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Hoe zit het met burenhinder en afstand van 
beplantingen in het nieuw goederenrecht?



1. Inleiding

2. Burenrelaties:
- burenhinder
- eigendomsrecht

3. Afstand van beplantingen

4. Afpaling

5. Procedurele aspecten – Werking Vredegerecht

NIEUW GOEDERENRECHT



BURGERLIJK WETBOEK (1830): BASIS = CODE NAPOLEON (1804)

NIEUW BURGERLIJK WETBOEK (N.B.W.) : 10 BOEKEN

➢Boek 1: Algemene bepalingen

➢Boek 2: Personen, familie en relatievermogensrecht (in werking 01/07/2022?)

➢Boek 3: Goederen (in werking 01/09/2021)

➢Boek 4: Nalatenschappen, schenkingen en testamenten (in werking 01/07/2022?)

➢Boek 5: Verbintenissen

➢Boek 6: Buitencontractuele aansprakelijkheid

➢Boek 7: Bijzondere overeenkomsten

➢Boek 8: Zekerheden

➢Boek 9: Bewijs (in werking 01/11/2020)

➢Boek 10: Verjaring

NIEUW GOEDERENRECHT

WETTELIJK KADER





1. Integratie van het goederenrecht
Samen- en invoeging van hoogbejaarde wetten in BW

- bijv. erfrecht- en opstalwet van 10 januari 1894

- bijv. hypotheekwet van 16 december 1851

- bijv. veldwetboek van 7 oktober 1886 (art.29-39, niet art. 35bis!)

2. Instrumentalisering (functionalisering) van het 

goederenrecht

3. Modernisering van het goederenrecht

4. Flexibilisering van het goederenrecht

NIEUW GOEDERENRECHT

KRACHTLIJNEN





• Wet 4 februari 2020 (B.S. 17 maart 2020) 

tot invoering van nieuw Boek 3 N.B.W.

• Inwerkingtreding: vanaf 1 september 2021

Dus niet voor overeenkomsten die dateren 

van vóór 1/9/2021, behalve wanneer 

partijen er uitdrukkelijk voor kiezen 

(aangepaste overeenkomst)

• Alle artikelen hernummerd!

NIEUW GOEDERENRECHT



Welke regels op welke situatie toepassen?

Rechtshandelingen en rechtsfeiten

• Ontstaan vóór 1 september 2021? Oude Recht  (oud B.W.)

• Ontstaan na 1 september 2021? Nieuwe recht (Boek 3 N.B.W.)

Tenzij partijen contractueel kiezen om nieuwe regels toe te passen op 

oude/bestaande overeenkomst

Hoe? Bijvoegsel met nieuwe bepalingen

NIEUW GOEDERENRECHT



Is het nieuwe goederenrecht van toepassing op bestaande 

overeenkomsten?

NEEN

• Nieuwe regels toepasselijk vanaf 1 september 2021

• Bestaande overeenkomst = rechten verworven vóór inwerkingtreding

• Overgangsbepalingen hebben eerbiedigende werking

TENZIJ

• Partijen anders overeenkomen

• En dus akkoord zijn om nieuwe regels toe te passen

DUS: oude recht blijft nog een tijd voortbestaan naast het nieuwe recht

Verlenging van bestaande rechten: oude recht blijft van toepassing

Hernieuwing van bestaande overeenkomst: nieuwe recht!

NIEUW GOEDERENRECHT



INDELING boek 3 N.B.W. (acht titels)

1. Algemene bepalingen

2. Goederen

3. Eigendomsrecht

4. Mede-eigendom

5. Burenrelaties

6. Recht van vruchtgebruik

7. Erfpachtrecht

8. Opstalrecht

NIEUW GOEDERENRECHT





Algemene principes nieuw goederenrecht:

• Van aanvullend recht, dus contractvrijheid met evenwel drie 

uitzonderingen:

✓ Dwingende bepalingen: beperkt aantal (o.m. inzake mede-

eigendom)

✓ Bijzondere wettelijke bepalingen inzake looptijd: belangrijk voor 

opstal, erfpacht en vruchtgebruik

✓ Definities zijn van dwingend recht

• Gesloten stelsel: men kan slechts zakelijke rechten vestigen die de 

wetgever erkent – numerus clausus!

• Anterioriteitsbeginsel: oudere rechten hebben voorrang op recentere 

zakelijke rechten
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• Aanleiding: rechtspraak m.b.t. burenruzies 
(geluidsoverlast,...)

• Rechtspraak + rechtsleer: theorie van de burenhinder 
ontwikkeld

• Nu wettelijk verankerd in Burgerlijk Wetboek: art. 3.101. 
en 3.102. N.B.W.

BURENRELATIES: burenhinder



Art. 3. 101. §1 N.B.W.:

Naburige eigenaars hebben elk een recht op het gebruik en genot 

van hun onroerend goed. Bij de uitoefening van hun gebruik en genot 

eerbiedigen ze het geschapen evenwicht door geen hinder op te 

leggen aan de nabuur die de normale ongemakken uit de 

nabuurschap overtreft en hem toerekenbaar is.

Om de bovenmatigheid van de hinder te beoordelen, is rekening te 

houden met alle omstandigheden van het geval, zoals het tijdstip, de 

frequentie en de intensiteit van de hinder, de eerstingebruikneming of 

de publieke bestemming van het onroerend goed van waaruit de 

hinder wordt veroorzaakt. 

BURENRELATIES: burenhinder



Uitgangspunt: algemeen principe

Iedere eigenaar heeft recht op het 
volledige gebruik en het genot van 
zijn onroerend goed.

Evenwicht bewaren tussen zijn 
onroerend goed en dat van zijn 
nabuur.

Geen overmatige hinder veroorzaken 
die niet in verhouding staat tot de 
normale ongemakken die kunnen 
voortvloeien uit het nabuurschap.

BURENRELATIES: burenhinder





Beoordeling:

• Wie is nabuur?

• Ieder die wettelijk over een eigendomsrecht beschikt

• Vruchtgebruikers, opstalhouders en huurders volgens persoonlijk 

of zakelijk recht

• Aannemers (burenhinder contractueel overdragen van de 

eigenaar naar een onroerend goed of als ze een opstalrecht 

kregen om te bouwen of verbouwen)

BURENRELATIES: burenhinder



Beoordeling: bovenmatig karakter van de hinder

• Alle omstandigheden van het geval (niet-limitatieve opsomming) 

o.a.

✓ Het tijdstip

✓ De frequentie

✓ De intensiteit van de hinder

✓ De eerst ingebruikneming

✓ De publieke bestemming onroerend goed van waaruit de hinder 

veroorzaakt wordt

BURENRELATIES: burenhinder



De buur die de hinder veroorzaakt en hierdoor het evenwicht tussen de buren 

schendt, moet instaan voor het herstel ervan (art. 3.101.§2 N.B.W.)

Er is dus bovenmatige hinder.

Vroegere rechtspraak: ‘passende en billijke vergoeding’ (oude art. 544 B.W.)

Nu: limitatieve opsomming van maatregelen die de rechter kan opleggen om het 

evenwicht te herstellen. Combinatie van maatregelen is mogelijk:

1. Een vergoeding in geld ter compensatie van de hinder

2. De vergoeding van de kosten verbonden aan compenserende 

maatregelen op het gehinderde onroerend goed om de hinder tot het 

normale niveau te verminderen

3. Het bevel de handeling die het evenwicht verstoort te staken of op het 

hinderende onroerende goed maatregelen te nemen die de hinder 

verminderen tot het normale niveau

Verjaring van de vordering art. 2262 bis § 1, 2e en 3e lid oud B.W.

BURENRELATIES: burenhinder



Art. 3.102. N.B.W.:

Voorkomen van bovenmatige 

burenhinder

BURENRELATIES: burenhinder



Art. 3.102. N.B.W.:

Indien een onroerend goed ernstige en manifeste risico’s inzake 

veiligheid, gezondheid en vervuiling ten aanzien van een naburig 

onroerend goed veroorzaakt waardoor het evenwicht tussen de 

onroerende goederen wordt verbroken, kan de eigenaar of gebruiker 

van dat naburige onroerend goed in rechte vorderen dat preventieve 

maatregelen worden genomen teneinde te verhinderen dat het risico 

zich realiseert.

BURENRELATIES: burenhinder



✓ Bovenmatige burenhinder dreigt zich voor te doen maar heeft zich nog niet 

gerealiseerd

✓ Preventieve maatregelen vragen in rechte

✓ Door de eigenaar of de gebruiker

✓ ‘Ernstig en manifest risico’ inzake veiligheid, gezondheid of vervuiling

✓ Waardoor evenwicht tussen de onroerende goederen wordt verbroken

✓ Dreigend risico moet bijzonder gekwalificeerd zijn

✓ Dreigend risico moet geobjectiveerd kunnen worden

✓ Persoonlijke gevoeligheid van de benadeelde speelt niet

BURENRELATIES: burenhinder





Art. 3.50. N.B.W.:

Het eigendomsrecht verleent aan de eigenaar rechtstreeks het 

recht om het voorwerp ervan te gebruiken, hiervan het genot te 

hebben en erover te beschikken. De eigenaar heeft de volheid van 

bevoegdheden, behoudens de beperkingen die door wetten, 

verordeningen of door de rechten van derden worden opgelegd.

BURENRELATIES: eigendomsrecht



Art. 3.67. N.B.W: Feitelijk gedogen van de eigenaar

§1. Indien een zaak of dier op onopzettelijke wijze op een naburig 

onroerend goed is terechtgekomen, moet de eigenaar van dit 

onroerend goed ze teruggeven of toelaten dat de eigenaar van 

deze zaak of van dit dier ze weghaalt.

BURENRELATIES: eigendomsrecht



Art. 3.67. § 1 N.B.W.:

Toepassingsvoorwaarden:

• Een zaak of een dier

• Onopzettelijk

• Op een aanpalend onroerend goed

• Eigenaar onroerend goed moet teruggeven of toelaten dat de 

eigenaar zaak/dier weghaalt

BURENRELATIES: eigendomsrecht



Art. 3.67. §2. N.B.W.:

De eigenaar van een onroerend goed moet, na voorafgaande 

kennisgeving, gedogen dat zijn nabuur toegang heeft tot dit 

onroerend goed indien dit noodzakelijk is om bouw- of 

herstellingswerken uit te voeren, of om de niet-gemene afsluiting te 

herstellen of te onderhouden, tenzij indien de eigenaar rechtmatige 

motieven laat gelden om deze toegang te weigeren.

Indien dit recht toegelaten wordt, moet het op de voor de nabuur 

minst schadelijke wijze worden uitgeoefend. De eigenaar heeft recht 

op vergoeding indien hij schade heeft geleden.

BURENRELATIES: eigendomsrecht



➢ Vroegere ‘ladderrecht’ (art. 31 Veldwetboek)

➢ Gedogen van de eigenaar onroerend goed

➢ Voorafgaandelijk verwittigd

➢ Waarvoor: 

• Bouw- of herstellingswerken (bijv. kraan bouwwerken plaatsen,…)

• Herstellen of onderhouden niet-gemene afsluiting (bijv. haag)

➢ Weigering toegang is mogelijk op grond van rechtmatige motieven

➢ Buur kan dit recht afdwingen bij de vrederechter: noodzaak aantonen 

en redenen van weigering moeten in overweging genomen worden

➢ Op de minst schadelijke wijze

➢ Eigenaar onroerend goed heeft recht op schadevergoeding bij schade

BURENRELATIES: eigendomsrecht



Art. 3.67.§ 3 N.B.W.: 

Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet is 

afgesloten, mag ieder er zich op begeven tenzij de eigenaar van dit 

perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze 

kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn 

toestemming de grond te betreden. 

BURENRELATIES: eigendomsrecht



‘Iedereen mag een onbebouwd en onbewerkt perceel betreden’ (zeer 

beperkte uitzondering op de exclusiviteit van het eigendomsrecht: moet 

zeer restrictief toegepast worden)

Voorwaarden:

• Onbebouwd en onbewerkt onroerend goed, dus niet bebouwd: 

onroerend goed, niet bewerkt privé of in landbouwgebruik

De kwalificatie ‘onbewerkt’ sluit elke vorm van landbouwgrond uit

• Niet afgesloten = dus niet: afgesloten, omheining, poort(je)

• Niet als er schade of hinder veroorzaakt wordt

• Niet als er bijv. een verbodsbord staat: verboden toegang voor 

derden zonder toestemming eigenaar onroerend goed

• Geen verkrijging zakelijk recht

BURENRELATIES: eigendomsrecht



In landbouwgebruik:

• Dus bewerkte percelen: gewassen zichtbaar, ingezaaide percelen, 

weiden, graslanden, perceelsranden (beheersovereenkomsten), 

fruitplantages, percelen aangegeven in de verzamelaanvraag (zie 

Geoloket DL&V)

• Idem voor maaiweiden, graslanden of percelen waarop gras wordt 

verbouwd voor het inkuilen van diervoeding of voor het hooien

• Idem voor verpachte percelen

Besluit:

• Art. 3.67. § 3 N.B.W. = niet van toepassing op percelen in 

landbouwgebruik

• Eigenaar kan steeds eigendomsrecht laten gelden

BURENRELATIES: eigendomsrecht



Bijkomend: 
Aansprakelijkheid dieren

(art. 1385 B.W.)

Bewaarder van het dier is aansprakelijk

voor de schade die het dier veroorzaakt 

heeft behalve in geval van eigen fout van 

het slachtoffer of overmacht

BURENRELATIES: eigendomsrecht





Afstanden: 

• Afstanden voor vensters, 

muuropeningen en soortgelijke werken

• Afstanden van beplantingen

• Overhangende takken en wortels

WETTELIJKE ERFDIENSTBAARHEDEN



Afstanden voor vensters, muuropeningen en soortgelijke 

werken (art. 3.132. N.B.W.):

De eigenaar van een gebouw mag vensters met doorzichtige 

beglazing, muuropeningen, balkons, terrassen of soortgelijke 

werken aanbrengen voor zover deze op een rechte afstand van 

minstens 19 dm (1,9 m) van de perceelsgrens zijn aangebracht.

In of op een gemene muur kan een eigenaar geen vensters, 

muuropeningen, balkons, terrassen of soortgelijke werken 

aanbrengen.

ERFDIENSTBAARHEDEN



Afstanden van beplantingen 
(art. 3.133. N.B.W. vervangt het vroegere 
art. 35 Veldwetboek)

Alle beplantingen moeten minimaal op de 
hierna bepaalde afstanden van de 
perceelsgrens staan, tenzij

- partijen hierover een contract hebben 

gesloten 

of 

- indien de beplantingen al meer dan 30 
jaar op dezelfde plaats staan (verjaring)

AFSTAND VAN BEPLANTINGEN



AFSTAND VAN BEPLANTINGEN

Afstanden van beplantingen (art. 3.133. N.B.W. vervangt het 
vroegere art. 35 Veldwetboek)

De afstand bedraagt voor bomen die minstens twee meter hoog zijn, 
twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom en 
voor de andere bomen, struiken en hagen een halve meter. De nabuur 
kan de snoeiing of rooiing eisen van de beplantingen die op een kortere 
afstand zijn aangebracht, tenzij de rechter van oordeel is dat dit 
rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met 
alle omstandigheden van het geval, met inbegrip van het algemeen 
belang.

De nabuur kan zich evenwel niet verzetten tegen de aanwezigheid van 
beplantingen die niet hoger reiken dan de afsluiting tussen de percelen.

Gaat het in dat geval om een niet-gemene afsluiting, dan heeft de 
eigenaar het recht deze als steun voor zijn beplantingen te gebruiken.



Art.3.133. N.B.W.

• Afstand voor bomen van min. 2 m hoog = 2 m te rekenen vanaf het midden van de voet 

van de boom

• Geen definitie van boom

• Enkel hoogtecriterium (geen hoog- of laagstammige bomen, fruitbomen en/of 

leibomen)
- Bomen min. 2 m hoog; op 2 m van de scheiding

- Andere bomen, struiken en hagen: op een halve meter

• Uitz.:
- ingeval van andersluidend akkoord van de partijen

- voor bomen die al meer dan 30 jaar binnen de opgelegde afstand staan (verjaring)

• VCRO: vellen van bomen vergunningsplichtig voor bomen met omtrek van min 1m op 1m 

hoogte

• Beplantingen niet hoger dan de afsluiting tussen de percelen toegelaten ongeacht 

afstand

AFSTAND VAN BEPLANTINGEN



Art. 3.133. N.B.W.

Ook voor openbaar domein? Geen enkele uitzondering voorzien.

Vroeger: cassatie 30 juni 1872: bomen aangeplant op het 

openbaar domein kon wel: afstandsregels waren niet van 

toepassing op het openbaar domein.

Nu: er kunnen geen bomen meer aangeplant worden op het 

openbaar domein dan op minimale afstand van 2 m van de 

rooilijn!

AFSTAND VAN BEPLANTINGEN



(art. 3.134. N.B.W.)

Indien een eigenaar van beplantingen waarvan de takken of 
wortels doorschieten over de perceelsgrens, nalaat de 
doorschietende takken of wortels te verwijderen binnen zestig 
dagen na een ingebrekestelling per aangetekende zending van 
de nabuur, kan deze laatste eigenmachtig, op kosten van de 
eigenaar van de beplantingen, deze takken of wortels 
wegsnijden en zich toe-eigenen.

Als de nabuur het doorschietende zelf wegsnijdt, draagt hij zelf 
het risico voor de schade die hij aan de beplantingen toebrengt.

Hij kan eveneens eisen dat de eigenaar dit wegsnijdt, tenzij de 
rechter van oordeel is dat dit rechtsmisbruik uitmaakt.

De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle 
omstandigheden van het geval, met inbegrip van het algemeen 
belang.

Het recht om de verwijdering te eisen, kan niet uitdoven door 
verjaring.

Vruchten die op natuurlijke wijze van de bomen op een 
aanpalend onroerend goed vallen, behoren toe aan degene die 
het genot van dit laatste onroerend goed heeft.

OVERHANGENDE TAKKEN EN WORTELS



Art. 3.134. N.B.W.:

✓ Objectieve schending eigendomsrecht: overhangende takken –

doorschietende wortels

✓ Voorafgaandelijke ingebrekestelling nabuur per aangetekend schrijven

✓ Nabuur heeft 60 dagen om werken uit te voeren

✓ Eigenaar mag zelf, op kosten van de eigenaar van de beplantingen, 

takken of wortels wegsnijden en zich toe-eigenen

✓ In rechte: rechter houdt rekening met alle omstandigheden van het 

geval, inbegrepen het algemeen belang

✓ Recht de verwijdering te eisen, verjaart niet

OVERHANGENDE TAKKEN EN WORTELS





Horizontale omvang van grondeigendom

Afpaling (art. 3.61. N.B.W.)

• Iedere eigenaar mag afsluiten tot aan de grens van zijn eigendom, 

zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden

• Grenzen eigendom bepaald door verkrijgende verjaring

• Eigendomstitels

• Andere feitelijke aanduidingen: feitelijke afsluiting en de kadastrale 

documenten

ERFDIENSTBAARHEDEN

AFPALING



Afpaling (art. 3.61. N.B.W.)

• Iedere eigenaar / zakelijke gerechtigde met tussenkomst van de eigenaar

• Verplichting opgelegd aan eigenaar aanpalend perceel

• Minnelijk/gerechtelijk

• Aangetekende brief uitnodiging minnelijke afpaling

• Minnelijk:
- Grenslijn wordt vastgesteld in authentieke akte

- Overgeschreven

- Aangeven door uitwendige tekens op de percelen

• Gerechtelijk:
- Geen akkoord binnen 3 maanden na aangetekende zending

- Afpaling gevorderd in rechte door meest gerede partij bij tegensprekelijk verzoekschrift

- Vonnis wordt overgeschreven

• Kosten afpaling gedragen door de eigenaars in gelijke delen

ERFDIENSTBAARHEDEN

AFPALING





NIEUW GOEDERENRECHT

PROCEDURELE ASPECTEN

• Bevoegde rechter = de vrederechter 

Bijzondere bevoegdheid – art. 591 Ger.W.: ongeacht het bedrag van 

de vordering, dus ook voor vorderingen hoger dan 5.000 euro

• Welke vrederechter? De vrederechter van het kanton waar de 

onroerende goederen gelegen zijn (162 gerechtelijke kantons):

art. 692 Ger.W.

• Mogelijks eerst op te roepen in verzoening / minnelijke schikking

(niet verplicht)

• Hoe minnelijke schikking aanvragen? Mondeling/schriftelijk bij griffier 

bevoegde vredegerecht



NIEUW GOEDERENRECHT

PROCEDURELE ASPECTEN

• Ingeval van niet-verzoening start echte procedure voor dezelfde 

vrederechter die ter zake een vonnis velt 

• Tegen dit vonnis kan in beroep gegaan worden bij de Rechtbank van 

Eerste Aanleg

• Bijstand advocaat?

Keuze van advocaat is vrij

• Kosten van het geding? = dagvaardingskosten, rolrechten, 

rechtsplegingsvergoeding voor dekking advocatenkosten (begroot op 

basis van voorwerp en hoogte gevorderde vergoeding)



Hendrik Baumans, Advocaat, 

Advocatenkantoor Areaal

Diestsevest 32, bus 0/d, 3000 Leuven

hendrik.baumans@areaal.be

www.areaal.be

VRAGEN?
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