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1. Zie voor (literatuur over) 
deze vraag bijv.: Smalbraak
Davids, Burenrecht, Mandellg
heid en erfdienstbaarheden 
door J. Th. Smalbraak, bewerkt 
door WJ.M. Davids, 1988, 
nr. 5; R.J.J. van Acht, Buren
recht, diss. Nijmegen, 1990, 
par. 14. 
2. Zie hierboven, bij de titel. 
Over deze arresten A.I.M. van 
Mierlo, Beter een goede 
buur ... , NbBW 1992/3, blz. 29-
31; J. de Mol, SR 1992-4, 
blz. 126-127; A.L. Croes, 
Burenrecht en huurrecht van 
Nijmegen tot Nieuwegein, 
NTBR 1993/2, blz. 44-46. 
3. De overweging uit de 
beide arresten wordt in zijn 
geheel weergegeven hierna, 
onder IV. 
4. De ruime, nu door de Hoge 
Raad uitgesproken opvatting 
was in de literatuur reeds in 
meerderheid aanvaard; vgl. 
Asser-Beekhuis II Zakenrecht 
(1990), nr. 151; Van Acht, a.w., 
par. 14. In de jurisprudentie 
was de engere opvatting, dat 
het burenrecht alléén tussen 
eigenaren kan gelden, in 
enkele gevallen afgewezen 
(Hof Amsterdam 15 april 1976, 
BR 1976 blz. 124 (Slijkerman/ 
Leeuw); HR 10 augustus 1984, 
NJ 1985,229 m.n. WMK 
(Pita/De Windt). Zie voorts het 
rechtspraakoverzicht bij 
Smalbraak-Davids, a.w., nr. 5. 
5. Vgl. art. 3:8 en 381 BW; 
voorts Asser-Mijnssen-De 
Haan (1992), nr. 12; Asser
Beekhuis 11, a.w., nr. 18. 
6. In gelijke zin C.J.J.C. van 
Nispen, Het burenrecht in het 
NBW, in: Juri Sacrum, 
Deventer 1982, blz. 98-99; 
Man. Nieuw BW B-26 (Davids), 
nr. 8. 
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Het burenrecht en gebruikers/niet-eigenaars 
(Enkele opmerkin8en naar aanleidin8 van HR 24 januari 1992, NJ 1992, 280 (Van 
Aken/Heideman] en HR 24januari 1992, NJ 1992,281 (Van Beek;jansen]] 

In twee recente arresten verklaarde de Hoge Raad het wettelijk burenrecht op gebruikers! 
niet-eigenaars toepasselijk, onder de restrictie echter, dat doorgaans de eigenaar bij die uit
oefening moet worden betrokken. 

I. Inleiding 
Het burenrecht, geregeld in Boek 5 BW, titel 4, draagt 

als opschrift: 'Bevoegdheden en verplichtingen van 

eigenaars van naburige erven'. De vraag kan gesteld 

worden of bepalingen uit deze titel ook op een gebrui

ker/niet-eigenaar (bezitter, beperkt gerechtigde, huur

der, pachter) van een erf van toepassing kunnen zijnl. 

Op 24 januari 1992 wees de Hoge Raad twee arresten 

over deze vraag2 • 

In beide gevallen ging het om te dicht bij de erfafschei

ding staand gewas (art. 713 (oud) BW, art. 5:42 BW). 
Het eerste arrest betrof de kwestie wie de rechtsvorde

ring tot verwijdering (art. 714 (oud) BW lid 1) van dit 

gewas kan instellen: slechts een eigenaar of ook een 

niet-eigenaar, in casu een huurder. In het tweede arrest 

kwam aan de orde of deze rechtsvordering ook teEen 

een huurder kan worden ingesteld. 

De Hoge Raad stelt in beide arresten voorop, dat het 

burenrecht zich in beginsel tot de eigenaars van nabu

rige erven richt en opent vervolgens - voor het eerst 

uitdrukkelijk - de mogelijkheid tot een bevestigende 

beantwoording van de vraag: 

'De aard en de inhoud van de rechten en verplichtinsen welke toekomen aan, 

dan wel rusten op, een niet-eisenaar die op wond van een bepaalde rechts

verhoudins met de eisenaar bevoesd is tot sebruik van het erf, kunnen in 

samenhans met de aard en de srrekkins van een burenrechtelijke bepalins 

evenwel meebrensen, dat bepalinsen van het burenrecht van overeenkom

stise toepassins zijn op desebruikerlniet-eisenaarJ.' 

Deze overweging van de Hoge Raad staat centraal in de 

navolgende bespreking. Daarbij wordt uitgegaan van 

de schending van burenrechtelijke bevoegdheden 

door/jegens beperkt gerechtigden (onderdeel II) re

spectievelijk persoonlijk gerechtigden (onderdeel lIl). 
In deze onderdelen wordt eerst nagegaan in hoeverre 

de wetgever een bevoegdheidsverdeling heeft voorge

staan tussen de eigenaar van een erf enerzijds en een 

beperkt respectievelijk persoonlijk gerechtigde tot ge

bruik anderzijds. Deze bevoegdheidsverdeling wordt 

vervolgens getoetst aan het burenrecht. 

Blijken zal, dat de wetgever aan de eigenaar van het erf 

een exclusieve rol heeft toebedacht, die door een verde

ling of spreiding van bevoegdheden in de vorm van 

een beperkt of persoonlijk recht niet teniet kan wor

den gedaan. Aan de rechtsverhouding eigenaar-ge

bruiker heeft de wetgever daarmee bij voorbaat en in 
het algemeen een nadere invulling gegeven. Voor zover 
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al sprake is van overeenkomstige toepasselijkheid van 

titel 5.4 BW, zal niet snel kunnen worden aangeno

men, dat een burenrechtelijke bevoegdheid door of 

jegens een gebruiker/niet-eigenaar zonder meer zal kun

nen worden uitgeoefend (d.w.z. zonder de eigenaar 

daarin te betrekken). 

In onderdeel IV volgt tenslotte een bespreking van de 

beide arresten van de Hoge Raad. In beide arresten 

ging het om huurders. Enkele belangrijke overwegin

gen bestrijken echter tevens beperkt gerechtigden. Uit 

de arresten volgt, dat in de uitoefening van burenrech

telijke bevoegdheden door of jegens een gebruiker/ 

niet-eigenaar, vrijwel altijd de eigenaar van het erf 

dient te worden betrokken. 

Het geheel wordt afgesloten met een conclusie (onder

deel V). 

11. Schending van burenrechtelijke bepalingen door 
en/ofjegens beperkt gerechtigden 
a. Het burenrecht en beperkte rechten ( art. 3:8 BW) 

Overeenkomstige toepassing van burenrechtelijke 

bepalingen is in beginsel mogelijk, aldus de Hoge 

Raad4. Twee elementen dienen daartoe, in onderlinge 

samenhang, te worden afgewogen: de rechtsverhou

ding eigenaar/gebruiker enerzijds, het burenrecht 

anderzijds. Met betrekking tot het eerste element, de 

rechtsverhouding tot gebruik, geldt daarbij het vol

gende. Het eigendomsrecht omvat, mede krachtens 

titel 5.4 BW, diverse bevoegdheden en verplichtingen. 

Voor de rechtstheorie worden deze beschouwd als een 

eenheid. De eigenaar kan daarvan slechts de totaliteit 

of een evenredig deel 'overdragen' door een beperkt 

recht (tot gebruik/genot) te vestigens. Het beperkte 

recht vormt naar zijn aard een eenheid van afgeleide 

eigenaarsbevoegdheden (art. 3:8 BW). Op een dergelijk 

recht nu zijn de burenrechtelijke bevoegdheden en 

verplichtingen van overeenkomstige toepassing. De 

vrijheid van rechtsuitoefening wordt door het buren

recht ook voor de beperkt gerechtigde nader vastge

steld, ingevuld en/ofbeperkt6. Op deze wijze geeft het 

tweede element, het burenrecht, aan het eerste, de 

rechtsverhouding, mede zijn inhoud: titel 5.4 BW 

bepaalt en omlijnt primair, nl. op het moment dat een 

beperkt recht op een erf wordt gevestigd, mede de 

omvang van bevoegdheden en verplichtingen van de 

beperkt gerechtigde ten opzichte van zijn naburen. De 

cruciale vraag in deze is echter of de beperkt gerechtig
de de (burenrechtelijke) bevoegdheden zelfstandig kan 



7. Art. 3:201 BW (vrucht
gebruik: gebruik en vrucht
genot); 5:70 BW (erf dienst
baarheid: een last, ten be
hoeve van); 585 BW (erfpacht 
houden en gebruiken); 5:101 
BW (opstal: in eigendom 
hebben). 
8. Zie voor vruchtgebruik bijv. 
art. 3:205-217, 3:219-226 BW, 
voor erfdienstbaarheden art. 
5:71-84 BW; voor erfpacht art. 
5:89-94, 5:96-100 BW; voor op
stal art. 5:102-105 BW. 
9. Vgl. de artikelen 3:21 0, 
3:218 BW (vruchtgebruik), 5:95 
BW (erfpacht) en 5:1 041id 1 jo 
5:95 BW (opstal). Zie voor 
mogelijke andere benade
ringen van deze samenloop 
van rechten c.J.J.c. van 
Nispen, Het rechterlijk verbod 
en bevel, diss. Leiden, 
Deventer 1978, nr. 91 en 90. 
10. In deze zin m.b.t. 5:47 BW 
(grensbepaling) de Toelichting 
Meijers op art. 3.8.17 NBW, 
ParI. Gesch. Boek 3, blz. 671 
en B.P.M. van Raveis, Het 
burenrecht en niet-eigenaren, 
BR 1987, blz. 820. Anders 
echter de wetgever in diens 
Algemene opmerkingen over 
Boek 5, ParI. Gesch. Boek 5, 
blz. 4, betogende, dat art. 5:47 
BW alleen toepasselijk zou zijn 
tussen eigenaars van naburige 
erven. M.i. kan het niet de be
doeling zijn het artikel zo be
perkt op te vatten. In deze zin 
ook Asser-Beekhuis 11, a.w., 
nr. 151 
11. Vgl. Asser-Beekhuis 11, 
a.w., nr. 276 in verband met nr. 
151: uit de in nr. 151 bespro
ken strekking van de buren
rechtelijke bevoegdheid is af te 
leiden, dat de erfpachter de 
erfverpachter in de grensvast
stelling zal moeten betrekken. 
12. Vgl. de art. 5:89 lid 2, 3:226 
jo. 3208 BW, de M.vA II bij 
art. 3.8.6a NBW (3208 BW), 
ParI. Gesch. Boek 3, blz. 652-
653, en de TM. en M.vA II bij 
art. 5.7.1.3 NBW (5:89 BW), 
ParI. Gesch. Boek 5, blz. 308-
309. Een opstal Ier mag aan de 
hem toebehorende zaak de 
bestemming geven die hem 
goeddunkt, aldus MvA. 11. bij 
titel 5.8 BW, ParI. Gesch. Boek 
5, blz. 358. 
13. Een vruchtgebruiker of 
gerechtigde tot gebruik en 
bewoning heeft deze be
voegdheid in beginsel niet (art. 
3:207 lid 2 en 3226 lid 1 jo. 
3:207 lid 2 BW). 
14. Men zie hieronder, na de 
volgende alinea en IV.b, de 
bespreking van het arrest Van 
Beek/Jansen. 
15. Zie het voorbeeld van de 
gerechtigde tot een erfdienst
baarheid, genoemd door 
Davids, Mon. Nieuw BW B-26, 
nr.8. 
16. Algemene opmerkingen 
over Boek 5, ParI. Gesch. Boek 
5, blz. 4. 
17. Vgl. Van Nispen, diss., 
a.w., nr. 91. 
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uitoefenen. Het antwoord moet gezocht worden in de 
verdeling van bevoegdheden en belangen tussen 
hoofd- en beperkt gerechtigde. 

b. Wettelijke bevoesdheidsverdelins 
Een gerechtigde tot een beperkt sebruiks- of senotsrecht kan 
de bevoegdheden uit zijn recht zelfstandig uitoefenen 
voor zover de omvang, d.w.z. de mate van beperktheid, 
van het recht dat hij verkreeg, dat toelaat. Die omvang 
wordt bepaald door de wet, het moederrecht, de vesti
gingstitel en de concrete omstandigheden van het 
gevaL Voor het resterende deel berusten het belang bij 
en de bevoegdheden ten aanzien van het goed bij de 
hoofdgerechtigde, de (bloot) eigenaar. Dit systeem 
blijkt uit de omschrijvingen in de wet van de verschil
lende beperkte gebruiks- en genotsrechten7 en de wet
telijke afbakening van bevoegdheden, juist met het 
oog op de specifieke wederzijdse belangen, tussen 
eigenaar en beperkt gerechtigdes. Ten aanzien van in 
te stellen rechtsvorderingen, waaronder die ter zake 
van een (dreigende) inbreuk op een recht en in te die
nen verzoekschriften is de wetgever zeer duidelijk: 
betreft het vorderingsrecht alleen het recht van de 
beperkt gerechtigde, dan kan deze in beginsel zelfstan
dig zijn recht vervolgen (art. 3:296 BW). Betreft het vor
deringsrecht (de inbreuk) mede het recht van de 
hoofdgerechtigde, dan dient deze in de procedure te 
worden betrokken9. 
Uit dit wetssysteem vloeit voor het burenrecht voort, 
dat een beperkt gebruiks- of genotsgerechtigde in de 
uitoefening van burenrechtelijke bevoegdheden die de 
grenzen van zijn recht tot sebruik overschrijden, de 
hoofdgerechtigde dient te betrekken. Immers, die uit
oefening raakt tevens het recht (het belang) van de 
hoofdgerechtigde. Hetzelfde geldt wanneer een be
perkt gerechtigde een burenrechtelijke bevoegdheid 
tesen een beperkt gerechtigde wil uitoefenen. Te den
ken valt aan het teweegbrengen van een wijziging in 
de fYsieke en/of rechtstoestand van het goed, zoals een 
grensvaststelling (art. 5:47 BW)'O of de verbouwing van 
een bovenverdieping tot woonruimte, waartoe ramen 
en vensters moeten worden aangebracht (art. 5:50 BW). 
Een grensvaststelling wijzigt, door inschrijving in de 
openbare registers, de juridische omvang van het 
object van het beperkte recht. Om deze reden meen ik 
dat ook wanneer de hoofdgerechtigde van twee erf
pachters eenzelfde erfVerpachter is, deze steeds in een 
grensvaststelling dient te worden betrokken". De 
genoemde verbouwing geeft aan het object een andere 
bestemming, iets waartoe een erfPachter of een gerech
tigde tot gebruik en bewoning niet zonder toestem
ming van de hoofdgerechtigde bevoegd iS 12• 

De art. 5:89 lid 3 en 5:105 lid 2 BW, bepalende dat een 
erfpachter of opstaller in beginsel bevoegd is gebou
wen, werken en beplantingen aan te brengen, brengen 
mee, dat veel van de burenrechtelijke bepalingen die 
zien op de genoemde fysieke en/of rechtstoestand, ook 
deze situaties bestrijken. Zo bijvoorbeeld de art. 5:42 

(beplantingen binnen bepaalde afstand van naburig 
erfj, 5:49 (scheidsmuur), 5:50-51 (vensters, muurope
ningen, balkons en soortgelijke werken), Y54 (uitste-
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kende gebouwen) BW. Of deze situaties blijvend zijn, 
blijkt eerst bij het einde van het beperkte recht. De 
genoemde artikelen geven een erfPachter resp. opstal
Ier namelijk in beginsel ook de bevoegdheid gebou
wen, werken of beplantingen weg te nemen (mits deze 
onverplicht zijn aangebracht of tegen een vergoeding 
van de eigenaar zijn overgenomen en de zaak in de 
oude toestand wordt teruggebracht)']. Uit deze artike
len, in het bijzonder uit het wegnemingsrecht, mag 
echter niet afgeleid worden, dat het belang van de 
eigenaar bij het erf is verdwenen. Het is goed denk
baar, dat in deze situaties bepaalde burenrechtelijke 
bevoegdheden (bijv. art. 5:44 jo. 5:42 BW, ziende op het 
verwijderen van beplantingen) niet door de beperkt 
gerechtigde zelfstandig, zonder de hoofdgerechtigde 
in de uitoefening te betrekken, kunnen worden uitge
oefend' 4. 

Burenrechtelijke bevoegdheden en verplichtingen die 
enkel het recht en het belang van de beperkt gerech
tigde raken, zouden in beginsel door deze alleen kun
nen worden uitgeoefend dan wel tegen deze alleen 
kunnen worden ingeroepen. Dit is denkbaar bij de art. 
5:38 BW (ontvangst van water door lager gelegen erfj, 
5:40 BW (gebruik water tot bespoeling van erfj, 5:44 

BW (verwijderen overhangende takken)15, 5:45 BW 
(afVallende vruchten), 5:46 BW (plaatsen grenstekens), 
5:48 BW (afsluiting erfj, 5:52-53 BW (afWatering). 
Uit de beide arresten van de Hoge Raad uit 1992 valt 
echter af te leiden, dat ook de uitoefening door een 
beperkt gerechtigde van een dergelijke' eigen' bevoegd 
heid niet zonder meer buiten de bloot-eigenaar om 
kan geschieden. Hetzelfde moet worden aangenomen 
voor het bovengenoemde wegnemingsrecht. Welis
waar betreffen de beide arresten de bevoegdheidsuit
oefening door een persoonlijk gerechtigde (een huur
der), maar de enkele toepasselijkheid van een buren
rechtelijke bepaling op een beperkt gerechtigde veran
dert niets aan het feit, dat sprake is van een verdeling 
van bevoegdheden en belangen over beperkt gerech
tigde en eigenaar. In het arrest Van Beek/Jansen be
toogt de Hoge Raad dan ook, dat een eigenaar een 
beroep kan doen op een beter recht, dat de uitoefening 
van het persoonlijk recht doorkruist, of er belang bij 
kan hebben de stellingen van de aangesproken ge
bruiksgerechtigde te weerspreken. Deze argumenten 
gaan evenzeer op voor een rechtsverhouding eigenaar
beperkt gerechtigde; de eigenaar kan er bovendien 
tevens belang bij hebben de stellingen van de eisendi 
beperkt of persoonlijk gerechtigde te weerspreken. 
Zelfs gelden de argumenten m.i. ten aanzien van de 

hinderbepalingen 5:37 en 5:39-40 BW (= art. 6:162 BW) 
waarvoor inrussen wel een principiële overeenkomsti
ge toepasselijkheid wordt aangenomen (door de wet
gever16). Een onrechtmatige aantasting van een onroe
rende zaak zal echter al snel jegens zowel de hoofd- al~ 

de beperkt gerechtigde onrechtmatig zijn. In gevalIer 
waarin de handeling jegens de beperkt gerechtigde 
afzonderlijk onrechtmatig is, kan deze wel zelfstandi§ 
ageren, zonder de hoofdgerechtigde in het geding te 
hoeven betrekken' 7. 

Voor de beperkte zekerheidsrechten pand en hypothed 
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18. Art. 3:245 BW is geschre~ 
ven mede met het oog op art. 
3:258 BW. Het vonnis zal te~ 
vens de pandgever binden, 
wederom voor zover de be~ 
slissing zijn rechten betreft. 
Vgl. M.v.A 11. bij art. 3.9.2.6 
(3:245) BW, ParI. Gesch. Boek 
3, blz. 770. Zie voorts Van 
Nispen, diss., a.w., nr. 91. 
19. Aldus MvA EK op Inv.w. 3, 
5 en 6, wo. 17.541, EK 1988~ 
1989, nr. 46, blz. 9~ 10. Vgl. 
Asser~Beekhuis 11, aw., nr. 151 
en Van Nispen, Juri Sacrum, 
aw., blz. 100. 
20. Vgl. Smalbraak~Davids, 
a.w., nr. 5 en Davids, Mon. 
Nieuw BW B~26, nr. 8. 
21. Vgl. Van Nispen, diss., 
aw, nr. 90~91. 
22. I n deze zin ook de heer~ 
sende opvatting, vgl. bijv. Mon. 
Nieuw BW B~26 (Davids), nr. 8 
(blz. 14). Anders H.J. Rijtma, 
RM Themis 1973, blz. 61, die 
aan een beperkt gerechtigde 
over de gehele linie eige~ 
naarsbevoegdheden toekent. 
23. Zie bijv. A. van Oven, pre~ 
advies NJV 1958, blz. 62; Van 
Nispen, Juri Sacrum, aw., 
blz. 98~99. 
24. Hierna, onder IV.a. 
25. Vgl. de art. 5:38, 542, 
5:44, 5:46, 5:47, 5:49~59 BW. 
De art. 537 en 5:39~40 BW 
zien op hinder, art. 5:41 en 
5:43 BW zijn zijdelingse be~ 
palingen. Art. 5:45 BW laat de 
mogelijkheid voor een contrac~ 
tueel beding van overeen~ 
komstige toepassing open, 
bepalend dat op een naburig 
erf gevallen vruchten 'behoren 
aan hem wie de vruchten van 
dit laatste erf toekomen'. J.L. 
de Wijkerslooth, verslag jaar~ 
vergad. Veren. voor Bouw~ 
recht, BR 1978, blz. 393, 
spreekt van de bescherming 
van het gebruiksbelang als 
ratio van de meeste 
burenrechtelijke bepalingen. 

94/6160 

B URE N REe H T 

brengt deze systematiek mee, dat de gerechtigde, gelet 
op de inhoud en strekking van zijn recht (zekerheid), 
niet snel bevoegd zal zijn rechtsvorderingen in te stel
len die een wYzi8in8 in de toestand van het goed kun
nen bewerkstelligen. Het recht op en het belang bij 
het verpande of verhypothekeerde goed van de hoofd
gerechtigde wegen (terecht) zwaarder. Een rechtsvor
dering tot beschermin8 van het goed kan een pandhou
der wel zelfstandig instellen, doch ook hij dient steeds 
de pandgever in het geding te roepen (art. 3:245 BW)18. 
Een artikel als 3:245 BW ontbreekt voor het hypotheek
recht. De wetgever leidt hieruit af, dat een hypotheek
houder geen rechtsvorderingen tot bescherming van 
het goed kan instellen. wel kan hij, met het oog op 
zijn belangen bij een executie, jegens de hypotheekge
ver of derden een verklaring voor recht dan wel een 
voorziening in kort geding vragen betreffende de 
grenzen van de bezwaarde zaak. vorderingen ex art. 
5:46 (plaatsen van grens tekens) en 5:47 (grensvaststel
ling) BW zijn echter uitdrukkelijk aan de eigenaar 
voorbehouden l 9. In de literatuur wordt aan een execu
terende hypotheekhouder wèl de bevoegdheid toege
kend een vordering ex art. 5:46 BW in te stellen jegens 
de buurman van de hypotheekgever. Zulks zou in 
overeenstemming zijn met het karakter van het hypo
theekrecht20 • Naar mijn mening dient, gezien het 
zekerheidskarakter van dit recht, het belang van de 
hypotheekhouder bij de verkoop van een duidelijk 
afgebakend goed zich echter op te lossen in een vorde
ring (verklaring voor recht) uit art. 5:47 BW; het gaat er 
immers om, dat de grenzen juridisch vastliggen. (Men 
kan zich overigens afVragen in hoeverre een verklaring 
voor recht omtrent de grens tussen erven verschilt van 
een vordering tot grensvaststelling ex art. 5:47 BW). 
In het algemeen kan een beperkt gerechtigde (uit een 
8ebruiks!8enots- of2ekerheidsrecht) uiteraard steeds een actie 
uit onrechtmatige daad instellen zonder de hoofdge
rechtigde daarin te hoeven betrekken, wanneer zijn 
beperkte recht wordt geschonden of dreigt te worden 
geschonden en ook overigens aan de door art. 6:162 BW 
gestelde eisen is voldaan21 • 

De conclusie uit het voorgaande moet zijn, dat titel 5.4 

BW wèl de (afgesplitste) bevoegdheden van een be
perkt gerechtigde overeenkomstig vaststelt en beperkt, 
doch dat de bevoegdheden uit deze titel niet snel door 
beperkt gerechtigde gebruikers zelfstandig kunnen 
worden uitgeoefend22• De wettelijke verdeling van 
bevoegdheden en belangen over beperkt gerechtigde 
en bloot-eigenaar brengt dit mee. Voorts kan de bloot
eigenaar van een erf er belang bij hebben een beroep te 
doen op een beter recht, of de stellingen van de 
beperkt gerechtigde te weerspreken (aldus de Hoge 
Raad). Een overeenkomstige toepasselijkheid zonder 
meer op een beperkt gerechtigde kan eigenlijk alleen 
worden aangenomen wanneer een handeling jegens 
deze afzonderlijk onrechtmatig is. 

111. Schending van burenrechtelijke bepalingen door 
en! of jegens persoonlijk gerechtigden 
a. Het burenrecht en persoonlYk8erechti8de8ebruikers 
Evenals op een beperkt gebruiksrecht zijn de gevallen, 
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geregeld in titel 5.4 BW, veelal rechtstreeks van invloed 
op het persoonlijke recht van een gebruiker van een 
erf De aard van het burenrecht brengt dit mee. Beper
kingen die door titel 5-4 BW aan de eigenaar in zijn 
gebruik zijn opgelegd, zullen ook de persoonlijk 
gerechtigde in zijn gebruik beperken23. Omgekeerd 
zal een persoonlijk gerechtigde aan het burenrecht 
materiële bevoegdheden kunnen. ontlenen, wanneer 
een burenrechtelijke bepaling mede in zijn belang is 
geschreven. Als zodanig kan titel 5.4 BW mede de vrij
heid van bevoegdheidsuitoefening van een persoonlijk 
gerechtigde omlijnen. In ieder concreet geval zal het 
daarmee aankomen op de strekking van de burenrech
telijke bevoegdheid of verplichting in kwestie, in 
samenhang met de omvang van het persoonlijke 
gebruiksrecht; in abstracto kan de vraag naar overeen
komstige toepassing van titel 5.4 BW niet worden 
beantwoord (vgL de overweging van de Hoge Raad24). 

Toch kan, evenals bij beperkte rechten, uit het wette
lijk systeem van verdeling van bevoegdheden en ver
plichtingen tussen gebruikers en eigenaars tot op 
grote hoogte worden afgeleid, of de wetgever' een 
burenrechtelijke bepaling op een persoonlijk gerech
tigde van toepassing heeft willen doen zijn (hierna, 
onder b, zal dit nader worden uitgewerkt). Meer in het 
bijzonder kan eruit worden afgeleid of de wetgever 
bedoeld heeft deze bevoegdheden door of tegen een 
persoonlijk gerechtigde alleen (d.w.z. zonder de eige
naar), te laten uitoefenen. 

b. WettelYke bevoe8dheidsverdelin8 en consequenties voor het 
burenrecht 
Thans moet worden nagegaan in hoeverre de wetgever 
zich bij het burenrecht en bij de regeling van 
gebruiksrechten als huur, pacht of bruikleen gericht 
heeft op een verdeling, in hoofdlijnen, van eigenaars
en gebruikers bevoegdheden. Uit het wettelijk systeem 
is veelal reeds af te leiden of bedoeld is een persoonlijk 
gerechtigde met het oog op zijn gebruiksrecht be
voegdheden te doen toekomen, die een verandering in 
de fYsieke en uiterlijke toestand van het erf teweeg 
kunnen brengen. Op deze bevoegdheden, veelal ter 
bescherming van een gebruiksrecht, richten zich im
mers de meeste burenrechtelijke bepalingen25• 

Wanneer een eigenaar het gebruik of genot van zijn 
zaak geheel of gedeeltelijk heeft afgestaan in een con
tractuele vorm, dient men zich af te vragen welk 
belang voor hem overblijft bij bescherming tegen aan
tasting van het gebruiksrecht. De toekenning van 
burenrechtelijke bevoegdheden en acties aan een con
tractuele gebruiker kan vervolgens geschieden naar 
gelang het te beschermen belang een specifiek gebrui
kers- of eigenaarsbelang is, dan wel een mengvorm 
daarvan. In het eerste geval zou de gebruiker in princi
pe zelf de bevoegdheden kunnen uitoefenen en acties 
kunnen instellen, in het tweede geval niet, terwijl hij 
in het laatste geval niet zonder de eigenaar zijn belang 
kan handhaven. 
De vraag waaruit het eigenaars- en gebruikersbelang in 
een concreet geval bestaan, moet allereerst worden 
beantwoord aan de hand van de concrete gebruiks-



26. Resp. de art. 7 A: 1586 
onder 2, 1587 en 1591 BW, 
art 7 A: 1588 BW en art. 
7 A: 1590 BW; voor pacht resp. 
de art. 20, 26 en 27 Pw, 24 
Pw. en 30 Pw. 
27. Art. 7A:1596 BWen art 
7 A: 1599 BW, zie over deze 
artikelen Asser-Abas, Bijzon
dere overeenkomsten II (Huur 
en pacht), nr. 46 v, 53. Zie 
voorts art 25, 30 en 31 Pacht
wet 
28. Vgl. over art 7A:1603 BW, 
Asser-Abas, a.w., nr. 54-54a; 
TM bij art 7.4.3.3. NBW 
(Groene boek), blz. 927-929. 
De pachter heeft geen recht op 
terugnemen van verbeterin
gen; wel kent art 31 Pw. hem 
een vergoedingsrecht toe voor 
aangebrachte verbeteringen. 
Vgl. PhAN. Houwing, Pacht
wet (Losbladige), bew. door 
J. Rombach en A.H.T. 
Heisterkamp, commentaar bij 
art 31 Pw., nr. 401-407. 
29. Vgl. Asser-Abas, a.w., 
nr. 46 v., 53; in deze zin ook de 
Hoge Raad in de beide 
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overeenkomst. In de tweede plaats kan de wettelijke 
verdeling van bevoegdheden en verplichtingen tussen 
eigenaar en gebruiker bij huur of pacht als aankno
pingspunt dienen (in mindere mate is dit het geval bij 
bruikleen). Zo is een eigenaar verplicht tot goed onder
houd van het gehuurde of gepachte (incl. dringende 
reparaties), tot vrijwaring voor gebreken aan het 
gehuurde/gepachte en mag hij geen verandering aan
brengen in de gedaante of de inrichting van het 
gehuurde/gepachte26. Een huurder of pachter moet 
het gehuurde overeenkomstig de bestemming gebrui
ken en onderhouden27. Uit deze verdeling blijkt, dat 
de wetgever bedoeld heeft enerzijds het gebruiksrecht 
te omlijnen en te beschermen, maar anderzijds be
voegdheden die een ingrijpende en blijvende verande
ring in de fysieke en rechtstoestand van het erf teweeg 
kunnen brengen, aan de eigenaar voor te behouden. 
Op het eerste gezicht kan een moeilijkheid rijzen bij 
de bepaling van wat blijvend is, doordat art. 7A:1603 

BW aan de huurder een wegnemingsrecht toekent voor 
hetgeen hij tijdens de huur aan het gehuurde heeft 
aangebracht (mits hij het gehuurde in de oorspronke
lijke staat terugbrengt)28. Uit de beslissing van de 
Hoge Raad inzake Van Beek/Jansen blijkt echter, zoals 
hiervoor reeds bij het wegnemingsrecht van een be
perkt gerechtigde werd besproken, dat een contractu
eel gerechtigde in de uitoefening van bevoegdheden 
die de rysieke en rechtstoestand van het erf betreffen, 
vrijwel altijd de eigenaar dient te betrekken. 
In samenhang met het eigendomsaspect waar de mees
te burenrechtelijke bepalingen zich op richten, t.W. de 
rysieke en rechtstoestand van erf met opstallen, leidt 
dit tot de conclusie, dat een persóonlijk gerechtigde 
vrijwel nimmer zelfsrandiB, d.w.z. zonder de eiBenaar, 
bevoegdheden en acties uit het burenrecht zal kunnen 
uitoefenen. De mogelijkheid dat huurders of pachters 
van ttn eigenaar huren/pachten kan m.i. aan deze 
gevolgtrekking niet afdoen; nog meer dan voor 
beperkt gerechtigden geldt voor persoonlijk gerech
tigden, dat zij niet bevoegd zijn ingrijpende en blij
vende wijzigingen in de inrichting, gedaante, bestem
ming en rechtstoestand (openbare registers) van het 

arresten en A-G Mr. Biegman
Hartogh, conclusie voor het 
arrest Van Beek/Jansen, onder 
2.4. Op een ruimer standpunt 
staan Van Nispen, Juri Sacrum, 
a.w., blz. 99, die een ontwik
keling naar zelfstandig door 
huurders uit te oefenen be
voegdheden niet uitsluit, Van 
Acht, a.w, blz. 158 en A-G Mr. 
Strikwerda, conclusie voor het 
arrest Van Aken/Heideman, 
onder 10, die wel als eis stelt 
dat de huurder de bomen zelf 
moet hebben geplant Zie voor 
het pachtrecht art 30 Pw; 
Houwing c.s., a.w., commen
taar bij art 30 Pw, nr. 392-400. 
30. Vgl. de conclusie van A-G 
Mr. Biegman-Hartogh, ta.p., 
onder 2.4. 
31. Vgl. de conclusie van A-G 
Mr. Strikwerda, ta.p., onder 
10. De pachter heeft geen 
recht van terugneming, zie 
hiervoor, noot 28. 
32. Algemene opmerkingen 
over Boek 5, ParI. Gesch. Boek 
5, blz. 4. 
33. Vgl. in deze zin, voor de 

art 542 en 544 BW (713 en 
714 oud BW), de conclusie van 
A-G Mr. Strikwerda, ta.p., 
onder 10. 
34. Van Nispen, diss., a.w., 
nr. 92, acht het praktischer 
wanneer een contractueel 
belanghebbende zelfstandig in 
rechte tegen de stoorder kan 
optreden. 
35. Zie voorts de art. 7 A: 1593 
en 7 A: 1594 BW; over deze 
artikelen Asser-Abas, a.w., 
nr. 39-41 De Pachtwet bevat 
geen met art 7 A: 1586 onder 3 
corresponderende bepaling; 
wel maakt deze wet het onder
scheid tussen de hieronder te 
bespreken rechts- en feitelijke 
stoornis. Zie Houwing c.s., 
a.w., commentaar bij de art 22 
en 23 Pw, nr. 363-367. 
36. Vgl. Asser-Abas, aw, 
nr. 27, 36-38; TM bij afd. 74.2 
NBW (Groene boek), blz. 912-
918. Vgl. over art 23 Pachtwet 
Houwing c.s., a.w., nr. 360, 
366. 
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gehuurde/gepachte teweeg te brengen, althans niet 
zonder de eigenaar daarin te betrekken29. 

Gezien het vorenstaande ligt het voor de hand te ver
onderstellen, dat wanneer een burenrechtelijke be
voegdheid enkel het recht en het belang van de per
soonlijk gerechtigde raakt, dan wel een burenrechtelij
ke verplichting alleen door een persoonlijk gerechtig
de is geschonden, de bevoegdheid wèl door hem alleen 
kan worden uitgeoefend dan wel de verplichting tegen 
hem alleen zou kunnen worden ingeroepen. Men kan 
hierbij denken aan gevallen als art. 5=38 BW (verhinde
ring van waterafloop door huurder/pachter), 5:40 BW 
(gebruik openbaar of stromend water), 5:44 BW (snoei
en van takken, niet: het uitroeien van bomenJO, tenzij 
deze door de huurder zelf zijn geplant3 I ), 5:48 BW 
(afsluiting erfj, de art. 5:52 en 5:53 BW (zorgverplich
ting afWatering en vuilafVoer), 5:55 BW (acute dreigen
de instorting) en 5:56 BW (plaatsen steigers op erfj. Uit 
de hieronder te bespreken arresten moet echter wor
den afgeleid, dat ook deze bevoegdheden aan een per
soonlijk gerechtigde een zeer beperkte 'vrije ruimte' 
bieden; in de uitoefening van deze soort bevoegdhe
den zal hij al zeer snel het gebied van het eigendoms
recht betreden en derhalve de eigenaar in de uitoefe
ning moeten betrekken. 
De wetgever neemt, evenals voor het beperkte ge
bruiksrecht, voor het persoonlijke gebruiksrecht aan, 
dat de hinderbepalingen 5:37 en 5:39-40 (jo. 6:162) BW 
in beginsel van overeenkomstige toepassing zijnJ2. De 
reden is, dat hinder (onrechtmatige daad) bestaat in 
een feitelijke stoornis van het gebruiksrecht zelf (De 
verplichting ex art. 6:162 BW zich van feitelijke stoor
nis te onthouden dan wel deze in het belang van de 
nabuur te dulden, kan tevens centraal staan in de niet 
expliciet met hinder aangeduide gevallen van mogelij
ke overeenkomstige toepasselijkheid33). Ook bij geval
len van onrechtmatige hinder in het burenrecht geldt 
echter, zoals door de Hoge Raad in de beide arresten 
uit 1992 beargumenteerd, dat het gebruiksrecht en het 
eigendomsrecht niet snel gescheiden kunnen wor
den34. 
Deze 'jurisprudentiële' conclusie levert een interessan
te parallel op met de benadering door de Hoge Raad in 
het huurrecht van het onderscheid, dat de BW-wetge
ver maakt tussen rechts stoornis en feitelijke stoornis, 
door een derde toegebracht aan een huurder. Wanneel 
een derde de huurder in het genot van zijn recht stoort 
onder de pretentie van enig beperkt of persoonlij1 
gebruiksrecht op het gehuurde, is de verhuurder aan
sprakelijk krachtens zijn verplichting een rustig genot 
te waarborgen (art. 7A:1586 onder 3 BW35). Een uitzon
dering maakt de wet voor een zuiver feitelijke stoornis 
d.w.z. stoornis zonder de pretentie van enig gebruiks
recht. In dit geval is sprake van schending van alle er 
het persoonlijke recht; de huurder dient (in beginsel 
zelf een actie tegen de stoorder in te stellen (art 
7A:1592 BW; dit artikel is een herinnering aan art. 6:162 

BW36). Hij kan de verhuurder daartoe niet aanspreken. 
De Hoge Raad heeft dit wettelijk uitgangspunt doOl 
toepassing van de eisen van redelijkheid en billijkheic 
intussen danig gerelativeerd in die zin, dat voor de ver-
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37. Vgl. over de eisen van 
redelijkheid en billijkheid als 
rechtsgrond van deze 'ver
plichting' van de verhuurder. 
de conclusie van A-G Mr. 
Asser voor H R 5 oktober 1990. 
NJ 1991.295 (PAS) (Sloots/ 
Lazaroski). onder 2.4 tot 2.20. 
38. H R 16 oktober 1992, 
NJ 1993, 167 (PAS) (Van Gent/ 
Wijnands), r.O. 3.2.3. 
39. Zie over deze ontwikkeling 
uitgebreid Hoofdlijnen Huur
recht, Oldenhuis c.s., 
blz. 21-24; J. de Mol, SR 1992-
3, blz. 92-94; vgl. ook HR 2 
oktober 1992, NJ 1993, 166 
(PAS) (Wbv Brunssum/ 
Szlanina) 
40. Vgl. bijv. de Hoge Raad in 
het genoemde arrest NJ 1993, 
167, r.o. 3.2.2., vooropstel
lende dat aan omwonenden 
jegens een onrechtmatige 
overlast veroorzakende 
huurder in ieder geval een actie 
uit art. 6: 162 BW toekomt 
41. Met dank aan mw. mr. 
M.H. van der Woude en aan 
mr. G. Snijders voor de 
toezending van processtukken. 
42. In deze richting gaat ook 
Hof 's-Gravenhage 18 februari 
1993, KG 1993,377 (Van den 
Bergh/Stevens) . 
43. Toelichting Meijers (drie
manschap J. Drion, J. Eggens 
en F.J. de Jong) bij titel 5.4 
BW, ParI. Gesch. Boek 5, 
blz. 175. 
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huurder toch een zekere waarborg-verplichting is ont

wikkeld, die in de richting gaat van art. 7A:1586 onder 

3 BW37. In een arrest van 199338 besliste de Hoge Raad, 

dat op grond van de redelijkheid en de billijkheid 

jegens de overige huurders, resp. de betamelijkheids

norm jegens andere omwonenden, een verplichting 

voor de verhuurder kan bestaan alles te doen wat in 

zijn vermogen ligt om de stoornis te beëindigen. Deze 

verplichting kan een ontbinding van de huurovereen

komst op grond van art. 7A:1623e BW rechtvaardigen, 

aldus de Hoge Raad. In gevallen waarin de stoorder zelf 

ook een huurder is kan derhalve de (gezamenlijke) ver

huurder uiteindelijk de aangewezene zijn een eind aan 
de stoornis te maken, door het contract met de storen

de huurder te ontbinden39. Ook hier blijkt, dat eigen

doms- en gebruiksrecht nauw samenhangen, zelfs in 

geval van feitelijke stoornis. 

Samenloop (van vorderingsrechten) is denkbaar tussen 

aan de ene kant de gevallen van burenrechtelijke hin

der en van onder art. 7A:1592 BW vallende stoornis 

(beide categorieën verwijzen naar art. 6:162 BW) en, aan 

de andere kant, de algemeen geldende, 2elftrandise 

bevoegdheid van een persoonlijk gerechtigde een vor

dering ex art. 6:162 BW in te stellen40 • De vraag of de 

eigenaar/verhuurder in de rechtsuitoefening moet 

worden betrokken, zal in ieder concreet geval beant

woord moeten aan de hand van de twee in 1992 door 

de Hoge Raad genoemde elementen, in onderlinge 

samenhang bezien: de aard en de strekking van de 

burenrechtelijke bepaling enerzijds (de schending of 

stoornis van titel 5.4 BW en/of een huur/pachtrecht), 

de rechtsverhouding tussen eigenaar en gebruiksge

rechtigde anderzijds. 

Na het voorgaande dienen de beide arresten van de 

Hoge Raad uit 1992 besproken te worden. 

IV. De arresten Van Aken/Heideman en Van Beek/ 
Jansen 
a. VanAken/Heideman, HR24januari 1992, NJ 1992, 28041 

In het arrest Van Aken/Heideman ging het om de 

vraag of een huurder de actie tot verwijdering van 

beplantingen (een boom) ex art. 714 lid 1 jo. 713 (oud) 
BW (hierna te noemen 'OBW') (art. 5:42 jo. 5:44 BW) 

kon instellen tegen zijn buurman, eveneens een huur
der. Laatstgenoemde had de boom geplant. De ver

huurder van beide huurders was eenzelfde woning

bouwvereniging. De vordering werd gegrond op de 

art. 714 jo. 713 OBW, subsidiair op art. 1401 OBW (art. 

6:162 BW). 
De Rechtbank wijst de vordering aan de huurder toe 

op de subsidiaire grondslag. Het Hof vernietigt dit 
vonnis, stellende dat slechts de eigenaar, en niet een 

huurder de bevoegdheden van art. 713 en 714 OBW 

kan uitoefenen. Ook art. 1401 BW wijst het Hof als 

grondslag af, nu het onthouden van een vordering op 

de meer bijzondere grond, doch met dezelfde strek

king, daaraan in de weg zou staan. 

De Hoge Raad wijst de eerste stelling van het Hof af 

(en casseert het arrest), maar concludeert evenmin tot 

het tegendeel, een overeenkomstige toepasselijkheid 

zonder meer van art. 713 OBW op huurders (r.o. 3.3, 3e 

alin. en r.o. 3.4). De Raad geeft de volgende beginse

luitspraak (r.o. 3.3): 

'Het burenrecht richt zich in be8insel tot de ei8enaars van naburi8e men. 

De aard en de inhoud van de rechten en verplichtin8en welke toekomen aan, 

dan wel rusten op, een niet-ei8enaar die op wond van een bepaalde rechts

verhoudin8 met de ei8enaar bevoe8d is tot 8ebruik van het eif, kunnen in 

samenhan8 met de aard en de strekkin8 van een burenrechtelyke bepalin8 

evenwel meebren8en, dat bepalin8en van het burenrecht van overeenkom

sti8e toepassin8 zyn op de 8ebruikerjniet-ei8enaar. Zo zunen bepalin8en 

die de uit het recht op ei8endom voortvloeiende bevoe8dheden beperken, in 

het al8emeen ook 8elden in 8eval deze bevoe8dheden worden uit8eoefend 

krachtens een beperkt recht of een persoonlyk 8enotsrecht. Evenzo zunen 

bepalin8en van het burenrecht van overeenkomsti8e toepassin8 kunnen 

zyn, wanneer een8ebruikerjniet-ei8enaar hinder toebren8t aan hetnaburi-

8e eif, resp. wanneer een8ebruikerjniet-ei8enaar op het door hem8ebruikte 

eifhinder ondervindt van het naburi8e erf V8!. Al8emene opmerkin8enover 

Boek 5, Par!. Gesch. NBW, Boek 5, p. 4.' 

Na deze algemene overweging toetst de Hoge Raad de 

casus eerst aan de strekking van art. 713 OBW (art. 5=42 
BW), zijnde: het voorkomen van hinder aan het nabu

rige erf Uit deze strekking mag echter niet zonder 
meer worden afgeleid, dat een huurder zelf de daarop 

betrekking hebbende bepalingen uit het burenrecht 

kan inroepen, aldus het College (r.o. 3.3 en 3.4.)42 • Deze 
uitkomst strookt met de aard van het burenrecht: een 

nadere bepaling van de eigendomsinhoud43. In begin

sel komt de bevoegdheid alleen aan de eigenaar toe, 
feitelijke stoornis kan een reden zijn daarvan af te wij

ken. 

Vervolgens past de Hoge Raad het hiervoor besproken 

wettelijk systeem inzake de bevoegdheidsverdeling 
tussen eigenaar en huurder toe, ktachtens welk sys

teem de eigenaar ook na verlening van een huurrecht 

in beginsel belang blijft houden bij de fYsieke en 
rechtstoestand van het verhuurde. De huurder kan 

niet zonder meer op hinder betrekking hebbende be

palingen inroepen, aldus de Raad, omdat de mogelijk

heid, dat de eigenaar (i.c. beider verhuurder) toestem

ming heeft gegeven tot het doen groeien van hoog 

opschietende bomen op het naburige erf binnen de 

door art. 713 OBW (5=42 BW) verboden afstand, niet 
valt uit te sluiten; tevens kan de eigenaar belang heb
ben bij de instandhouding van dergelijke bomen of 

heggen (r.o. 3.3, 3e alin.). 

Tenslotte betrekt de Hoge Raad de concrete rechtsver

houding eigenaar-huurders in de beoordeling, en 

toetst deze aan de geschonden norm van art. 713 OBW 

(vgl. het relativiteitsvereiste ex art. 6:162 lid 1 BW). 

Deze rechtsverhouding kan meebrengen, dat aan de 

eisende huurder niet een zo ver strekkende bevoegd

heid als die tot het vorderen van verwijdering toekomt, 

bijv. in geval van een kortlopende huurovereenkomst. 

Heeft de huurder een dergelijk, licht belang - tot de 

afloop van de huurovereenkomst het genot hebben 
van een verwijderde boom - dan komt hem de be

voegdheid tot verwijdering niet toe, hoewel dit anders 

wellicht wel het geval was geweest. Anders gezegd, de 

norm van art. 713 OBW strekt zich wel (mede) uit tot 

de huurder, maar de feitelijke stoornis houdt in dit 



44. Vgl. in deze zin Mon. 
Nieuw BW B-26 IDavidsl, nr. 8, 
blz. 14. 
45. Zie over de rol van toe
stemming in het burenrecht, 
Van Acht, a.w., blz. 128-133. 
46. Het eerste onderdeel, 
betreffende de grenzen van de 
rechtsstrijd, blijft buiten deze 
bespreking. Het cassatie
middel is opgenomen voor het 
arrest in de NJ-publikatie 
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geval jegens hem slechts een lichte schending daarvan 
in44. 

Uit het arrest blijkt, dat de Hoge Raad de mogelijkheid 

van overeenkomstige toepassing van burenrechtelijke 

bepalingen op persoonlijke gebruikers niet snel los wil 

zien van de bevoegdheden van de eigenaar en van 

diens belang bij het verhuurde. In casu geeft het feit 

dat de eigenaar-verhuurder te kennen had gegeven 

tegen de verwijdering van de boom geen bezwaar te 

hebben, de doorslag45 (r.o. 3.5): 

'Niet valt in te zien waarom een huurder als Van Aken niet de vorderins van 

art.J14 (oud) lid 1 in verbindins met art. 713 (oud) zou kunnen instellen in 

seval de eisenaar van het door hem sehuurde erf daartesen seen bezwaar 

heeft.' 

Samenvattend: de Hoge Raad stelt de vraag of een 

burenrechtelijke bevoegdheid aan een huurder kan 

toekomen; vervolgens, na bevestigende beantwoor

ding, de vraag of die huurder bij een schending van de 

bevoegdheid een zelfstandig uit te oefenen vorderings
recht toekomt. Tenslotte, of de huurder deze vorde

ring jegens een andere huurder kan instellen. In zijn 

toetsing betrekt de Hoge Raad de strekking van het 

geschonden artikel 713 OBW, de aard en de strekking 

van het huurrecht (wettelijke bevoegdheidsverdeling), 

en de concrete rechtsverhouding in verband met de 

geschonden norm. De Hoge Raad casseert, en komt 

aan de subsidiaire grondslag (art. 1401 OBW, art. 6:162 

BW) niet toe. 

Opmerking verdient, dat de Hoge Raad aan het einde 

van zijn arrest aangeeft (r.o. 3.6., laatste alinea), dat na 

verwijzing nog aan de orde dient te komen de vraag of 

de eisende huurder, door de vordering tot verwijde

ring in te stellen, jegens de aangesproken huurder 

misbruik van ;zijn bevoegdheid maakte. Gezien het 

hierboven betoogde zou een dergelijk onderzoek neer

komen op de prealabele vraag of de huurder de buren

rechtelijke eis tot verwijdering toekwam, en zo ja, of 

hij deze zelfstandig kon uitoefenen. Eerst wanneer de 

omvang van zijn bevoegdheid vaststaat, kan nagegaan 

worden of er sprake is geweest van misbruik/onzorg

vuldig handelen. 

b. VanBeekOansen, HR24januari 1992, NJ 1992, 281 
Ook in het arrest Van Beek/Jansen ging het om overlast 

veroorzakende beplantingen. De rechtsvraag vormde 

het spiegelbeeld van die in het hiervoor besproken 

geval: is de eiser in zijn vordering ontvankelijk wan

neer de 8edaa8de niet de eigenaar doch de huurder van 

het naburige erf is? Anders gezegd: kan een huurder 

een burenrechtelijke bevoegdheid (i.c. die van art. 714 

jo. 713 OBW) uitoefenen tegen een naburige huurder, 

zonder de instemming van de eigenaar-verhuurder, of 

zonder deze in het geding te betrekken? 

Het Hofbeantwoordt de vraag ontkennend, omdat in 

casu niet was gesteld of gebleken, dat de beplanting 

waarvan verwijdering werd gevorderd, eigendom was 

van de gedaagde huurder. De eigenaar van het erf 

moest derhalve voor eigenaar van de beplanting wor

den gehouden, aldus het Hof, dat de huurder niet ont-
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vankelijk verklaart in zijn vordering (r.o. 4-4.). De 

invloed van het zijn van eigenaar van de beplantingen 

op de vraag naar overeenkomstige toepassing staat in 

twee van de drie onderdelen van het cassatiemiddel46 

centraal. 

Het tweede onderdeel stelt, dat de eigendomsvraag 

niet van invloed is op de mogelijkheid een gebruiker 

rechtstreeks aan te spreken tot nakoming van een ver

plichting die hij heeft op grond van een burenrechte

lijke bepaling. Deze mogelijkheid zou altijd bestaan 

bij een burenrechtelijke bepaling die zich naar aard en 

strekking mede richt tot een gebruiker, dan wel (altijd) 

bestaan bij de verplichtingen die uit de art. 713 en 714 

OBW voortvloeien. Voor zover de eigendomsvraag wel 

relevant zou zijn stelt het derde onderdeel, dat, nu de 

beplanting was aangebracht door de huurder (in rech

te niet betwist), het wegnemingsrecht van een huurder 

meebrengt, dat deze rechtstreeks kan worden aange

sproken. 'Indien de huurder van het erf bevoegd is de 

in strijd met art. 713 BW geplante beplanting te verwij

deren, dan is het niet noodzakelijk de eigenaar van dit 

erfin het geding te betrekken en is ook niet noodzake

lijk dat van zijn instemming is gebleken.', aldus het 

derde onderdeel. 

De Hoge Raad behandelt eerst de vraag naar overeen

komstige toepasselijkheid van titel 5.4 BW, en beant

woordt impliciet de specifieke eigendomsvraag. De 

Raad opent met dezelfde kernoverweging als in het 

arrest Van Aken/Heideman, hiervoor weergegeven en 

stelt vervolgens, dat de vraag naar overeenkomstige 

toepassing in haar algemeenheid niet is te beantwoor

den (in casu de vraag of een huurder zelfstandig in een 

procedure kan worden betrokken ter afdwinging van 

op hem rustende burenrechtelijke verplichtingen). 

Ten aanzien echter van de concrete vordering in dit 

geval, de vordering tot verwijdering ex art. 714 lid 1 in 

verband met art. 713 OBW, overweegt de Raad (r.o. 3-4, 

5e alinea): 
enerzijds heeft art. 713 OBW de strekking te voor

komen, dat het naburige erf hinder van gewas onder

vindt; 

anderzijds rust op de gebruiker (i.c. huurder) van 

het erf waarop het gewas zich bevindt, de rechtsplicht 

zich van het toebrengen van hinder te onthouden; 
dit in aanmerking genomen hoeft in beginsel niet 

te worden uitgesloten, dat deze huurder tot verwijde

ring van het gewas wordt aangesproken. 

De Hoge Raad vervolgt echter: 

'Maar de eisenaar van het erf waarop zich het sewas bevindt, heeft er een 

serechtvaardisd belans bij om van het insteUen van de vorderins op de 

hooste te wordensebracht en om zich ook zijnerzijds tesen die vorderins te 

kunnen verweren, met name door het voeren van weren die de aansesproken 

huurder niet opwerpt, bijvoorbeeld het doen van beroep op een zakelijk of 

persoonlijk recht krachtens hetwelk de aanwezisheid van hetsewas is toese

staan, ofhet weerspreken van de stellinsen die de eisende partij aan de vor

derins tensrondslas heeftselesd. Daarbij valrte denken aansreUinsen van 

de eisende partij, dat aan de vereisten van art. 713 (oud) is voldaan, dat de 

eisenaar met verwijderins van hetsewas instemt, of dat de huurder krach

tens zijn rechtsbetrekkins tot de eisenaar jesens deze totzodanise verwijde

rinsserechtisd is.' 
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47. Vgl. (in deze zin) de con
clusie van A-G Mr. Biegman
Hartogh voor het arrest, onder 
2.4,2.5 en 2.6. 
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B URE N REe H T 

De Hoge Raad concludeert dan ook, dat de eiser, om in 
zijn vordering ontvangen te kunnen worden, de eige
naar van het erf mede in het geding had dienen te 
betrekken, dan wel een verklaring van de eigenaar in 
het geding had moeten brengen waaruit was gebleken, 
dat de eigenaar met de verwijdering van het gewas 
instemde (I.o. 3.4, alinea 6 en 7). 

Uit deze overwegingen blijkt, dat de grens die art. 
6:162 BW (hinder, art. 5:37 BW) in het algemeen aan 
bevoegdheidsuitoefening stelt, in beginsel de moge
lijkheid opent een persoonlijk gebruiker rechtstreeks 
aan te spreken. Art. 6: 162 BW kan echter niet leiden tot 
een overeenkomstige toepasselijkheid zonder meer van 
een burenrechte!0k artikel als in casu (art. 714 lid 1 jo.) art. 
713 OBW, ook niet wanneer de strekking van dit arti
kel het voorkomen van hinder is. Het is duidelijk, dat 
de aard van het burenrecht niet zonder reden is 
omschreven door de wetgever als een nadere bepaling 
van de eigendom: ingrijpen in die eigendom op de 
voet van art. 714 lid 1 OBW mag een persoonlijk 
gerechtigde gebruiker niet zonder de eigenaar daarin 
te betrekken. Impliciet ligt bovendien in de uitspraak 
van de Hoge Raad besloten, dat zelfs het wegnemings
recht van een huurder (art. 7A:1603 BW, geldend wan
neer hij de beplantingen zelf zou hebben aangebracht) 
op zichzelf niet kan leiden tot de mogelijkheid die 
huurder rechtstreeks aan te spreken. De eigenaar dient 
op enigerlei wijze in het voornemen tot ingrijpen in de 
feitelijke toestand van zijn erf te worden betrokken47. 
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V. Slotconclusie 
Het burenrecht van titel 5-4 BW richt zich in beginsel 
tot eigenaars van naburige erven. De Hoge Raad stelt 
vast, dat de aard en de strekking van het burenrecht in 
samenhang met de rechtsverhouding eigenaar-gebrui
ker, een overeenkomstige toepassing van burenrechte
lijke bepalingen op gebruikers/niet-eigenaars kunnen 
meebrengen. Een onderzoek naar deze twee elementen 
levert het volgende beeld op. 
De wetgever en de Hoge Raad kennen aan de eigenaar 
van een erf een alleszins doorslaggevende rol toe in 
zijn verhouding tot gebruikers/niet-eigenaars. De in
vulling door de wetgever van de rechtsbetrekking eige
naar - gebruiker/niet-eigenaar houdt een verdeling 
van bevoegdheden en verplichtingen in waaruit voort
vloeit, dat de (bloot-)eigenaar steeds belang bij het erf 
blijft houden. Uit de beide arresten van de Hoge Raad 
is af te leiden, dat beperkt gerechtigden in gevallen van 
uitoefening van burenrechtelijke bevoegdheden al 
snel, persoonlijk gerechtigden vrijwel altijd de (bloot
)eigenaar dienen te betrekken. Dit zou slechts dan niet 
behoeven te gelden, wanneer een handeling jegens de 
beperkt of persoonlijk gerechtigde afZonderlijk on
rechtmatig is. 

Mr. R. Westrik 




