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Het probleem van kraaiende hanen werd al meermaals voorgelegd aan de beoordeling van een 
Vrederechter, die hierin soeverein zal oordelen of er in het concrete geval sprake is van abnormale 
burenhinder. 
 
De rechtspraak inzake abnormale burenhinder wordt geënt op het artikel 544 Burgerlijk Wetboek, dat 
stelt : 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. 
 
Hieruit is men rechtsleer en rechtspraak gaan ontwikkelen, waarbij wordt nagegaan of er geen 
onevenwicht wordt gecreëerd in de rechten en plichten die naburen ten opzichte van elkaar hebben. 
 
In concreto werd er al herhaaldelijk gesteld in vonnissen dat “hinderende” buren de haan moeten 
verwijderen die overlast veroorzaakt, en dit vooral in stedelijk gebied. 
Maar zelfs in plattelandsgebied, of in casu natuurgebied, kunnen er omstandigheden aangehaald 
worden die wel degelijk wijzen op een abnormale burenhinder, hoewel de bewijslast hier moeilijker is. 
Wanneer de dame in kwestie naar de Vrederechter zou stappen, aantoont dat zij een B&B uitbaat, 
negatieve beoordelingen krijgt omwille van de burenhinder, minnelijke pogingen tot oplossing heeft 
ondernomen, enz enz, kan het perfect dat de Vrederechter hier oren naar heeft. 
Maar nogmaals : de Vrederechter zal hier op soevereine wijze een afweging maken van de rechten en 
plichten van de naburen. 
In één geval heeft de Vrederechter bv opgelegd dat de hokken van de hanen verduisterd dienden te 
worden tussen 22u en 7u, zodat ze niet bij het eerste ochtendgloren zouden beginnen roepen. 
 
Dat de dame in kwestie niet zou weten waar de eigenaar van de hanen woonachtig is, kan ondervangen 
worden. 
In se kan er via kadastrale opvragingen bekomen worden wie de mede-eigenaars zijn van het 
aanpalende stuk grond. 
 
In eerste instantie kan dan een oproeping in verzoening georganiseerd worden bij de Vrederechter, 
waaruit eventueel een oplossing kan volgen zonder dat er een verdere gerechtelijke procedure nodig is. 
 


