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Casus burenhinder HBVL:  

 

1. Feit dat hij in de gevangenis zit:  

In principe kan men de woonplaatsgegevens van een persoon opzoeken op de 

website van het online kadaster of in het rijksregister. In de meeste gevallen zal een 

gedetineerde zijn woonplaats hebben op het adres van de gevangenis.  

In het geval dat men toch geen woonplaats van de buurman kan terugvinden is het 

voldoende dat in het dagvaardingsexploot enkel de verblijfplaats van de gedaagde 

wordt vermeld. De verblijfplaats van de buurman is in dit geval het adres van de 

gevangenis waar hij verblijft. (zie artikel 43 en 702 Ger.W.)  

De betekening van de dagvaarding aan de buurman: artikel 35 van het Ger.W. 

bepaalt:  

“Indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt zij 

aan de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats 

van de geadresseerde (…) ”. 

 

2. Burenhinder:  

Artikel 544 van het Belgische Burgerlijk Wetboek bepaalt:  

“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”.  

Bij het lezen van dit artikel lijkt het erop dat elke eigenaar, zolang men de wetten 

respecteert, gebruik mag maken van zijn eigendom op welke manier hij dat ook 

maar wil. Verder zal blijken dat dit niet het geval is.  

Indien een persoon een foutieve daad stelt, kan hij op basis van artikel 1382 van het 

Burgerlijk Wetboek veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding 

aan de schadelijdende partij.  

Een voorbeeld van een foutieve handeling is de situatie waarin iemand de 

ruiten van zijn buurman stukgooit met stenen.  
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In dit geval mag het duidelijk wezen dat de betrokkene een fout heeft 

begaan.  

 

In sommige situaties waar buren overlast ondervinden van elkaar is het echter niet 

altijd even duidelijk of er wel sprake is van een fout van een van de partijen. Het kan 

uiteraard ook zo zijn dat iemand bij het uitoefenen van zijn eigendomsrecht slechts 

hinder veroorzaakt voor zijn buren zonder dat er een fout kan worden aangetoond.  

Deze probleemgevallen kunnen in het Belgische rechtssysteem opgelost worden via 

een foutloze of objectieve aansprakelijkheid. Concreet betekent dit dat er geen fout 

bewezen moet worden indien een buur hinderlijke activiteiten uitvoert.  

Deze oplossing voor burenhinder, die zijn oorsprong vindt in rechtspraak van het 

Hof van Cassatie, wordt ook wel de evenwichtsleer genoemd.  

De evenwichtsleer stelt dat artikel 544 BW niet alleen het eigendomsrecht van jezelf 

beschermt maar ook dat van je nabuur. De uitoefening van het exclusieve recht van 

eigendom kan immers niet ten koste van de uitoefening andermans 

eigendomsrechten gaan… Iedereen moet op een gelijke manier kunnen genieten van 

zijn eigendom en mag daarbij anderen (buren) geen onredelijke last bezorgen.  

Een belangrijke voorwaarde om burenhinder aan te pakken via de evenwichtsleer is 

dat er een minimale graad van ernst van de veroorzaakte hinder bereikt moet zijn. 

In elke situatie van nabuurschap kan er sprake zijn van ongemakken tussen buren 

en tot op een bepaalde hoogte moeten zij deze gedogen van elkaar. Dit zijn 

normale ongemakken uit nabuurschap. De veroorzaakte hinder moet dus voldoende 

ernstig zijn om van burenhinder te kunnen spreken.  

De beoordeling of de hinder al dan niet voldoende ernstig is wordt uitsluitend 

overgelaten aan een rechter.  

 

Als een rechter beslist dat er sprake is van overmatige burenhinder dan kan hij geen 

integrale schadeloosstelling opleggen (zoals dat wel het geval is indien men vordert 

op basis van artikel 1382 BW). Wat de schadevergoeding betreft kan er enkel een 

passende compensatie toegekend worden aan de schadelijder. Bovendien zal de 

schadeverwekkende buur de overlast moeten gaan verminderen tot deze kunnen 



 

3 

 

vallen onder de normale ongemakken uit nabuurschap. De hinderlijke activiteiten 

kunnen dus niet volledig verboden worden door een rechter, ze zullen enkel beperkt 

kunnen worden.  

Toch zijn er in de Belgische rechtspraak voorbeelden terug te vinden waar 

rechters in gevallen van burenhinder een volledig verbod opleggen (vb: Rb. 

Brugge (1e k.) nr. 01/1896/A, 4 februari 2002).  

 

De bevoegde rechter in deze materie is enerzijds ongeacht het bedrag de 

vrederechter zijn op basis van artikel 591, 3° BW: “geschillen inzake 

erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan 

elkaar grenzende erven oplegt”. Het is uiteraard ook mogelijk dat er sprake is van 

nabuurschap zonder dat de erven aan elkaar grenzen, bijvoorbeeld overburen. In 

dat geval kan men zich ook wenden tot de vrederechter indien de vordering lager is 

dan een bedrag van 2500 euro. Dit op basis van de algemene bevoegdheid van de 

vrederechter in artikel 590 BW.  

 

 

Het is de eisende partij die het bewijs moet leveren van een bovenmatige hinder.  

 

Advies in deze zaak:  

Ten eerste mag het feit dat de B&B uitbaatster geen adres kan opgeven van haar 

buurman geen obstakel zijn om een geldige vordering in te stellen tegen hem bij de 

bevoegde vrederechter. Zijn verblijfplaats is gekend en dat is in principe 

voldoende…  

In deze situatie lijkt het er op dat de buurman door het houden van hanen die teveel 

lawaai maken geen fout heeft begaan. Een vordering op basis van artikel 1382 BW is 

dus uitgesloten.  

De uitbaatster kan wel een vordering op basis van de evenwichtsleer instellen bij de 

vrederechter. In dat geval zal ze moeten bewijzen dat de hinder die veroorzaakt 
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wordt door de hanen voldoende ernstig is om te besluiten dat het evenwicht tussen 

de buren verstoord is. De beoordeling hiervan hangt volledig af van de vrederechter.  

Een rechter gaat o.a. rekening houden met de frequentie en de intensiteit van de 

hinder. Een vrederechter zal sneller oordelen dat er sprake is van bovenmatige 

burenhinder indien er sprake is van een voortdurende hinder. Ook het milieu waarin 

het zich afspeelt is van belang. Zo moet men in een stad gedogen dat er geluiden 

van verkeer zijn en op het platteland zich ervan bewust zijn dat er soms geur van 

landbouw waar te nemen is of geluiden van bijvoorbeeld een haan. Personen die 

naast een kerk wonen moeten zo bijvoorbeeld ook aanvaarden dat de klokken ten 

gepaste tijden luiden. Zo werd reeds geoordeeld dat buren van een kerk niet elke 

dag urenlang het gespeel op de beiaard moeten aanhoren, of dat een buurvrouw 

ook niet elke dag uren moet luisteren naar het gekraai van 10 hanen van haar 

buurman... Iedereen heeft immers recht op momenten van rust zonder te worden 

gestoord door overlast.  

In het verleden werd al eens een oordeel geveld over een hanenverblijf dat in de 

nabije omgeving gelegen was van de slaapkamer van de buren. Hier werd de 

eigenaar van de hanen verplicht om de nodige maatregelen te nemen om de 

overmatige hinder te voorkomen. 

Definitief van alle hanen afraken zal misschien een moeilijke opdracht worden maar 

de kans bestaat dat de buurman desgevallend toch een deel van de dieren weg zal 

moeten doen of ze op een andere manier huisvesten zodat de situatie terug leefbaar 

wordt.  

 

 

 

 


