907, Pas. 1907.3.107; Rb. Bergen, 15 december
1916, B.J. 1922, 344; Rb. Charleroi, 6 januari 1928, Pas. 1928.3.192; Hrb. Brussel, 25 novenher 1937, R.G.A.R. 1938, 2852; Hrb. Oostende, 8 december 1938, R. W. 1938-1939, 1706;
Hrb. Luik, 21 juni 1941, R.G.A.R. 1942, 3653; Hrb. Doornik, 2 december 1952, Pas. 1953.3.
50; Vred. Nijvel, 7 oktober 1954. R.J.I. 1955, nr. 3280; Hrb. Luik, 13 maart 1961, Jur. Liège
1960--,-1961, 246.
1
Rb. Hoei, 14 december 1959, J.T. 1960, 192. In Res et jura immobilia (Hilbert), 1961.
nr. 3810 vindt men een gelijksoortig geval dat door de rechtbank van Tongeren op 26
januari 1961 zou gevonnist zijn. Bij nader onderzoek bÜjkt het echter eenvoudig het ·voornoemde vonnis van Hoei te ziin, dat werd toegeschreven aan de rechtbank te Tongeren. Er
heeft zich een verwarring voorgedaan met het vonnis van de rechtbank te Tongeren van
26 januati 1961, dat in nr. 3814 voorkomt, maar een gans ander vraagstuk betreft. Het is
wellicht nuttig dit aan te stippen, want het onbestaande vonnis van Tongeren inzake burenhinderis intussen ook in het Recueil annuel de la jurisprudence be/ge, 1961, trefwoord Communes, nr. 78 geslopen.
~Raad van State, 17 juni 1960, R.J.I. 1961, nr. 3778.
3
Hrb. Brussel, 29 juni 1921, Jur. Comm. Brux. 1921, 423.
4
Gent, 20 november 1929, B.J. 1930, 434.
5
Vred. Anderlecht 5 april 1910, J.J.P. 1910, 438.
• Rb. Gent, 21 februari 1963, R. W. 1962-1963, 2060.
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ginsel. Alleen de beweegredenen die het meest kenschetsend zijn worden
hier weergegeven: "overwegende dat krachtens artikel 544 B.W. iedere
eigenaar recht heeft op het normaal gebruik en genot van zijn eigendom,
d.w.z. dat hij ervan gebruik moet kunnen màken overeenkomstig de
concrete aard, omvang en bestemming van het eigendom; ... overwegende bijgevolg dat deze buurtstoornissen, ofschoon zij voor de ene eigenaar
groter kunnen zijn dan voor de andere, in voorkomend geval die grotere
stoornissen daarom nog niet te beschouwen zijn als een tekortkoming aan
de rechten van de eigenaar, zolang de stoornissen in verhouding blijven
tot de .noodwendigheden van het eigendom, waaruit zij voortspruiten
en zolang zij de perken van een normale door de nabuur te verwachten
en te dulden stoornis niet te buiten gaan". Daarna paste de rechtbank
dit concreet toe. Zij nam in overweging dat de stad aan de oude kerk alleen
restauratiewerken had uitgevoerd, die daarenboven strikt noodzakelijk
waren, en op zulke wijze dat de stellingen de toegang niet belemmerden,
het daglicht niet wegnamen en ook het zicht op of vanuit het huis niet
beletten. Het tijdelijk onesthetisch uitzicht achtte de rechtbank normale
hinder. Bij gevolg ging de stad Gent vrij uit.
In verscheidene beslissingen van de jongste tijd leggen de rechtbanken
de nadruk op de eisen van het ·moderne leven en de technische vooruitgang, die een ruimere tolerantie noodzakelijk maken 1 • Daarbij wordt
o.m. gedacht aan de stijgende noodwendigheden van de nijverheid, aan
de urbanisatie en aan het optrekken van flatgebouwen. Symptomatisch
is een vonnis van de rechtbank van Antwerpen 2 • De beek die door het
domein van een kasteel te Aartselaar loopt werd bevuild door de rioolwaters van verscheidene gemeenten, zodat de kasteelheer te lijden had
van verpestende geuren. In feite was de schade ontstaan door de uitbreiding van de agglomeratie. De rechtbank besliste dat de eigenaar wel
een recht op vrij genot heeft, maar rekening dient te houden met de technische vooruitgang en bijgevolg niet meer dezelfde genoegens kan verwachten als 25 jaar geleden. De meest typische zin uit het vonnis luidt
als volgt: "Dat het daarentegen past de genotsderving door aanlegger
aangeklaagd enkel op zichzelf te schatten, rekening houdend met de
gedwongen aanpàssing van de hedendaagse burger aan allerlei ongemakken, die voorheen als onduldbaar beschouwd werden, doch die thans,
met het oog op het algemeen welzijn en de technische vooruitgang, niet
als storend meer aangezien worden en waardoor het vrije genot van elke
zaak of goed zelfs noodgedwongen beperkt wordt". Die zorg voor de
eisen van de techniek en de hedendaagse tijd lijkt wel een element te
zijn, waaraan de laatste jaren meer aandacht wordt besteed in de rechterlijke beslissingen, wellicht om te beletten dat de bekommering om de
slachtoffers van hinder zou leiden tot immobilisme en schade voor het
algemeen welzijn.

1
Sic. Rb. Brussel, 25 juni 1951, R.J.I. 1952, nr. 2556; Hrb. Doornik, 2 december 1952,
Pas. 1953.3.50; Luik, 15 november 1955, Jur. Liège 1955-1956, 161; Rb. Luik, 11 ianuari
1960, R.J.I. 1960, nr. 3719.
• Rb. Antwerpen, 23 april 1959, R. W. 1959-1960, 787.
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b. De eerstaanwezigheid

Dit probleem wordt ook omschreven als dat van de "individuele voorinbezitneming" in tegenstelling met de "collectieve voorinbezitneming",
die samenvalt met het voorgaande punt, d.i. de invloed van wijk of streek.
. Het is wenselijk twee hypothesen goed uit elkaar te houden. Het is
inderdaad mogelijk dat de partij aan wie hinder wordt toegebracht zich
het eerst op die plaats heeft gevestigd. Maar het komt even vaak voor dat
de partij van wie de stoornis uitgaat reeds aanwezig was, toen de benadeelde er bouwde of een ander bedrijf kwam vestigen.
In het eerste geval rijzen er geen bijzondere moeilijkheden. Af en toe
merkt men in vonnissen of arresten dat de eerstaanwezigheid van de
benadeelde eigenaar van belang wordt geacht, inzoverre dat het een
reden te meer is om de andere partij aansprakelijk te stellen 1 • Nochtans
betekent zulks niet dat men door eerst te bouwen een recht op onveranderlijkheid van de buurt zou verwerven. De rechtbank van Antwerpen heeft
in dat opzicht een merkwaardige uitspraak geveld 2 • Door het optrekken
van een appartementsgebouw werd voor een aanpalende woning de lichten luchttoevoer belemmerd. De rechtbank besliste dat: "wie door bouwen
zijn eigenaarsrecht uitoefent, daarnaast geen recht verwerft op de onveranderlijkheid van zijn buurt en het verlies van de voorheen geapprecieerde
voordelen van zijn omgeving, al weze deze schadelijk, zowel aan zijn
gemis van vooruitzicht toe te schrijven is als aan het rechtmatig belang
van de buur, die het nieuwe bouwwerk optrekt, zodat het niet verantwoord zou zijn het eerste te beschermen en het tweede te beknotten".
De situatie is gans anders in de tweede hypothese, d.i. wanneer de
benadeelde partij zich in de buurt van een schadelijke exploitatie is
komen vestigen. Heeft zij nog recht op schadevergoeding? Hieromtrent
liepen de meningen uiteen. De Franse rechtsgeleerde, DEMOLOMBE
verdedigde het standpunt dat de eerstaanwezige een recht van voorinbezitneming (préoccupation) had verworven en bijgevolg vrij uitging 3 • Die
opvatting vond geen steun in de Belgische rechtsleer en rechtspraak 4 •
Er bestond echter geen eenstemmigheid omtrent de volgende vraag: heeft
de eerstaanwezigheid geen enkele invloed of moet daarmee integendeel
in zekere mate rekening worden gehouden? Een zeer duidelijke lijn vindt
men op dat punt in de Belgische rechtspraak niet.
Een ganse reeks van arresten en vonnissen weerspiegelt de opvatting
dat de eerstaanweZige partij volledig aansprakelijk blijft. en de laterkomende buurman zijn recht op schadeloosstelling dus niet verbeurt.
De motivering is verschillend, maar het resultaat komt steeds op hetzelfde
1
Sic Brussel, 20 mei 1857, Pas. 1859.2.156; Hrb. Gent, 10 april1915, Jur. Comm. Fl. 1915,
105; Vred. Beringen, 6 juli 1945, T. Vred.-J.J.P. 1952, 89.
2
Rb. Antwerpen, 21 mei 1959, R.W. 1959-1960, 647.
3
C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napo[éon, XII, 1859, nrs. 659 en 659 bis. In feite was do
zienswijze van Demolombe genuanceerder dan ze meestal wordt voorgesteld.
4
B.v. F. LAURENT, Principes, VI, nr. 149; DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, nr. 925; Rep.
prat. dr. beige, trefwoord responsabilité, nr. 1505; R. 0. DALCQ, Tralté, I, nr. 671 en R.G.A.R.
1960, 6557, fol. 10 (met als zetfout Demogue in plaats van Demolombe); Hrb. Oostende,
3 juli 1930, R.G.A.R. 1931, 718; Hrb. Oostende, 8 december 1938, R.W. 1938-1939, 1706;
Rb. Brussel, 25 juni 1951, R.J.I. 1952, nr. 2556; Hrb. Doornik, 2 december 1952, Pas.
1953.3.50.
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neer. Soms wordt eenvoudig gezegd dat het geen belang heeft wie het eerst
aanwezig was 1 • Men is van oordeel dat het een soort van erfdienstbaarheid zou zijn voor de andere eigenaars, indien b.v. een hinderlijk bedrijf
door zijn eerstaanwezigheid vrij mocht schaden 2 • Men meent dat het
een onteigening zonder vergoeding zou zijn 3 • Men verklaart de eerstaanwezige aansprakelijk, hoewel de benadeelde de ongemakken kon of
moest voorzien 4 •
Maar talrijke beslissingen houden wel rekening met het feit dat de
partij die hinder veroorzaakt zich vóór het slachtoffer op die plaats is
komen vestigen. De rechtbanken zien daarin een reden om een ruimere
tolerantie te vergen ten gunste van de eerstaanwezige. Het zet hun ertoe
aan de schadevergoeding te verminderen of zelfs geheel te doen wegvallen.
Wat het laatste punt betreft, is de houding van de rechtspraak niet zo
duidelijk. De heersende strekking schijnt wel te zijn dat tot op zekere
hoogte met de voorinbezitneming zou worden rekening gehouden 5 •
Nochtans gaan sommige arresten en vonnissen verder en sluiten de
aansprakelijkheid volledig uit 6 • In dat geval staat men zeer dicht bij de
theorie van DEMOLOMBE.
Om met de eerstaanwezigheid rekening te houden roepen de rechtbanken verscheidene redenen in : de benadeelde partij kende de ongemakken
van de buurt, toen zij het eigendom kocht, ofmoest althans die nadelen
en zelfs de normale ontwikkeling van het hinderlijk bedrijf voorzien 7 ;
zij was onvoorzichtig geweest door die plaats te kiezen 8 ; zij was er zich
vrijwillig komen vestigen, wellicht met de hoop profijt te halen uit de
nabijheid van de hinderlijke inrichting 9 ; zij had bij de aankoop voor
dat eigendom een lagere prijs betaald wegens die ongemakken en had
dus geen behoefte aan een tweede compensatie 10 • Wordt de hinder echter
1
Cass. 5 augustus 1858, Pas. 1858.1.314; Brussel, 7 juli 1863, Pas. 1863.2.380; Brussel,
1 iuli 1933, R.J.I. 1933, nr. 387.
2
DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, nr. 926; Brussel, 18 november 1896, J.T. 1897, 1354; Hrb.
Luik, 31 iuli 1920, Jur. Liège, 1920, 278; Hrb. Luik, 8 oktober 1928, Jur. Liège, 1928, 316.
3
jHrb. Bergen, 5 december 1941, R.G.A.R. 1942, 3739. Dit vonnis maakte wel uitzondering
voor de buurman die er zich uit kwade trouw of speculatiegeest vestigt.
4
Hrb. Luik, 12 januari 1922, Jur. Liège 1922, 64; Hrb. Luik, 24 februari 1922, Jur. Liège
1922, 87.
• Rb. Bergen, 15 december 1916, B.J. 1922, 344; Luik, 1 december 1922, Jur. Liège1923,90;
Hrb. Oostende, 3 juli 1930, R.G.A.R. 1931, 718; Hrb. Oostende, 8 december 1938, R. W.
1938-1939, 1706; Rb. Brussel, 25 juni 1951, R.J.I. 1952, nr. 2556; Hrb. Doornik, 2 december
1952, Pas. 1953.3.50.
• Cass. 1 juni 1899, B.J. 1899, 855; Rb. Luik 18 mei 1901, J. T. 1901, 727; Hrb. Antwerpen
6 november 1901, P.P. 1902, nr. 1212; Hrb. Luik, 3 mei 1926, Jur. Liège 1926; Brussel,
3 november 1937, R. W. 1937-1938, 451.
7
Brussel, 24 juni 1892, Pas. 1893.2.6; Rb. Brussel, 18 iuli 1892, Pas. 1892.3.379; Rb.
Brussel, 30 juni 1894, P.P. 1896, nr. 827; Rb. Brussel, 27 februari 1897, Pas. 1897.3.158;
Brussel, 25 juli 1898, B.J. 1899, 858; Cass.1 juni 1899, B.J. 1899, 855; Rb. Luik, 18 mei 1901,
J.T. 1901, 727; Hrb. Antwerpen, 6 november 1901, P.P. 1902, nr. 1212; Hrb. Brussel, 18 juni
1906,P.P. 1906, 1306; Rb. Bergen, 15 december 1916, B.J. 1922, 344; Hrb. Luik, 3 mei 1926,
Jur. Liège, 1926, 191; Hrb. Oostende, 3 juli 1930, R.G.A.R. 1931, 718; Hrb. Doornik, 2
december 1952, Pas. 1953.3.50.
8
Luik, 9 april1913, Pas. 1913.2.327.
9
Brussel, 24 juni 1892. Pas. 1893.2.6; Gent, 24 maart 1904, Pas. 1904.2.287; Rb. Gent
19 juni 1907, Pas. 1908.3.236; Rb. Bergen, 15 december 1916, B.J. 1922, 344; Luik, 1 december 1922, Jur. Liège 1923, 90.
1
° Cass.1 juni 1899, B.J.1899, 855; Rb. Luik, 18mei 1901,J.T.1901, 727; Hrb. Antwerpen,
6 november 1901, P.P. 1902, nr. 1212.
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zwaarder dan de laterkomende normaal had kunnen of moeten voorzien,
dan valt de reden weg om deze buurman wegens gebrek aan vooruitzicht
te straffen en hem minder of geen schadevergoeding toe te kennen 1 •
In die wirwar van rechterlijke beslissingen kan men lastig een duidelijke
chronologische evolutiecurve bespeuren. Men zou niet met zekerheid
durven zeggen welke de houding van de Belgische rechtspraak is op dit
ogenblik. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie en van het
hof van beroep te Brussel aangaande dezelfde zaak hebben m.i. geen
definitieve klaarheid gebracht.
Plantenkwekers, die hun bedrijf gaandeweg hadden uitgebreid, ondervonden hinder van de schadelijke uitwasemingen uit de schouwen van
naburige cementfabrieken en waren ten slotte verplicht hun kwekerij naar
een andere streek over te brengen. Zij vorderden schadevergoeding voor
het geleden nadeel en voor de verhuizing. Het cementbedrijf riep in dat
de plantenkwekers hadden moeten nalaten hun inrichting verder uit te
breiden, zodra bleek dat de planten niet bestand waren tegen de schadelijke uitwasemingen van de fabrieken. Het hof van beroep te Brussel verwierp die thesis om twee redenen. Vooreerst een feitelijke reden: de
kwekers waren gerechtigd te verhopen dat de vermindering van hinder,
die sedert het begin van de jongste wereldoorlog was geconstateerd,
zou aanhouden; in die verwachting waren zij bedrogen uitgekomen door
de schuld van de cementfabriek. Ten overvloede gebruikte het hof ook
een principieel argument: het cementbedrijf had niet het recht om de
bloei van een naburige exploitatie te beletten door de zijne van schadelijke
aard te maken 2 • Dit was zonder twijfel een duidelijke uitspraak tegen de
theorie van de voorinbezitneming, maar meer ook niet.
Voor het Hof van Cassatie beproefde het cementbedrijf het pleit te
winnen met het argument dat de kwekers zich vrijwillig en bewust aan de
schade hadden blootgesteld door meer expansie te geven aan hun inrichting. Het Hof verwierp de voorziening, doch zonder principieel uitspraak
te doen. Het arrest beperkte er zich toe aan te stippen dat de feitelijke
voorstelling van zaken onjuist was, vermits het hof van beroep zijn beslissing had gegrondvest op de hoop van de kwekers, dat vermindering
van schade zou intreden 3 • Dat feitelijk element heeft ons beroofd van
een mooie kans om te weten of de hoogste rechterlijke instantie al dan
niet bereid is met de eerstaanwezigheid in zekere mate rekening te houden.
c. De persoonlijke receptiviteit van de benadeelde partij
De verhouding tussen de buren wordt ook nog beïnvloed door de min ·
of meer grote gevoeligheid van de benadeelde voor de hinder, die uitgaat van de schadelijke activiteit. Sommige buren worden meer of vlugger
1
Brussel, 25 iuli 1898, B.J. 1899, 858; Rb. Luik 18 mei 1901, J.T. 1901. 727; Rb. Gent
19 juni 1907, Pas. 1908:3.236; Rb. Aarlen, 21 februari 1922, Jur. Liège 1922, 157; Rb. Luik,
5 december 1922, Pas. 1923.3.62.
2
Brussel 26 mei 1961, Ann. Nat. Enreg. 1961, 239.
3
Cass. 21 februari 1963, Pas. 1963.1.687.
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gehinderd door een bepaalde exploitatie. Men denke aan een bloemenkwekerij in de buurt van een cementbedrijf. Of nog aan een zieke persoon
naast een inrichting met ronkende motor. Ook maakt het een verschil
dat iemand een appartementsgebouw optrekt naast een huis met sterke
fundering of niet. In al die gevallen rijst de vraag: zal die bijzondere gevoeligheid enige invloed hebben op de aansprakelijkheid van de storende
buurman?
De Belgische rechtspraak liet zich doorgaans leiden door het beginsel
van het normaal of abnormaal karakter van die receptiviteit.
De aansprakelijkheid van de hinderende partij wordt niet verminderd,
indien de gestoorde buurman in een normale toestand verkeert of een
normaal bedrijf exploiteert (b.v .. een blekerij, .plantenkwekerij of radiowinkel). Een vrij recent arrest van het hof van beroep te· Brussel ging
zeer duidelijk in die richting 1 • De Staat had te Brussel een school gebouwd en aldus schade toegebracht aan een naburig bedrijf van fotogravure. De Staat riep in dat de benadeelde partij abnormaal gevoelig
was voor elke trilling, om zo aan de aansprakelijkheid te ontsnappen.
Het arrest ging daar niet op in: "Attendu que l' exploitation d'un atelier de
photogravure n' a rien d' anormal: qu'il n' apparaît pas sérieux de faire
grief à la Société A. de s'être installée à l'endroit ou se trouvent situés ses
ateliers".
Heel anders reageert de rechtspraak, wanneer de hinder slechts wordt
aangevoeld, omdat de buurman in een abnormale toestand verkeert.
Dat doet de aansprakelijkheid wegvallen. Ziekte b.v. wordt als ongewoon
beschouwd. De motor van een bakkerij stoort de zieke buurvrouw. Moet
de bakker buitengewone maatregelen treffen om hinder te voorkomen?
Neen, besliste een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel 2 •
Een belangrijke pasteibakkerij stoort door rumoer de rust van een buurman, die hypernerveus is. Moet dat laatste element in aanmerking worden genomen? Neen, zei nogmaals dezelfde rechtbank van koophandel 3 •
Ook de slechte staat van het beschadigde gebouw wordt als persoonlijke receptiviteit beschouwd 4 • In dit verband wordt niet gerept van
normale of abnormale situatie, hoewel men het zou kunnen doen. De
aansprakelijkheid van de partij die hinder veroorzaakt wordt echter verminderd. De buurman kan geen aanspraak maken op volledige schadevergoeding wegens de ontoereikende fundering van zijn eigen gebouw;
er is gedeelde aansprakelijkheid 5 • DE PAGE, DEKKERS en DABINschijnen
die oplossing te beperken tot de compensatie wegens schade zonder schuld 6
Een arrest van het hof van beroep te Luik hield er nochtans rekening mee
in geval van aansprakelijkheid gegrond op artikel 1382 B.W. 7 • De
Brussel, 28 december 1957, R.J.I. 1958, m:. 3552.
Hrb. Brussel, 29 juni 1921, Jur. Comm. Brux. 1921, 423.
Hrb. Brussel, 22 oktober 1932, Jur. Comm. Brux. 1932, 376.
4
In die zin: J. DABIN, in R.C.J.B. 1949, 218, noot 2; V. DELVAUX, noot bij Luik 13 juli
1950, J.T. 1950, 637; V. DE LoeRT, in R.P.N.B. 1960, 341.
• B.v. Brussel, 16 oktober 1936, B.J. 1937, 96; rb. Dendermonde, 18 januari 1940, Pas.
1941.3.18; Rb. Bergen 19 februari 1941. R.G.A.R. 1942, 3758.
• DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, 1952, nrs. 930 en 939 met noot 5; J. DABIN, in R.C.J.B.
1949, 217.
7
Luik, 13 juli 1950, J.T. 1950, 634.
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schadende partij vroeg dat de ouderdom en de gebreken van.· het aanpalende huis in aanmerking zouden genomen worden. Het hof besliste
dat deinoverwegingneming afhangt van de graad van receptiviteit, maar
ook van de toerekenbaarheid van de gebreken aan het slachtoffer. Er
moest m.a.w. ook schuld liggen bij het slachtoffer. Dat is een beperkter
criterium dan de normale of abnormale situatie; de receptiviteit komt
slechts in aanmerking, wanneer de ongewone toestand voortspruit uit
een foutieve gedraging.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het concrete vraagstuk van de
persoonlijke receptiviteit in belangrijke mate wordt bepaald door het
voorgaande probleem, de eerstaanwezigheid. De werkelijkheid is minder
gesplitst dan de juridische systematiek zou doen vermoeden. Het is
inderdaad belangrijk te weten of een rusthuis werd geopend naast een
blikslagerij of omgekeerd. In die zin loste de rechtbank van Brussel
(in beroep) het op, toen ze moest oordelen over de vraag tot schadevergoeding van een bloemenkweker die zijn bedrijf had opgericht in de
buurt van een steenbakkerij die reeds vijftien jaar bestond. In casu waren
de geteelde bloemen (gladiolen) bijzonder gevoelig voor de hinder, die
uitging van de steenbakkerij. In de gegeven omstandigheden werd de
bijzondere gevoeligheid van de bloemenkwekerij beschouwd .als een
element in het voordeel van de steenbakkerij. Het vonnis luidt: "Attendu
que la nature toute spéciale et particulierement délicate des cultures faites
par l' intimé (de bloemenkweker) est un autre élément en faveur de
l'appelant (de steenbakker)" 1 • Het is duidelijk dat daarentegen een
later opgerichte steenbakkerij een onverminderde aansprakelijkheid zou
dragen.
DE SANCTIE

Bij de bespreking van de sanctie wegens hinder moeten twee onderscheidingen op het oog worden gehouden: 1. aansprakelijkheid met of
zonder schuld: 2. inrichting met of zonder administratieve vergunning.
De tweede doorkruist natuurlijk de eerste of omgekeerd. Laten we het
schuldelement als basis nemen voor de hoofdindeling.
1.

AANSPRAKELIJKHEID WEGENS HINDER DOOR FOUTIEVE HANDELING

1382 B.W.).
In dat geval primeert - overeenkomstig de algemene regel inzake
onrechtmatige daad - het herstel in natura: de pecuniaire schadeloosstelling komt slechts op de tweede plaats. Het belangrijk arrest van het
Hofvan Cassatie van27 april1962 bevestigde uitdrukkelijk die opvatting~
"Dat wanneer, zoals ten deze, de rechter vaststelt, dat een abnormale
schade door een fout veroorzaakt is, hij, ingevolge de regels van het burgerlijk recht, de macht heeft, tot naleving van de verplichting een ander
niet te schaden, de uitvoering in natura van deze verplichting te bevelen
(ART

1
2

Rb. Brussel, 25 juni 1951, R.J.I. 1952, nr. 2556.
R. W. 1962-1963, 57.
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en slechts in bijkomende orde, namelijk wanneer deze rechtstreekse uitvoering niet of niet meer mogelijk is, de uitvoering te bevelen door
"equivalent", wat opgelost wordt door het toekennen van schadevergoeding 1 •
1. In natura
De rechtstreekse uitvoering kan twee vormen aannemen: ofwel herstel
in de vroegere toestand, d.i. afbraak, verwijdering van de hinderende zaak,
ofwel - wat minder ver gaat - werken uitvoeren, maatregelen nemen,
waardoor de hinder ophoudt.
Om uit te maken in hoeverre die twee vormen van rechtstreekse uitvoering mogen worden opgelegd, dient men onderscheid te maken tussen
de hinderende buurman die over een administratieve vergunning beschikt en degene die ze niet heeft.

a. Zonder administratieve vergunning
Hierbij moet zowel worden gedacht aan de gevallen, waarin de administratieve vergunning niet vereist is, als aan diegene, waarin de noodzakelijke administratieve vergunning niet gevraagd werd.
In beide omstandigheden neemt de rechtspraak aan dat werken of
maatregelen kunnen bevolen worden. Ook neemt zij doorgaans aan dat
de stoornis moet ophouden en de hinderende zaak desnoods moet worden verwijderd 2 • Nochtans zijn er beslissingen die niet zo ver gaan. In dat
opzicht verdient het reeds vermelde vonnis van 11 januari 1960 van de
rechtbank te Luik onze aandacht 3 • Naast een renteniershuis was een
building met een hoogte van 26 meter opgetrokken, zodat licht- en luchttoevoer erg verminderd waren. De eigenaar van het renteniershuis
vorderde de afbraak. Op dat ogenblik - vóór de cassatie-arresten van
6 april 1960 - was een groot deel van de rechtbanken geneigd, de aansprakelijkheid tot elke prijs op het schuldelement, dus op artikel 1382
B.W., te doen steunen. Zo ook in dit vonnis, waarin men vruchteloos iets
meer zoekt dan het niet vermijden van hinder die de gewone maat van
burenlast overschrijdt. Op grond van artikel 1382 B.W. zou de afbraak
een logische sanctie zijn geweest. De rechtbank oordeelde echter dat
dergelijke veroordeling niet in verhouding zou zijn met de geleden schade
en beperkte de sanctie tot 120.000 frank schadevergoeding. In feite
strookt die beslissing niet met een aansprakelijkheid die op de schuldgedachte is gegrond, maar ze is redelijk en billijk. Deze onvermijdelijke
inconsequentie in het raam van de aquiliaanse aansprakelijkheid is
trouwens een belangrijke reden geweest voor de ommekeer in 1960.
Sedert de arresten van 6 april1960 zou men het onderhavig geval immers
oplossen buiten artikel 1382 B.W.; dan komt men eenvoudig tot compensatie.
1
In dezelfde zin: conclusies van advocaat-generaal MAHAUX voor de arresten van 6 april
1960, in R.C.J.B. 1960, 270; J. DABIN, in R.C.J.B. 1960, 290; R. 0. DALCQ, in R.G.A.R.
1960, 6557 fol. 9.
2
B.v. Vred. Leuze, 21 april1948, J.J.P.1949, 113; Rb. Hoei, 14december 1959,J.T.1960,
192; Hrb. Brussel, 13 december 1961, Jur. Comm. Brux. 1963, 174, bevestigd door Brussel,
25 februari 1963, Jur. Comm. Brux. 1963, 355.
3
Rb. Luik, 11 ianuari 1960, R.J.I. 1960, nr. 3719.
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b. Met administratieve vergunning

Op dit gebied is het cassatie-arrest van 27 ·april 1962 nogmaals zeer
belangrijk.
Een ijzer- en kopergieterij, die met administratieve vergunning in
werking was, hinderde een buurman. De eigenaar van de gieterij werd
veroordeeld om: 1. de daken van de gieterij te herstellen en zo te wijzigen
dat dampen en rook langs luchtkokers boven de daken van de omgeving
zouden wegtrekken; 2. de schouwen te verhogen tot minimum vijf meter
boven de nok van het dak van de gieterij. In cassatie bepleitte hij dat
alleen schadevergoeding verschuldigd was en hem geen verbouwingswerken konden opgelegd worden.
Na merkwaardige conclusies van advocaat.:.generaal DuMoN besliste
het Hof dat weliswaar geen afbraak kon worden bevolen, maar. wel
werken en maatregelen om de hinder te doen ophouden, op voorwaarde
nochtans dat ze niet in strijd zijn met derichtlijnen van de administratieve vergunning. Met andere woorden, ondanks de administratieve
vergunning, behouden de rechtbanken de bevoegdheid om maatregelen
en werken voor te schrijven, als die maar niet de administratieve regeling
tegenspreken of tot verdwijning van de geoorloofde inrichting strekken.
Indien de verbouwingswerken wel in botsing komen met de administratieve vergunning zou men zich moeten beperken tot schadevergoeding.
Die oplossing berust op het beginsel van de scheiding van de machten:
wat de bestuurlijke macht heeft toegestaan, kan de rechtbank niet ongedaan maken.
De uitspraak van het Hof kwam in feite zeer gelegen, want te voren
was de rechtspraak enigszins verdeeld. Over de onmogelijkheid de afbraak
of verwijdering te bevelen was men het volkomen eens. De meningen
liepen echter uiteen wat betreft de bevoegdheid van de rechtbanken om
maatregelen en werken op te leggen 1 • Nu schijnt de zaak wel definitief
beslecht, te meer omdat vooraanstaande civilisten dezelfde mening zijn
toegedaan 2 •
2. Schadeloosstelling

In geval van aquiliaanse aansprakelijkheid (art. 1382 B.W.) wordt een
integrale schadevergoeding toegekend. Het besproken arrest van 7 april

1949 3 en latere beslissingen 4 waren formeel in dat opzicht. Dit betekent
'Pro: Hrb. Oostende, 3 juli 1930, R.G.A.R. 1931, 718; Hrb. Brussel, 22 oktober 1932,
Jur. Comm. Brux. 1932, 376; Hrb. Oostende, 5 juli 1934, Jur. Comm. Fl. 1934, 116; Gent
19iuni1958,R.~. 1958--1959,1607.
Contra: Cass. 22 december 1864, Pas. 1865.1.54; Rb. Hoei, 2 jamiari 1940, Pas. 1941.3.33;
DABlN & LAGASSE, in R.J.C.B. 1949, blz. 63, nr. 26 in fine.
In tegenstelling met advoaat-generaal DuMON zou ik menen dat het cassatie-arrest van
22 december 1864 inderdaad een nuttig argument voor de eigenaar van de gieterij was, vermits het Hof toen besliste: "qu'il est réservé aux tribunaux de connaître des actions en dommages-intàêts et d'allouer aux intéressés des indemnités pécuniaires, mais qu'illeur est interdit d'ordonner, pour faire cesser la cause de ce préiudice,l'éxécution de mesures qui n'auraient
pas été prescrifes par l' autorité administrative".
2
DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, nr. 929 en noot 5; J. DABIN, in R.C.J.B. 1960, 301; R. 0.
DALCQ, Traité, I, nr. 680.
3
Pas. 1949.1.273.
4
Luik, 13 juli 1950, J.T. 1950, 634; Brussel, 30 april 1951, R.G.A.R. 1957, 5969; Hrb.
Doornik, 2 december 1952, Pas. 1953.3.50; Brussel, 4 december 1956, R.G.A.R. 1957, 5968.
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dus dat men aansprakelijk is voor de geringste schade en dat geen rekening
wordt gehouden met de meerwaarde, met de voordelen die voortspruiten
uit de totstandkoming van de zaak,. die hinder veroorzaakt 1 •
2. AANSPRAKELIJKHEID ZONDER FOUTIEVE HANDELING
In dat geval wordt aan de. benadeelde buurman een compensatie toegekend. Die gedachte van een compensatie, buiten artikel 1382 B.W.,
had in de rechtsleer reeds een hele tijdopgeld gemaàkt 2 • Ook in de rechtspraak, zowel v6ór als na het cassatie-arrest van 7 april 1949, vond die
opvatting af en toe weerklank 3 • De revolutionaire arresten van 6 april
1960 brachten de definitieve zegepraal van de compensatie-leer.
Onmiddellijk rijst de vraag naar de wettelijke grondslag, waarop die
oplossing stoelt. DE PAGE en DEKKERS 4 hadden haar gezocht in de combinatie van de artikelen 544 en 1370 B.W. 5 • DABIN wilde hen niet volgen
inzake artikell370, dat -naar zijn 'mening- op de artikelen 640 tot
685 van het B.W. doelde 6 • In de conclusies van advocaat-generaal
MAHAUX wordt de mening van DABIN bijgetreden 7 • Ook DALCQ denkt
er zo over 8 • De cassatie-arresten van 6 april1960 hebben onder invloed
van advocaat-generaal MAHAUX de compensatie-leer doen steunen op
een verbinding van artikel 544 B.W. met de traditie en het algemeen
beginsel van gelijkheid tegenover wet en lasten, dat onder meer in artikel
11 van de grondwet tot uiting komt 9 •
Verder moet men zich bezinnen over de betekenis van het woord
"compensatie". Afbraak, verwijdering van de zaak is voorzeker uitgesloten 10, maar zulks impliceert niet dat de compensatie zou beperkt blijven tot het uitkeren van een pecuniaire schadeloosstelling. In de arresten
van 6 april 1960 vindt men zowel compensatie in natura als in geld. In
het kanaal-arrest geschiedde de compensatie in de vorm van geld, maar
in het schoorsteengeval bestond ze in de verplichting de schouw van de
aanpalende woning hogerop te bouwen. DABINheeft dit laatste met nadruk onderschreven en gewezen op de mogelijkheid dat werken worden
voorgeschreven, zelfs wanneer een administratieve vergunning werd
verleend. Hij schreef: "Compensation en argent, faute de mieux; compenLuik, 13 juli 1950, J.T. 1950, 634; R. 0. DALCQ, Traité, I, nr. 705.
DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, nr. 929; R. DEKKERS, in R.C.J.B. 1947, 76; J. DABIN, in
B.J. 1921, 298, 9° in fine en R.C.J.B. 1949,212.
a Brussel, 9 oktober 1943, R.C.J.B. 1947, 70; Brussel, 13 juli 1946, J.T. 1949, 509; Rb.
Veurne, 7 januari 1954, R. W. 1953-1954, 1393; Vred. Nijvel, 7 oktober 1954, R.J.I. 1955,
nr. 3280; Brussel, 10 mei 1955, Pas. 1956.2.172; Rb. Brussel, 2 juli 1956, J.T. 1957, 130;
Vred. Brussel, 24 maart 1959, J.T. 1959, 336.
4
DE PAGE-DEKKERS, Traité, V. nr. 934.
5
Artikel 1370 B.W. betreft de verbintenissen die ontstaan zonder overeenkomst, o.m.
die voortspruiten uit de wet en dus onvrijwillig tot stand komen. Wat deze laatste categorie
aangaat, vermeldt artikel1370 expliciet de verbintenissen tussen naburige eigenaars.
6
J. DABIN, in R.C.J.B. 1949, 213. In dat artikel bracht hij ook kritiek uit tegen art. 544
als juridische grondslag (ibid., 214).
7
R.C.J.B. 1960, 273.
8
R. 0. DALCQ, in R.G.A.R. 1960, 6557 fol. 10.
• Zie de hiervoor geciteerde tekst van de arresten en de doordachte commentaar van DABIN in R.C.J.B. 1960, 301 e.v.
10
Sic advocaat-generaal MAHAUxin R.C.J.B. 1960, 270; ook DABIN&LAGASSE, in R.C.J.B.
1949, blz. 63, nr. 26.
1
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sation en nature, sipossible, par l'exécution sur le fonds voisin de travaux
susceptibles d' annuler l'inconvénient; c' est la salution donnée par l' arrêt
attaqué et approuvée par la Cour de cassation dans l' espèce Thibaut
(schoorsteen-geval). Et !'on ne voit pas que de tels travaux ne pourraient
être ordonnés par les tribunaux même dans le cas d'un établissement
autorisé" 1 •
De benadelende partij is alleen aansprakelijk voor de hinder die buitensporig is, niet voor wat binnen de gewone maat blijft.
Een laatste punt is te weten of bij de compensatie rekening kan worden
gehouden met de meerwaarde. Door het uitvoeren van openbare werken
b.v. brengt de Staat niet alleen hinder voor de omringende eigendommen~
maar ook voordelen. Mag de rechtbank voor- en nadelen afwegen?
De arresten van 6 april1960 maken gewag van een billijke en passend~
compensatie, die het verbroken evenwicht herstelt. Naar de mening van
DALCQ zijn daarmee niet alle interpretatiemoeilijheden van de baan. Hij
vraagt zich af of met de uitdrukking "herstel van het verbroken evenwicht" het Hof niet in de eerste plaats erom bekommerd was, het slachtoffer van de hinder zoveel mogelijk terug te plaatsen in de toestand, zoals
die was vóór de hinderlijke handeling. Hij laat daarbij opmerken dat DE
PAGE veeleer dacht aan een nieuw evenwicht, dus met inachtneming van
de meerwaarde, die het eigendom dank zij de hinderlijke activiteit intussen heeft verworven. DALCQ geeft de voorkeur aan de zienswijze van
DE PAGE: "Cette forme de réparation est peut-être plus réaliste. La construction nouvelle a bouleversé l' égalité existante d'une manière irréversible et ne vaut-il pas mieux alors, tenir compte de tous les aspects du
nouvel état de chose créé que de se référer uniquement à celui qui a disparu?'' 2 •
Alleen kan men de vraag stellen of het Hof van Cassatie de zaken zó
statisch heeft bekeken als DALCQ veronderstelt. Het is niet noodzakelijk,
de woorden "herstel van verbroken evenwicht" uit te leggen als een
terugkeer naar de vroegere toestand. Het kan ook dit betekenen: wanneer het oude evenwicht werd verstoord, herstelt men het evenwicht,
dat was verbroken, door een compensatoire vergoeding. Niets belet dat
men bij het zoeken naar een nieuwe evenwichtssituatie de meerwaarde
in aanmerking neemt. De conclusies van advocaat-generaal MAHAUX
bij de besproken arresten gaan trouwens zeer duidelijk in die richting.
Hij oordeelde: "Mais s'il en est ainsi, ne convient-il pas, dans la détermination de ce dédommagement et de cette compensation, de tenir compte,
d'une part, de !' état concret de l'immeuble ainsi désavantagé, d' autre part,
des avantages particuliers que les travaux dommageables peuvent avoir
procurés à eet immeuble?" 3 •
Zal in de toekomst de oplossing van de compensatie, met inachtneming
van de meerwaarde, het pleit winnen? Wellicht, vermits verscheidene leidinggevende civilisten daar voorstander van zijn 4 • Nochtans valt aan te
1

J. DABIN, in R.C.J.B. 1960, 301. In dezelfde zin op blz. 287.
R. 0. DALCQ, in R.G.A.R. 1960, 6557 fol11.
R.C.J.B. 1960, 271.
• DE PAGE-DEKKERS, Traité, V, nr. 937 in fine; R. DEKKERS, in R.C.J.B. 1947, 76; R.O.
DALCQ, in R.G.A.R. 1960, 6557 fol. 11.
2

3
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stippen datDABINde toepassing van dat principe enigszins beperkt. Naar
zijn gevoelen komt de meerwaarde niet in aanmerking, wanneer de buurman niet de enige was om die meerwaarde te genieten, want dan zouden
de kwade gevolgen alleen door hem worden gedragen wegens de vermindering van de compensatie 1 •
BESLUIT

De laatste jaren zijn voor het vraagstuk van de hinder bijzonder vruchtbaar geweest.
Na een periode van vinnige controverse in de rechtsleer en van onzekerheid in de jurisprudentie heeft de plechtige uitspraak van het Hof van
Cassatie in de arresten van 6 aprill960 opnieuw eenheid gebracht op het
gebied van de juridische fundering van de aansprakelijkheid voor schade
zonder schuld. Een ander belangrijk cassatie-arrest van 27 april 1962
heeft duidelijke richtlijnen verstrekt nopens de sanctie voor het geval
dat aan het hinderlijke bedrijf een administratieve vergunning werd verleend. In grote trekken ligt de oplossing dus vast.
Wel blijft er omtrent een en ander punt nog onzekerheid hangen. Dat
is vooral zo voor het vraagstuk van de aansprakelijkheid van de aannemer
die geen technische fout heeft bedreven in conceptie of uitvoering. Het
ware te hopen dat ook hier het Hof spoedig een klare lijn zou trekken, ten
bate van de rechtszekerheid.
Sinds het probleem van de juridische grondslag in 1960 een bevredigende oplossing heeft gekregen, is de aandacht uiteraard verschoven naar
de vraag wat juist bovenmatige hinder is. Het is meer een feitenkwestie
geworden dan een juridisch vraagstuk. Op het terrein van de feiten zijn
natuurlijk nieuwe controversen niet uitgesloten. Waarom beschouwt men
de ene stoornis als normaal en de andere niet? Op dat punt behoudt het
persoonlijk inzicht van de rechters onvermijdelijk heel wat speelruimte.
LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Ann. Not. Enreg.
B.J.
B.W.
Cass.
Cass. fr.

D.
Hrb.
J.T.
Jur. Liège
Jur. Comm. Brux.
Jur. Comm. Fl.
Pas.
P.P.
Rb.
R.C.J.B.
Rev. Trim. Dr. Civ.
R.G.A.R.
R.J.I.
R.W.

s.

T. Vred. Vred.
1

J.

J.J.P.

DABIN,

Annales du Notafiat et de l'Enregistrement.
Belgique Judiciaire.
Burgerlijk Wetboek.
Hof van Cassatie.
Cour de Cassation (Frankrijk).
Digesta.
Rechtbank van Koophandel (handelsrechtbank).
Joumal des Tribunaux.
Jurisprudence de la Cour d'appel de Liège,
Jurisprudence commerciale de Bruxelles.
Jurisprudence commerciale des Flandres.
Pasicrisie belge.
Pandectes périodiques.
Rechtbank van eerste aanleg.
Revue critique de iurisprudence belge.
Revue trimestrielle de Droit civil.
Revue générale des Assurances et des Responsabilités.
Reset Jura Immobilia.
Rechtskundig Weekblad.
Recueil Général des Lois et des Arrêts (Sirey, Paris).
Tijdschrift voor Vrederechters - Journal des Juges de Paix.
Vredegerecht.

in R.C.J.B. 1949, 217.

aoà

lNHOUD
. PREADVIES VAN PROl;<'.

R.

DERINE

1. Foutievè gedraging

282

2. Misbruik van recht

282

3. Bovenmatige hinder .

285

1. De juridische grondslag
285
2. De concretisering van het begrip bovenmatige hinder
294
a. De invlo~d van ·streek, wijk, tijdperk, urbanisme en technische vooruitgang. . . . . . . . . . . . . . .
295
b. De eerstaanwezigheid . . . . . .1 • • • • • • •
298
c. De persoonlijke receptiviteit van de benadeelde partij
300
DE SANCTIE • .

.

.

• • • • .

.

.

.

.

• • .

.

.

.

.

.

.

302

1. Aansprakelijkheid wegens hinder doorfoutieve handeling (art. 1382
B.W.). . . . . . . . . . . . . . . .
302
1. In natura . . . . . . . . . . . .
303
a. Zonder administratieve vergunning
303
b. Met administratieve vergunning . .
304
2. Schadeloosstelling . . . . . . . . .
304
2. Aansprakelijkheid zonder foutieve handeling

305

BESLUIT

307

...•.•••..•.....

