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J.E. Jansen1

Geeft een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid 
om bomen of vensters nabij de erfgrens te hebben 
bevoegdheid de vensters en de bomen te vervangen?

NTBR 2021/16

In literatuur en rechtspraak wordt wel aangenomen 
dat een erfdienstbaarheid om met het burenrecht 
strijdige toestanden te hebben die door verjaring 
is ontstaan, beperkt is tot handhaving van die toe-
stand. Deze opvatting is onjuist omdat zij stoelt op 
oude rechtspraak over het onderscheid tussen zicht-
bare en onzichtbare erfdienstbaarheden dat in het 
huidige recht is afgeschaft. De regel dat de omvang 
van het bezit de omvang van het verkregen recht be-
paalt, leidt evenmin tot deze opvatting. De vergelij-
king met Frans en Belgisch recht leert dat een door 
verjaring ontstane erfdienstbaarheid om bijvoor-
beeld bomen te hebben dichtbij de erfgrens beperkt 
is tot het bestaande aantal, grootte en type bomen. 
De gerechtigde kan ze vervangen. 

1. Twee rode kerspruimen

Het komt in een dichtbevolkt gebied als Nederland nogal 
eens voor dat bomen in de vaak kleine (stads)tuinen dichter 
bij de erfgrens staan dan de twee meter die op grond van 
art. 5:42 BW is toegestaan.2 De meeste mensen nemen voor 
lief dat de bomen in de tuin van de buren bladafval geven, 
en zorgen voor wat minder lichtinval. Soms verslechteren 
de verhoudingen tussen de buren en dan komen de bomen 
in de verboden zone in het vizier. Zo ook in de zaak die 
leidde tot een vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Bra-
bant.3 Het ging om twee prunussen die al sinds 1973 in de 
verboden zone stonden van de tuin van een echtpaar (A). De 
takken van de bomen hingen over het erf van de buren (B) 
heen. Die hadden de boomeigenaren aangemaand de takken 
te snoeien en deden dat uiteindelijk maar zelf (vgl. art. 5:44 
BW). Bij het snoeien waren de prunussen volgens het echt-
paar (A) verminkt geraakt. Ze moesten vervangen worden. 
Hadden de boomeigenaren de bevoegdheid om op dezelfde 
plaats vergelijkbare bomen te planten? 

Dat hangt er volgens de wetsgeschiedenis vanaf of er een 
erfdienstbaarheid is tot het hebben van bomen in de ver-
boden zone (zo’n recht kan zijn gevestigd, of door verkrij-
gende verjaring zijn ontstaan), of dat slechts sprake is van 
een onrechtmatige toestand. Wanneer sprake is van een on-
rechtmatige toestand, een continue inbreuk op andermans 

1 J.E. (Jelle) Jansen is als hoogleraar Ius commune verbonden aan de vak-
groep Romeins Recht van de Rijksuniversiteit Groningen.

2 Dergelijke regels zijn van alle tijden, zo bevatte de Wet van de Twaalf Ta-
felen al een soortgelijke regel (Tabula 7.3), die de Romeinen aan de Griekse 
wetgeving van Solon zouden hebben ontleend (vgl. D. 10, 1, 13).

3 Rb. Zeeland-West-Brabant 6 mei 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8621.

recht zoals de voortdurend aanwezige bomen in de verboden 
zone, verliest de buurman (B) na twintig jaar de rechtsvor-
dering waarmee hij om verwijdering kan vragen van de bo-
men in de tuin van A. A is weliswaar op grond van art. 5:42 
BW verplicht de bomen te verwijderen of te knotten, B kan 
deze verplichting niet meer in rechte afdwingen als A zich 
erop beroept dat B’s rechtsvordering is verjaard. Op A rust 
dan een niet-afdwingbare verplichting de bomen te verwij-
deren of te knotten. Als de bomen in een storm omwaaien of 
bij het snoeien onherstelbaar beschadigd raken, mag A niet 
herplanten. Hetzelfde geldt wanneer B gedurende twintig 
jaar nalaat op te treden tegen een venster in de verboden 
zone van art. 5:50 lid 1 BW. De bevrijdende verjaring ont-
neemt B de rechtsvordering verwijdering van het venster te 
vragen, maar geeft A niet het recht het venster desgewenst 
te vervangen.4 Een vervang- of herplantbevoegdheid be-
staat alleen als B een erfdienstbaarheid heeft: 

‘Is de verjaring eenmaal ingetreden, dan kan geen ophef-
fing van de onrechtmatige toestand meer worden gevor-
derd. Behoudens het geval dat dan tevens is voldaan aan 
de verjaring van de reeds vermelde artikelen 3.4.3.8. of 8a 
(de latere artt. 3:105 en 3:106, JEJ) zal evenwel van verkrij-
ging van enig recht geen sprake zijn. Dit heeft tot gevolg 
dat, indien na het verstrijken van de termijn de toestand 
ongedaan gemaakt wordt en opnieuw een soortgelijke 
toestand in het leven wordt geroepen, een nieuwe ver-
jaring begint te lopen. Zo zal wie te dicht bij het erf van 
zijn buurman een boom heeft geplant en zich tegenover 
de rechtsvordering tot verwijdering daarvan op verjaring 
kan beroepen, dit beroep verliezen, wanneer hij de boom 
kapt en vervolgens een nieuwe plant, aangenomen ten-
minste dat hij niet kan volhouden bezitter van een desbe-
treffende erfdienstbaarheid te zijn geweest en deze door 
de verjaring van artikel 3.4.3.8. te hebben verkregen.’5

De Toelichting Meijers bij het latere art. 5:42 BW stelt on-
omwonden dat de vestiging van een erfdienstbaarheid om 
bomen of vensters in de verboden zone te hebben de be-
voegdheid tot vervanging geeft: 

‘De vestiging van een erfdienstbaarheid, welke de be-
voegdheid geeft planten of vensters binnen de verboden 
zone te hebben, heeft derhalve deze zin, dat daardoor 
het bewijs van de toestemming overbodig wordt en de 
bevoegdheid wordt gegeven de bestaande planten door 
andere te vervangen.’6

4 T.M. bij art 5.4.16 (5:50), Parl. Gesch. BW Boek 5, Deventer 1981, p. 203.
5 MvA II bij art. 3.11.15a (3:314), Parl. Gesch. BW Boek 3, Deventer 1980, p. 930.
6 TM bij art. 5.4.4. (5:44), Parl. Gesch. BW Boek 5, Deventer 1981, p. 190-191.
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De meeste schrijvers volgen de wetsgeschiedenis en nemen 
aan dat een erfdienstbaarheid om bomen of vensters binnen 
de verboden zone te hebben de bevoegdheid geeft tot ver-
vanging, of zij nu door verkrijgende verjaring is ontstaan 
of door vestiging.7 Van Vliet betoogt evenwel – in weerwil 
van de wetsgeschiedenis – dat onder het huidige recht net 
als onder het oude recht een erfdienstbaarheid om bomen 
in de verboden zone te hebben die ontstaan is door verkrij-
gende verjaring, géén herplantrecht meebrengt. Er zou dan 
op dit punt een verschil bestaan tussen erfdienstbaarheden 
die gevestigd zijn (die geven herplantrecht), en zulke ser-
vituten die door verkrijgende verjaring zijn ontstaan (die 
geven geen herplantrecht). Dat was onder het oude recht 
de heersende opvatting in de literatuur en de rechtspraak. 
Die rechtspraak zou voor het huidige recht gelding hebben 
behouden. De regel dat een erfdienstbaarheid om een met 
het burenrecht strijdige toestand te hebben die door verja-
ring is ontstaan, tot handhaving van die toestand beperkt 
is, zou bovendien voortvloeien uit het beginsel dat de om-
vang van het bezit de omvang van het verkregen recht be-
paalt: quantum possessum, tantum praescriptum.8 Deze op-
vatting is de heersende in het Franse recht. De eiser in de 
zaak van de twee te enthousiast gesnoeide kersprunussen 
ging er ook vanuit. De erfdienstbaarheid die was ontstaan 
door de verkrijgende verjaring van art. 3:105 BW zou niet 
het recht geven twee nieuwe prunussen te planten. De eige-
naar van de verminkte bomen eiste daarom als schadever-
goeding in natura voor de onrechtmatige snoei de vestiging 
van een nieuwe erfdienstbaarheid door de gedaagde voor 
twee nieuwe prunussen (vgl. art. 6:103 BW). De rechtbank 
wees deze eis af omdat zij vond dat de prunussen door de 
snoei niet onherstelbaar beschadigd waren geraakt. Zij ging 
er hierbij met de eiser vanuit dat de door verjaring ontstane 
erfdienstbaarheid geen herplantrecht meebracht ‘overeen-
komstig de geldende jurisprudentie’.9

1.1 De orde van het betoog 
In dit opstel staat de vraag centraal of een erfdienstbaar-
heid die door verjaring is ontstaan en recht geeft een met 
het burenrecht strijdige toestand te hebben de bevoegdheid 
heeft die toestand opnieuw in het leven te roepen, of ertoe 
beperkt is die toestand te handhaven. De nadruk ligt hierbij 

7 Vgl. P.C. van Es, De actio negatoria, Nijmegen 2005, p. 294-295; zie ook zijn 
Verkrijging door verjaring, Nijmegen 2e druk 2018, nr. 4.5; S.E. Bartels, ‘Ver-
jaring van de rechtsvordering tot beëindiging van een onrechtmatige toe-
stand’, in: F.M.J. Verstijlen e.a. (red.), Groninger zekerheid (Reehuis-bundel), 
Deventer 2014, p. 1-7, p. 4: ‘Op dit laatste punt, een herplantrecht als er 
door verjaring een erfdienstbaarheid is ontstaan, onderscheidt het recht 
van erfdienstbaarheid zich inderdaad van de situatie die bestaat als de 
rechtsvordering tot verwijdering is verjaard.’ Sinds de 12e druk ook Heis-
terkamp, zie W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht, Deven-
ter 2012, nr. 631.

8 L.P.W. van Vliet, ‘Verjaring en erfdienstbaarheid’, in: NTBR 2004, p. 206-
225, op p. 213 in noot 55; Heisterkamp huldigde deze opvatting in oudere 
drukken van W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht, bij-
voorbeeld in de 11e druk Deventer 2001, nr. 631 (met verwijzing naar de 
oude rechtspraak en de stelregel die hieronder aan de orde komen); vgl. 
in deze zin over wat toen nog was het ontwerp-BW J.Th. Smalbraak, ‘Het 
burenrecht in het gewijzigd ontwerp Boek 5 N.B.W.’, in: WPNR 5242 (1973), 
p. 539-543, op p. 540. 

9 Rb. Zeeland-West-Brabant 6 mei 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8621, r.o. 4.7.

op twee van zulke erfdienstbaarheden: erfdienstbaarheden 
om bomen in de verboden zone te hebben en erfdienst-
baarheden om vensters met uitzicht in de verboden zone te 
hebben. Ik betoog hier dat de beide hierboven genoemde ar-
gumenten (de regel dat de omvang van het bezit de omvang 
van het verkregen recht bepaalt, en de oude jurisprudentie) 
die zouden leren dat zulke erfdienstbaarheden geen ver-
vangbevoegdheid geven, onjuist zijn, en dat zulke servitu-
ten wel vervangbevoegdheid geven. 

1.1.1 Quantum possessum, tantum praescriptum
De wetsgeschiedenis noemt als uitgangspunt de regel dat 
de omvang van het verjaringsbezit de grenzen bepaalt van 
het recht dat er na verloop van tijd uitgroeit.10 Daaruit volgt 
niet dat een erfdienstbaarheid om vensters te hebben, die 
door verjaring is ontstaan, tenietgaat als de muur instort, 
en ook niet dat zo’n erfdienstbaarheid om bomen te hebben 
tenietgaat als de bomen omwaaien. Een vergelijking met 
het Franse en Belgische recht is op dit punt zinvol. De ge-
dachte dat een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid 
om bomen te hebben, beperkt is tot die bomen, is weliswaar 
in de negentiende eeuw geuit door het Franse Cour de Cas-
sation, maar stuitte in de Franse literatuur op felle weer-
stand (zie paragraaf 2). De Belgische literatuur verbindt 
geen gevolgtrekkingen over herplant – of wanneer het gaat 
om vensters in de verboden zone – herbouwrecht aan het 
adagium, maar leidt eruit af dat een door verjaring ontstane 
erfdienstbaarheid om ergens een aantal bomen of vensters 
te hebben, beperkt is tot dat aantal, die grootte en dat type 
bomen of vensters (zie paragraaf 3). 

1.2 De oude rechtspraak: Koemeester/Zomerdijk 
Het tweede argument om aan te nemen dat een door ver-
jaring ontstane erfdienstbaarheid om bomen of vensters in 
de verboden zone te hebben beperkt is tot die bomen en die 
vensters, ligt in de rechtspraak over het oude recht. Op het 
eerste gezicht is het vreemd te bekijken of die rechtspraak 
voor het huidige wetboek gelding behield. Het oude BW is 
immers afgeschaft en vervangen door het huidige. De pas-
sages uit de wetsgeschiedenis bij het huidige BW die stellen 
dat een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid om bo-
men bij de grens te hebben, herplantrecht geeft, wegen zo 
bezien zwaarder dan rechtspraak over het oude, afgeschafte 
BW. Er bestaan desalniettemin veel overeenkomsten tussen 
het oude en het nieuwe wetboek: zo is de figuur van het 
voor verkrijgende verjaring vereiste bezit in het huidige 
wetboek gehandhaafd. Met deze continuïteit is volgens de 
wetsgeschiedenis voorkomen dat allerlei punten op losse 
schroeven worden gezet waar de rechtspraak zekerheid had 
gebracht.11 Eén van de uitspraken over bezit en de rechts-
gevolgen ervan waarnaar de wetsgeschiedenis verwijst, 
is het arrest Koemeester/Zomerdijk uit 1970.12 De wetsge-
schiedenis bij art. 5:50 BW, dat gaat over vensters en andere 
openingen te dicht bij de erfgrens, stelt dat deze uitspraak 

10 TM bij art. 3.4.3.8 (3:105), Parl. Gesch. BW Boek 3, Deventer 1980, p. 417.
11 Parl. Gesch. BW Boek 3, Titel 5, Deventer 1981, p. 424.
12 HR 30 januari 1970, NJ 1970, 192 met noot Ph.A.N. Houwing. 
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vanuit ‘theoretisch oogpunt niet aanvechtbaar is’.13 In het 
arrest Koemeester/Zomerdijk moest de Hoge Raad oordelen 
over de bevoegdheden van de gerechtigde tot een erfdienst-
baarheid om vensters binnen de verboden zone te hebben, 
die was ontstaan door verjaring. Stond het de eigenaar van 
het dienende erf vrij zijn erf zo te bebouwen dat de eige-
naar van het heersende erf geen uitzicht meer genoot uit de 
vensters, of maakte hij dan inbreuk op de erfdienstbaarheid 
vensters te hebben? De rechtbank had geoordeeld dat de 
erfdienstbaarheid niet enkel recht gaf op de vensters, maar 
ook de mogelijkheid bood om bebouwing op het dienende 
erf te verbieden: vensters zonder lichtinval waren immers 
redelijk zinloos. De Hoge Raad was dat niet eens met de 
rechtbank. Hij verbond zijn oordeel aan het gegeven dat 
art. 725 OBW een onderscheid maakte tussen zichtbare en 
niet-zichtbare erfdienstbaarheden. Van zichtbare erfdienst-
baarheden was volgens dat artikel sprake als ervan bleek 
door een teken zoals een raam, een deur of een waterlei-
ding. Onzichtbare erfdienstbaarheden hadden volgens het 
tweede lid geen uitwendig teken van hun bestaan, art. 725 
OBW noemde als voorbeelden het verbod om op een erf te 
bouwen, of het recht om beesten te weiden. Het recht om 
vensters te hebben in de verboden zone was een zichtbare 
erfdienstbaarheid. Het recht om bebouwing op het dienende 
erf te verbieden, was dat niet. Dat onderscheid was relevant 
omdat volgens art. 744 OBW alleen voortdurende en zicht-
bare erfdienstbaarheden door verjaring konden ontstaan. 
Dat betekende dat een erfdienstbaarheid om ergens ven-
sters te hebben die door verjaring was ontstaan nooit ook 
een erfdienstbaarheid was om bebouwing in de zichtlijn op 
het dienende erf te verbieden. Dat kon alleen het geval zijn 
als het ging om de vestiging van een erfdienstbaarheid om 
vensters in de verboden zone te hebben, maar niet als zij 
was ontstaan door verjaring:

‘dat uit de wetsvoorschriften waarbij de verkrijging van 
erfdienstbaarheden d.m.v. verjaring wordt beperkt tot erf-
dienstbaarheden die zowel zichtbaar als voortdurend zijn, 
volgt dat een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid de 
eigenaar van het dienend erf slechts kan belasten met een 
verplichting tot het dulden van een ten nutte van het heer-
send erf geschapen – door art. 725 nader bepaalde – toe-
stand, welke hij als eigenaar van het dienend erf bij af-
wezigheid van de erfdienstbaarheid niet zou hebben 
behoeven te dulden, en dat omgekeerd de eigenaar van 
het heersend erf aan het bestaan van de erfdienstbaarheid 
geen ander recht kan ontlenen, dan dat op handhaving 
van de ten nutte van zijn erf geschapen toestand.’14

Om onder het huidige recht te voorkomen dat een door verja-
ring ontstane erfdienstbaarheid om vensters in de verboden 
zone te hebben een weinig zinvol recht geeft omdat het de 

13 MvA bij art. 5.4.12 (5:50), Parl. Gesch. BW Boek 5, Deventer 1981, p. 206. Vgl. 
ook de TM bij datzelfde artikel (op p. 203) waar sprake is van een bestendi-
ging van de jurisprudentie van de Hoge Raad. 

14 HR 30 januari 1970, NJ 1970, 192, cursivering toegevoegd. A-G Franx sloot 
zich aan bij het oordeel uit 1970 in nr. 2 van zijn conclusie bij HR 16 januari 
1981, NJ 1981, 644. 

buurman vrijstaat zijn erf tot aan de grens te bebouwen en 
zo de vensters van (de meeste) lichtinval te beroven,15 is blij-
kens de wetsgeschiedenis een vierde lid aan art. 5:50 BW 
toegevoegd. Het vierde lid ontneemt degene die door verja-
ring geen wegneming meer kan vorderen van een opening 
of werk de bevoegdheid om zijn erf binnen twee meter van 
die opening of dat werk te bebouwen, als die bebouwing de 
buurman onredelijk zou hinderen. Het artikel is niet alleen 
van toepassing als de eigenaar van een erf (B) de mogelijkheid 
op te treden tegen vensters in een muur van zijn buurman 
(A) verliest door bevrijdende verjaring, maar ook wanneer hij 
die mogelijkheid verliest omdat A door verkrijgende verja-
ring een erfdienstbaarheid verwerft om vensters in de ver-
boden burenrechtelijke zone te hebben.16 B mag in zo’n geval 
op grond van art. 5:50 lid 4 BW geen gebouwen neerzetten 
binnen twee meter van de vensters.17 Uit de verwijzing in de 
wetsgeschiedenis bij het artikel naar het arrest Koemeester/
Zomerdijk is niet meer af te leiden dan dat de verkrijgende 
verjaring van een erfdienstbaarheid om vensters in de ver-
boden zone te hebben niet als vanzelf ook een erfdienstbaar-
heid meebrengt om uitzicht uit die vensters te hebben en op 
te treden tegen licht- en uitzichtbenemende bebouwing. Uit 
de verwijzing naar het arrest volgt niet dat het onder het hui-
dige recht onmogelijk is om door verkrijgende verjaring een 
erfdienstbaarheid van uitzicht te verkrijgen die de gerech-
tigde de bevoegdheid geeft bebouwing op het buurerf te ver-
bieden. Zo’n erfdienstbaarheid kon onder het oude recht niet 
ontstaan door verjaring omdat zij onzichtbaar was. Onder 
het huidige recht zijn bezit en verkrijgende verjaring van 
zulke erfdienstbaarheden wel mogelijk. Het is naar huidig 
recht dus wel mogelijk dat sprake is van het bezit van een erf-
dienstbaarheid om vensters in de verboden zone te hebben 
en dat daarnaast sprake is van het bezit van een erfdienst-
baarheid om op dat erf bebouwing te verbieden.

Ook het door de Hoge Raad in Koemeester/Zomerdijk gefor-
muleerde uitgangspunt dat een erfdienstbaarheid om een 
met het burenrecht strijdige toestand te hebben ertoe be-
perkt is die toestand te handhaven (de laatste zin van het 
hierboven weergegeven citaat) geldt in het huidige recht 
niet meer. De Hoge Raad leidde die regel, die ook van be-
lang is voor erfdienstbaarheden om bijvoorbeeld bomen in 
de verboden zone te hebben, af uit het onderscheid tussen 
zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden en dat on-
derscheid is – het zij herhaald – afgeschaft. De redenering 
dat uit het onderscheid tussen zichtbare en niet-zichtbare 
erfdienstbaarheden volgde dat een door verjaring ontstane 
erfdienstbaarheid om een met het burenrecht strijdige toe-
stand te hebben, beperkt was tot die toestand, berustte bo-
vendien op een onjuiste gedachte van Suijling die de Hoge 
Raad in Koemeester/Zomerdijk ongelukkigerwijs omarmde. 
Suijling trok een parallel tussen de verkrijgende verjaring 

15 Dergelijke kritiek werd onder het oude recht veelvuldig op de regel geuit, 
zie met verwijzingen L.C. Hofmann, Het Nederlandsch Zakenrecht, Gronin-
gen-Batavia 1944, p. 300 in noot 3. 

16 MvA bij art. 5.4.12 (5:50), Parl. Gesch. BW Boek 5, Deventer 1981, p. 206.
17 Over de regel Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/145; J.G. Gräler, Burenrecht 

Monografieën NBW, Deventer 2019, § 21.3.4.
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van een erfdienstbaarheid in de verboden zone vensters te 
hebben en de vraag of zo’n recht de bevoegdheid gaf bebou-
wing te verbieden enerzijds, en de verkrijgende verjaring van 
een erfdienstbaarheid in de verboden zone bomen te hebben 
en de vraag of zo’n recht de bevoegdheid gaf tot herplant an-
derzijds. Deze parallel is onzuiver. Het gaat bij een erfdienst-
baarheid om vensters te hebben om de vraag of daarnaast 
een tweede erfdienstbaarheid ontstaat van niet-bebouwing. 
Bij een erfdienstbaarheid om bomen in de verboden zone te 
hebben, gaat het om de vraag of die bomen mogen worden 
vervangen. Zo’n vervangrecht is geen tweede (onzichtbare) 
erfdienstbaarheid, maar een al dan niet uit een erfdienst-
baarheid voortvloeiende bevoegdheid. De vergelijking zou 
op haar plaats zijn als Suijling de vraag had gesteld of de ge-
rechtigde tot een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid 
om vensters te hebben, die vensters mocht vervangen bij een 
verbouwing, of als de muur waarin zij zaten was ingestort 
bijvoorbeeld (zie uitgebreid hierover in paragraaf 4). Er zijn 
kortom naar huidig recht geen argumenten aan de wet of de 
wetsgeschiedenis te ontlenen om vast te houden aan de oude 
regel dat een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid om 
een met het burenrecht strijdige toestand te hebben, beperkt 
is tot handhaving van die toestand. De gerechtigde tot een 
door verjaring ontstane erfdienstbaarheid vensters of bomen 
te hebben in de verboden zone mag ze vervangen omdat die 
bevoegdheid uit een erfdienstbaarheid voortvloeit. Als men 
dat – om rechtspolitieke redenen – onwenselijk vindt, biedt 
het voor verkrijgende verjaring vereiste bezit voldoende aan-
knopingspunten om het ontstaan van zulke erfdienstbaar-
heden door verjaring zoveel als mogelijk te voorkomen (zie 
daarover paragraaf 5). 

2. Frans recht 

De wortels van de opvatting dat een door verjaring ontstane 
erfdienstbaarheid om bomen binnen de verboden zone te 
hebben geen herplantrecht geeft, liggen in de Franse Code 
Civil van 1804. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het 
Franse burenrecht iets anders werkt dan het Nederlandse. 
De regel dat geen bomen mogen staan binnen een bepaalde 
afstand van de erfgrens volgt in het Franse recht uit een 
wettelijke erfdienstbaarheid (servitude légale): het die-
nende erf is er volgens art. 671 Cc toe verplicht geen bomen 
te hebben in de verboden zone.18 Art. 672 Cc geeft de buur-
man de bevoegdheid kap of snoei te vorderen van bomen 
die te hoog zijn en/of in de verboden zone staan, tenzij de 
boomeigenaar toestemming had de bomen in de verboden 
zone te hebben, of daartoe gerechtigd was door het ont-
staan van een erfdienstbaarheid door dertigjarige verjaring 
(prescription trentenaire). Het Franse recht beperkte, net 
als het Belgische recht en het Burgerlijk Wetboek van 1838, 
de mogelijkheid van verkrijgende verjaring van erfdienst-
baarheden tot zichtbare en voortdurende (art. 688 en 689 
Cc): een erfdienstbaarheid om bomen binnen de verboden 

18 Vgl. bijvoorbeeld F. Terré & P. Simler, Les biens, 10e druk Parijs 2018, nr. 257 
e.v. De bepaling is overigens van aanvullende aard, gewoonterecht kan an-
ders bepalen. Dat is bijvoorbeeld voor Deauville het geval, vgl. P. Malaurie 
& L. Aynès, Les biens, 6e druk Issy 2015, nr. 1025 (p. 328). 

zone te hebben, voldeed hieraan: de bomen vormden een 
zichtbaar teken, de uitoefening was uit de aard van de zaak 
voortdurend, anders dan bijvoorbeeld bij overpad waarvoor 
telkens menselijk handelen vereist was. 

In 1853 kwam in de rechtspraak de vraag aan de orde of de 
door dertigjarige verjaring ontstane erfdienstbaarheid her-
plantrecht gaf. De Cour de Cassation vond van niet. Zij gaf 
daarvoor twee argumenten. Zij verwees ten eerste naar de 
regel dat de omvang van het bezit de omvang van het door 
verjaring verkregen recht bepaalde: 

‘Que la possession en ce qui concerne les arbres de haute 
tige a effet seulement a l’égard des arbres mêmes pour 
lesquels elle s’est manisfestée pendant le temps et avec 
les conditions nécessaires.’

Daarnaast noemde zij als argument dat wanneer de bomen 
in de verboden zone om gingen, de wettelijke erfdienst-
baarheid haar heerschappij hernam en opnieuw eiste dat 
beplantingen twee meter van de erfgrens stonden: 

‘lorsque les arbres anciens ont été arrachés ou ont péri 
de vétusté le droit commun de la servitude légale de 
distance reprend son empire; qu’ainsi la prescription 
acquise aux arbres trentenaires n’affranchit de cette 
servitude ni les parties nues de la zone asservie ni les 
jeunes arbres plantés, semés ou naturellement accrus, 
soit auprès des arbres ou souches existant depuis plus de 
trente ans, soit sur l’emplacement de ces arbres ou sou-
ches après leur arrachement ou leur destruction.’19

De door verjaring ontstane erfdienstbaarheid om verboden 
bomen te hebben, bevrijdde het heersende erf slechts van 
de op dat erf drukkende wettelijke erfdienstbaarheid voor 
de bomen die er gedurende meer dan dertig jaar stonden. 
Bomen die er later werden geplant of die vanzelf ontkiem-
den, vielen niet onder de erfdienstbaarheid, ook niet als 
ze op de plek groeiden van een oude boom die langer dan 
dertig jaar gestaan had. Het was dus van belang te weten 
wanneer een boom voortleefde en wanneer dat niet het 
geval was en er nieuwe bomen groeiden. In 1857 ging het 
om een rij bomen die langer dan dertig jaar in de verboden 
zone hadden gestaan. De bomen waren met de grond ge-
lijkgemaakt, maar op zo’n manier dat de stammen weer 
zouden kunnen uitlopen. Er waren zogenoemde spaartel-
gen (Fr. baliveaux) overgebleven.20 Deze spaartelgen waren 
gegroeid op en uit de wortels en rondom de oude stammen. 
Waren het nieuwe bomen zodat de buurman kap kon vor-
deren, of waren het de oude bomen die onder de erfdienst-
baarheid vielen? De Franse hoogste rechter nam aan dat de 
spaartelgen nieuwe bomen waren: de buurman kon dus kap 

19 Cour de Cassation 28 november 1853, Principes de droit civil. Tome 8 / par F. 
Laurent,... Laurent, François (1810-1887) Dalloz 1854 1, 233-234 (Veuve Bu-
reau c. Dubois (sic) de la Verne). 

20 Van Dale omschrijft een spaartelg als een ei ken loot die men laat door-
groei en bij de her vor ming van hak hout in op gaand bos.
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vorderen.21 In 1865 oordeelde het hof dat het er hierbij niet 
toe deed dat de uitlopers van de gekapte stammen wellicht 
minder hinder gaven dan de oude bomen. De dreiging van 
hernieuwde overwoekering en schaduw door de nieuwe bo-
men woog daar ruimschoots tegenop. Sourdeau de Beaure-
gard, nomen est omen, kon de buurman ertoe verplichten de 
bomen neer te halen.22 

2.1 Onenigheid in de literatuur 
De uitspraken van de Cour de Cassation stuitten in de lite-
ratuur op weerstand. De Belgisch-Luxemburgse François 
Laurent (1810-1887)23 bijvoorbeeld ging flink tekeer tegen 
de opvatting dat een erfdienstbaarheid om bomen binnen 
de verboden zone te hebben die door verjaring was ontstaan 
geen herplantrecht meebracht in het algemeen, en tegen de 
uitspraken van de Cour de Cassation in het bijzonder. Zijn 
voornaamste bezwaar tegen de leer van het hoogste Franse 
rechtscollege was dat het adagium quantum possessum, tan-
tum praescriptum verkeerd werd toegepast: dat adagium 
leerde dat de omvang van het verjaringsbezit de omvang van 
de verkrijging door verjaring bepaalde. Had iemand sinds 
jaar en dag drie vensters als gerechtigde tot een erfdienst-
baarheid in een muur, dan verwierf diegene het recht drie 
vensters in de muur te hebben en niet meer.24 Evenzo ver-
kreeg iemand die drie bomen in de verboden zone had als 
gerechtigde tot een erfdienstbaarheid het recht drie bomen 
in de zone te hebben en niet meer. Het adagium zei echter 
niets over een herbouwbevoegdheid als de vensters enige 
tijd dichtgemetseld waren, of de muur met de vensters erin 
was ingestort. De stelregel zei evenmin iets over herplant-
bevoegdheden van de gerechtigde tot een door verjaring 
ontstane erfdienstbaarheid om bomen in de verboden zone 
te hebben. Een juiste toepassing van het adagium zou er vol-
gens Laurent toe leiden dat de erfdienstbaarheid bomen te 
hebben binnen de verboden zone herplantrecht had: degene 
die als bezitter van een dergelijk servituut bomen binnen de 
verboden zone heeft, bezit de bevoegdheid bomen te hebben 
en niet slechts de specifieke bomen. Voor het behoud van het 
bezit is weliswaar vereist dat de bomen blijven staan of dat 
ze vervangen worden, voor het voortbestaan van een erf-
dienstbaarheid niet. Een erfdienstbaarheid behelst immers 
een band tussen twee erven en is voor haar voortbestaan 
niet ervan afhankelijk of de gerechtigde tot het heersende erf 
gebruikmaakt van een hem toekomende bevoegdheid. 

Als argument voor zijn opvatting wees Laurent nog op de 
art. 703 en 704 Code Civil. Art. 703 Cc gaf als regel dat erf-
dienstbaarheden tenietgingen wanneer ‘de zaken zich in 

21 Cour de Cassation 2 december 1857, Dalloz 1858, 1, 59-61 (Beauvrand de la 
Loyère c. Batault-Gaubert et cons.).

22 Cour de Cassation 31 juli 1865, Dalloz 1865, 1, 350-351 (Mareau c. Sourdeau 
de Beauregard). 

23 Vgl. over hem G. Baert, ‘Prof. François Laurent een eeuw later (1810-1887-
1987)’, in: Tijdschrift voor privaatrecht 1990, p. 37-151.

24 F. Laurent, Principes de droit civil, Tome 8, Parijs-Brussel 1873, p. 22 e.v. (nr. 
13), op p. 24; In gelijke zin J.M. Pardessus, Traité de servitudes ou services 
fonciers, 8e editie, 1e deel, Parijs 1838, nr. 195, p. 437 e.v.; vgl. ook C.B.M. 
Toullier, Le droit civil français, suivant l'ordre du code, 5e editie, 3e deel, Pa-
rijs 1830, nr. 515, p. 377-378 (herplanten mits niet bezwarender). 

zodanige staat bevonden dat men daarvan geen gebruik 
meer kon maken.’ Art. 704 Cc stelde dat erfdienstbaarheden 
herleefden wanneer de zaken in zodanige staat hersteld 
werden dat men daarvan weer gebruik kon maken, tenzij 
reeds zoveel tijd verlopen was dat de erfdienstbaarheid 
was tenietgegaan door niet-uitoefening gedurende dertig 
jaar. Laurent stelde de retorische vraag waarom een huis 
met een muur met daarin vensters in de verboden zone als 
heersend erf wel heropgebouwd mocht worden, maar een 
omgewaaide boom in de verboden zone op een heersend 
erf volgens de Cour de Cassation niet mocht worden ver-
vangen, en dus niet viel onder het bereik van 703 en 704 Cc. 
Het was bovendien de gewoonste zaak van de wereld dat 
bomen vervangen werden. Il faut cultiver son jardin. Mar-
cadé gaf de volgende verklaring: de reconstructie van een 
huis was iets buitengewoons, maar het herplanten van een 
boom niet. Voor herbouw golden daarom de buitengewone 
regels van 703 en 704 Cc, voor het herplanten van bomen 
kende de Code niet zulke regels.25 De uitspraken van de Cour 
de Cassation waren daarmee in overeenstemming. Duran-
ton26 en Demolombe27 gaven een andere verklaring voor de 
verschillende regels voor huizen en bomen: zij stelden dat 
een huis dat heropgebouwd werd hetzelfde huis was, maar 
een boom die vervangen werd niet en dat daarom de regel 
van de art. 703 en 704 niet gold voor bomen. 

Marcadé, Duranton en Demolombe hadden al voor de uit-
spraken van de Cour de Cassation aangenomen dat de dertig-
jarige verjaring geen herplantrecht gaf omdat zij de verjaring 
beschouwden als het gevolg van een veronderstelde afstand 
van de wettelijke erfdienstbaarheid die de buurman het recht 
geeft kap te vragen. Het ging te ver om aan te nemen dat die 
niet alleen afstand had gedaan van zijn recht verwijdering 
te vragen van de aanwezige bomen, maar ook van eventueel 
later opnieuw geplante bomen. De drie genoemde auteurs 
beschouwden de dertigjarige aanwezigheid van de bomen 
in de verboden zone anders gezegd niet als bezit dat tot ver-
krijgende verjaring leidde, maar als een inbreuk op het recht 
kap te vragen dat de buurman ontleende aan zijn servitude 
légale. Dat kaprecht ging zo bezien teniet door bevrijdende 
verjaring (in de Franse terminologie ook prescription). 

Er bestond dus enige onduidelijkheid over de juridische dui-
ding van gevallen waarin gedurende dertig jaar of langer 
bomen in de verboden zone stonden. Volgens Laurent en 
de Franse rechtspraak was sprake van verkrijgende verja-
ring. Duranton, Demolombe en Marcadé brachten de figuur 
veeleer in verband met het tijdelijke tenietgaan van de wet-
telijke erfdienstbaarheid van de buurman, of in Romeins-
rechtelijke termen verwoord, met de figuur van de usucapio 
libertatis: de figuur die het einde van een erfdienstbaar-
heid betekende als gedurende geruime tijd een met uit-
oefening van een erfdienstbaarheid strijdige toestand had 
bestaan. Anders dan in het Romeinse recht gold voor een 

25 V. Marcadé, Élements du droit civil français II, 3e druk Parijs 1847, p. 610-611.
26 M. Duranton, Cours de droit civil suivant le code civil, Tome 5, Parijs 1827, p. 431.
27 C. Demolombe, Cours de code Napoleon, Volume 11, Traité de servitudes ou 

services fonciers, 1e deel Parijs 1882, nr. 501, (p. 554 e.v.), p. 557.
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erfdienstbaarheid die tenietging door usucapio libertatis, 
was de ondergang van de wettelijke erfdienstbaarheid niet 
definitief: de wettelijke erfdienstbaarheid was als het ware 
geblokkeerd zolang de bomen stonden waartegen meer dan 
dertig jaar niet was opgetreden. Wanneer die om gingen, 
herleefde de wettelijke erfdienstbaarheid in volle kracht en 
kon de gerechtigde weer kap vragen.28 Wat er ook zij van 
de hierboven geschetste verdeeldheid in de literatuur, de 
Franse wetgever maakte er een einde aan door op 20 au-
gustus 1881 aan art. 672 het volgende toe te voegen: 

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le 
voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distan-
ces légales.29 

3. Belgisch recht 

Het Belgische Burgerlijk Wetboek regelt deze materie op 
dezelfde wijze als de Franse Code Civil, zonder dat de wet-
gever ingreep zoals in 1881 in Frankrijk geschiedde. Wat 
leert de vergelijking met de Belgische rechtspraak en litera-
tuur? In de Belgische literatuur en rechtspraak is onduide-
lijk wat rechtens is wanneer gedurende meer dan dertig jaar 
bomen of vensters staan in de verboden zone nabij de erf-
grens. De onduidelijkheid is mede het gevolg van het feit dat 
schrijvers en rechters het niet eens zijn of dan bevrijdende 
verjaring plaatsvindt waardoor de buurman het kaprecht 
verliest dat uit de wettelijke erfdienstbaarheid voortvloeit 
(zoals Duranton, Demolombe en Marcadé betoogden voor 
het Franse recht), of dat door verkrijgende verjaring een erf-
dienstbaarheid ontstaat om bomen in de verboden zone te 
hebben (de opvatting van de Franse hoogste rechter en de 
meeste Franse schrijvers, waaronder de hiervoor besproken 
Laurent). Een meerderheid van de Belgische schrijvers en 
rechterlijke uitspraken neemt aan dat sprake is van bevrij-
dende verjaring, en leidt daaruit af dat er geen herplantrecht 
is voor het geval de bomen omwaaien of gekapt worden. De 
buurman kan tegen de nieuwe bomen opnieuw optreden, 
gedurende de termijn voor de bevrijdende verjaring.30

28 Vgl. nog de opmerkingen van H. Dreyer in de zevende druk van K.S. Zacha-
riä von Lingenthal’s, Handbuch des französischen Civilrechts, 7e druk, deel 2, 
Heidelberg 1886, p. 61 en 62 in noot 3.

29 Voor herplant gold dus, om misverstanden te voorkomen, de wettelijk 
vastgelegde afstand tot de erfgrens. Nieuwe bomen mogen dus niet op de 
plek van de oude in de verboden zone, maar moeten daarbuiten komen. 

30 Zie uitgebreid met talrijke verwijzingen naar literatuur en rechtspraak 
J. Vandevoorde, De verkrijgende verjaring, Brugge 2019, nrs. 516-521 
(p. 183-186); vgl. A. Kluyskens, Beginselen van Burgerlijk recht, V Zaken-
recht, Antwerpen enz. 1942, nr. 350 (p. 332); H. de Page & R. Dekkers, Traité 
élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel 1942, nr. 557 (p. 451, die deze 
meerderheidsopvatting overigens onjuist achten). Het feit dat een erf-
dienstbaarheid wel opleeft wanneer een muur wordt opgebouwd of een 
huis wordt herbouwd (vgl. voor een gemene muur in het Belgische BW in 
art. 665, voor een huis de art. 703 en 704 BBW) is uitzondering, iets der-
gelijks geldt dus niet voor bomen, vgl. met verwijzingen naar rechtspraak 
over het uitzonderlijke karakter van art. 665 BBW, J. Vandevoorde, ‘Het 
nieuwe goederenrecht en het milieu’, Tijdschrift voor Milieurecht 2020, 
p. 272-303, in nr. 80 (op p. 290). Wij zagen hiervoor in de hoofdtekst dat 
Marcadé hetzelfde verdedigde voor het Franse recht. Zie voor het bin-
nenkort geldende Belgische recht op dit punt in deze zin, V. Sagaert, 'De 
hervorming van het goederenrecht', in: Tijdschrift voor Privaatrecht 2020, 
p. 389-646, p. 559-562.

Wat nu wanneer men aanneemt dat in zulke gevallen sprake 
kan zijn van verkrijgende verjaring? Staat de regel dat het 
bezit de omvang bepaalt van het verkregen recht dan in 
weg aan vervanging? Derine, Van Neste en Vandenberghe 
vinden van niet:

‘het adagium ‘tantum praescriptum, quantum posses-
sum’ slaat niet op bepaalde bomen; het betekent alleen 
dat slechts evenveel en niet meer bomen in de plaats van 
de vroegere mogen komen.’31

Kokelenberg merkt voor een door verkrijgende verjaring 
ontstane erfdienstbaarheid om vensters binnen de ver-
boden zone te hebben op dat de regel meebrengt dat de ge-
rechtigde die vensters niet mag vergroten en evenmin het 
aantal vensters mag verhogen.32 De Page en Dekkers zeggen 
hetzelfde, onder verwijzing naar de ‘savant civiliste’ Lau-
rent die hiervoor aan de orde kwam.33 Kokelenberg verbindt 
aan de stelregel dat het bezit de omvang van het verkregen 
recht bepaalt de gevolgtrekking dat een door verjaring ont-
stane erfdienstbaarheid om vensters in de verboden zone 
te hebben niet ook recht geeft op een panoramisch uitzicht 
over het dienende erf, omdat dat een tweede erfdienstbaar-
heid, van niet-bebouwing (non aedificandi) zou betekenen, 
en zo’n tweede erfdienstbaarheid als niet-zichtbaar niet 
door verjaring kan ontstaan. De buurman mag dus, behou-
dens misbruik van recht, op zijn grond vóór de vensters een 
duiventil oprichten.34

De toegevoegde waarde van het in de Belgische literatuur in 
dit verband genoemde adagium quantum possessum, tantum 
praescriptum is bij de kwestie over de vensters en niet-be-
bouwing van het dienende erf gering. Een erfdienstbaar-
heid dat op het dienende erf niet gebouwd mag worden, is 
immers een niet-zichtbare en niet-voortdurende erfdienst-
baarheid, en kan daarom niet door verjaring ontstaan (691 
BBW). Het maakt daarom niet uit of degene die gedurende 
de verjaringstermijn vensters in de verboden zone had zich 
daarnaast opstelde als bezitter van een erfdienstbaarheid 
van uitzicht door bijvoorbeeld – zich beroepende op zo’n 
servituut – herhaaldelijk op te treden tegen voorgenomen 
bebouwing op het dienende erf voor de vensters. Een erf-
dienstbaarheid van niet-bebouwing kán simpelweg niet 
door verjaring ontstaan. Het adagium stelt slechts dat het 
bezit van een erfdienstbaarheid tot het hebben van vensters 

31 R. Derine, F. van Neste & H. Vandenberghe, Zakenrecht, Antwerpen-Am-
sterdam 1974, p. 606. 

32 J. Kokelenberg, ‘De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden’, Tijdschrift voor 
Privaatrecht 1983, p. 89-167, p. 138-139.

33 H. de Page & R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel 
1942, nr. 557 (p. 451).

34 Vgl. de door J. Kokelenberg, T. van Sinay & H. Vuye, ‘Overzicht van recht-
spraak 1989-1994 Zakenrecht’, Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, p. 503-
799, in nr. 154 op p. 687-689 genoemde uitspraken; vgl. ook A. Kluyskens, 
Beginselen van Burgerlijk recht, V Zakenrecht, Antwerpen enz. 1942, nr. 363 
(p. 341-342): de erfdienstbaarheid ergens vensters te hebben, brengt niet 
mee een erfdienstbaarheid van niet-bebouwing. Vgl. hierbij het in de inlei-
ding besproken art. 5:50 lid 4 BW, en in vergelijking met Belgisch en Frans 
recht de volgende voetnoot. 
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in de verboden zone niet als vanzelf ook het bezit betekent 
van een erfdienstbaarheid van uitzicht door die vensters.35 

4. Burgerlijk Wetboek 1838 

Het BW van 1838 kende niet het Franse en Belgische stelsel 
met wettelijke erfdienstbaarheden over burenrechtelijke 
regels zoals de beplantingen nabij de erfgrens, maar bevatte 
daarover verder soortgelijke regels als de Code Civil en het 
Belgische wetboek. De regel dat niet te dicht bij de erfgrens 
gebouwd en geplant mocht worden, was te vinden in art. 713 
OBW. Net als in het Franse recht kon een erfdienstbaarheid 
ontstaan om bomen binnen de verboden zone te hebben. De 
verkrijging van erfdienstbaarheden was weliswaar beperkt 
tot zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden (art. 744 
OBW, zulke erfdienstbaarheden konden volgens art. 593 lid 
2 OBW evenmin het voorwerp van bezit zijn), maar daaraan 
voldeed het servituut. Er was geen menselijk handelen 
voor de uitoefening nodig zodat het voortdurend was, en 
de bomen in de verboden zone vormden een gemakkelijk 
zichtbaar uitwendig teken dat de erfdienstbaarheid tot een 
zichtbare maakte. Voor het ontstaan door verjaring van een 
erfdienstbaarheid gold het vereiste van een bezit te goeder 
trouw gedurende twintig jaar als de bezitter een titel kon 
tonen, en een termijn van dertig jaar als hij dat niet kon 
(art. 2000 OBW). Bracht een door verjaring ontstane erf-
dienstbaarheid om bomen in de verboden zone te hebben 
herplantrecht mee? Diephuis mengde zich in het hierboven 
weergegeven Franse debat en schaarde zich in 1896, zonder 
te verwijzen naar de Franse wetswijziging uit 1881, aan de 
zijde van die schrijvers die betoogden dat dat zo was:

‘Doch dit belet niet, dat er van kan worden afgeweken, 
en dat er ook op dit punt eene erfdienstbaarheid kan ont-
staan, uit kracht waarvan moet worden gedoogd, wat an-
ders niet behoefde te worden toegelaten, en men niet al-
leen niet genoodzaakt kan worden de bestaande boomen 

35 De Franse rechtspraak oordeelt hier anders. Zij neemt aan dat een erf-
dienstbaarheid om ergens vensters te hebben, automatisch ook het bezit 
als gerechtigde tot een erfdienstbaarheid van uitzicht is, zie bijvoorbeeld 
Cass. fr., 1 december 1835, Pas. fr. 1835-36, 106; S. 1836, 1, 604, Cass. fr., 
21 juli 1836, Pas. fr. 1835-36, 482; S. 1836, 1, 529, meer verwijzingen bij 
R. Derine, F. van Neste & H. Vandenberghe, Zakenrecht, Antwerpen-Am-
sterdam 1974, p. 641. Die erfdienstbaarheid van uitzicht is volgens de 
Franse rechtspraak voortdurend en zichtbaar juist omdat ervan door 
een uitwendig teken blijkt (het venster) en de uitoefening geen voort-
durende menselijke activiteit vergt. Erg veel toegevoegde waarde heeft 
de uitzicht-erfdienstbaarheid overigens niet, omdat zij de buurman vol-
gens vaste rechtspraak slechts verhindert in de zichtlijn te bouwen en te 
planten binnen de afstand die in het algemeen volgens art. 678 Cc geldt 
voor bebouwing of beplanting nabij de erfgrens. Vgl. hierover de door H. 
Dreyer bewerkte zevende druk van K.S. Zachariä von Lingenthals, Hand-
buch des französischen Civilrechts, 7e druk, deel 2, Heidelberg 1886, p. 69 
en 70 in noot 1; F. Laurent (Principes de droit civil, Tome 8, Parijs-Brussel 2e 
editie 1876, nr. 66, p. 91-92) was overigens kritisch over deze rechtspraak, 
hij was het met de Franse rechters eens dat door de vensters bleek van 
een uitzichtrecht, maar vond dat dit recht het verbod bebouwing van het 
dienende erf omvatte ook buiten de verboden zone van art. 678; vgl. nog 
A. Kluyskens, Beginselen van Burgerlijk recht, V Zakenrecht, Antwerpen 
enz. 1942, nr. 364. Art. 5:50 lid 4 BW kan men beschouwen als een meng-
vorm van het Franse en het Belgische recht: het artikel geeft de regel van 
niet-bebouwing op een afstand van twee meter (de Franse regel), als dat 
onredelijke hinder veroorzaakt (de Belgische regel).

uit te roeijen, maar ook geregtigd zal zijn om in de plaats 
van gestorvene of omgeworpene andere te planten.’36

4.1 Rijen ondenkbaar ijle populieren 
In 1901 kreeg de Hoge Raad de gelegenheid zich uit te laten 
over deze kwestie.37 Het ging om een rijtje van zes populie-
ren (‘peppelenboomen’) die binnen de verboden zone van 
art. 713 OBW stonden. Toen de eigenaar er enkele wilde ver-
vangen, stelde de buurman dat dat niet mocht. De boom-
eigenaar beriep zich erop dat hij de populieren al geruime 
tijd binnen de verboden zone had staan en er enkele jaren 
eerder nog twee had vervangen die er al vijftig jaar gestaan 
hadden. Er zou door verkrijgende verjaring een erfdienst-
baarheid zijn ontstaan om binnen de verboden zone zes po-
pulieren te hebben, die hij van tijd tot tijd kon vervangen. 
Het Arnhemse hof gaf hem daarin gelijk.38 Advocaat-Gene-
raal Rethaan Macaré was het met het hof eens.39 De Hoge 
Raad vond dat geen sprake was van het voor verkrijgende 
verjaring vereiste bezit te goeder trouw: 

‘Dat toch tot het ontstaan van eene erfdienstbaarheid 
door verjaring nodig is, dat hij op de verkrijging daarvan 
aanspraak maakt, of zijne rechtsvoorgangers de daaraan 
verbonden bevoegdheden gedurende de bij den wet be-
paalden tijd hebben uitgeoefend alsof de erfdienstbaar-
heid hun toebehoorde, dat is met den wil om zulks als 
rechthebbende te doen. Dat daaronder niet kan worden 
gebracht het enkel hebben van boomen indien niet blijkt 
onder welke omstandigheden en met welke bedoeling 
dit geschied is.’ 

Er was bij gebreke aan bonafide bezit geen erfdienstbaar-
heid door verjaring ontstaan en daarom mochten de popu-
lieren niet vervangen worden:

‘Dat nu wel blijkens het beklaagde arrest tusschen par-
tijen onbetwist is, dat ter plaatse waar de boomen staan, 
waarvan de opruiming gevraagd wordt, vóór 1891 zes 
peppelenboomen gestaan hebben, van meer dan 50 ja-
rigen ouderdom, maar dat zelfs al neemt men aan dat 
de rechtsvordering bij art. 714 BW aan den nabuur ge-
geven, door geen gebruik daarvan te maken gedurende 
dertig jaar verjaart hiervan (nu geene erfdienstbaar-
heid ontstaan was) alleen het gevolg kon wezen, dat de 
amotie van die oude boomen niet meer gevorderd kon 
worden; dat echter de nabuur het recht heeft opruiming 

36 G. Diephuis, Het Nederlandsch burgerlijk regt VI, 2e druk, Groningen 1896, 
p. 272.

37 Eerder had de Hoge Raad het oordeel van het Hof in stand gelaten dat de 
door verjaring ontstane erfdienstbaarheid om bomen binnen de verboden 
zone te hebben volgens de Code Civil, die in dit geschil gold, de bevoegd-
heid tot herplanten meebracht, HR 27 januari 1854, W. 1510.

38 Hof Arnhem 16 januari 1901, W. 7561. N.K.F. Land verwees naar dit arrest. 
Daaruit leid ik af dat hij vond dat een door verjaring ontstane erfdienst-
baarheid bomen te hebben, herplantrecht gaf, Verklaring van het burgerlijk 
wetboek, 2e deel, 2e druk, Haarlem 1901, p. 272, noot 6.

39 HR 20 december 1901, W. 7701. De A-G verwees naar Diephuis, het arrest 
van de Hoge Raad uit 1854 over de Code Civil en naar Overijsselse uitspraak 
vermeld in L. Hertzveld, Onuitgegeven burgerlijke regtspraak, Den Haag 
1876, p. 95.
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te vorderen van de boomen die ter vervanging van de 
oude, binnen den bij de wet verboden afstand geplaatst 
werden, en dat hij, zooals blijkens het arrest vaststaat, 
dat recht eerst kon uitoefenen sedert 1891, zoodat aan 
een verjaring van die vordering niet te denken valt.’40

De Hoge Raad koos dus een andere route dan de Franse Cour 
de Cassation enkele decennia eerder deed en kwam zo tot 
een afwijkend resultaat. Hij sloot zich aan bij zijn A-G en bij 
de opvatting van Diephuis: een herplantrecht maakte deel 
uit van de door verjaring ontstane erfdienstbaarheid om bo-
men in de verboden zone te hebben. Zou de Hoge Raad im-
mers van mening zijn geweest dat een erfdienstbaarheid om 
bomen binnen de verboden zone te hebben ontstaan door 
verjaring geen herplantrecht gaf, dan zou het niet uitmaken 
of nu sprake was van een onrechtmatige toestand of van een 
erfdienstbaarheid. De Hoge Raad stelde door in zijn oordeel 
te noemen dat geen sprake was van verkrijgende verjaring 
van een erfdienstbaarheid voor de populieren impliciet dat 
zo’n servituut herplantrecht gaf. Was er a contrario redene-
rend wel een erfdienstbaarheid ontstaan, dan was het oor-
deel anders uitgevallen, en was er wel herplantbevoegdheid 
geweest. 

4.2 Vensters en uitzicht, bomen en herplanten: de 
verwarrende leer-Suijling 

Er is over het hierboven besproken arrest verwarring ont-
staan, verwarring die als ik het goed zie voortvloeit uit wat 
Suijling erover schreef. Suijling stelde dat een door verja-
ring ontstane erfdienstbaarheid om bomen binnen de ver-
boden zone te hebben geen herplantrecht meebracht. Hij 
verwees daarbij naar de uitspraak van de Hoge Raad, die 
zoals wij zo-even zagen, juist aannam dat dat wel zo was. 
Suijling bracht de kwestie in verband met de vraag of de-
gene die door verjaring gerechtigde was geworden tot een 
erfdienstbaarheid om verboden vensters te hebben in een 
muur (vensters bijvoorbeeld die zicht gaven op de tuin van 
de buren, vgl. art. 695 OBW), ook een erfdienstbaarheid van 
uitzicht verkreeg die hem het mogelijk zou maken op te tre-
den tegen bouwsels die de lichtinval in de vensters belem-
merden. Hij nam aan dat dat niet kon, en maakte een verge-
lijking met een erfdienstbaarheid om bomen in de verboden 
zone te hebben en die te herplanten: 

‘Gesteld, dat een eigenaar een verboden licht of een ver-
boden uitzicht in een muur heeft aangebracht. Dan blijft 
het den nabuur ondanks de voltooiing van de acquisi-
tieve verjaring, die ten behoeve van den eigenaar liep, 
steeds vrijstaan op zijn grond zoo hoog te bouwen als hij 
verkiest. Een servituut altius non tollendi kan nooit door 
verjaring worden verkregen, omdat het onzichtbaar is. 
Om dezelfde reden verwerft de eigenaar, die meer dan 
30 jaar boomen te dicht op de grens had staan, nimmer 
een erfdienstbaarheid, uit kracht waarvan hij gerechtigd 
is de oude boomen door nieuwe te vervangen. Uit de aan-
wezigheid van boomen binnen de door art. 713 gesloten 

40 HR 20 december 1901, W. 7701.

zône valt toch niet meer af te leiden dan dat de aanwe-
zige boomen binnen verboden afstand geplant mochten 
worden.’41

De vergelijking die Suijling hier trekt, gaat mank. Het is be-
grijpelijk dat een erfdienstbaarheid om verboden vensters 
te hebben die door verjaring is ontstaan, niet ook een erf-
dienstbaarheid van uitzicht is die het recht geeft bebouwing 
op het dienende erf te verbieden. Een erfdienstbaarheid om 
niet te bouwen, is immers onzichtbaar: de vensters vormen 
weliswaar een zichtbaar teken, maar van niet meer dan het 
recht die vensters te hebben. De vensters bieden weliswaar 
uitzicht, zij zijn geen zichtbaar teken van de bevoegdheid 
bebouwing in de zichtlijn te verbieden. Die bevoegdheid 
blijkt niet uit de aanwezigheid van de vensters. Wij zagen 
hiervoor dat de Belgische literatuur en rechtspraak op dit 
punt hetzelfde leren. Zo oordeelde ook de Hoge Raad in 
1904: 

‘toch, dat, bedoelde ramen wel zijn aan te merken als een 
zichtbaar teeken van verweerders bezit van het recht om 
daar ter plaatse die ramen te hebben en daardoor over en 
van eischers naburig erf, zoolang zich daartoe de gele-
genheid aanbiedt, uitzicht te hebben en licht en lucht te 
scheppen maar niet van bezit van een blijvend en voort-
durend recht des verweerders daartoe, hetwelk zich zou 
oplossen in recht des verweerder om den eischer te be-
lemmeren in zijne bevoegdheid om op eigen grond, ook 
voor verweerders ramen, te bouwen en alzoo te tim-
meren, gelijk hij gedaan heeft. (..) toch, dat tegenover 
zoodanig recht des verweerders zou staan verplichting 
des eischers om niet te doen, waartoe noodig is eene erf-
dienstbaarheid als bedoeld in het laatste lid van art. 725 
B.W., dus eene onzichtbare erfdienstbaarheid, die vol-
gens art. 746 B.W. slechts bij eenen titel kan worden ge-
vestigd (…)’42

Dit alles betekent niet dat een erfdienstbaarheid om bomen 
binnen de verboden zone te hebben die door verjaring is 
ontstaan, geen herplantrecht geeft. Waar het bij een erf-
dienstbaarheid om vensters te hebben gaat om de vraag of 
daarnaast een recht om bebouwing in de zichtlijn te ver-
bieden bestaat, gaat het bij de erfdienstbaarheid om bo-
men te hebben om de vraag of die bomen herplant mogen 
worden. Suijling maakte de vergelijking wel. De verkrijging 
door verjaring was anders gezegd beperkt tot wat zicht-
baar was: de verboden vensters en de verboden bomen. Een 
erfdienstbaarheid om bomen binnen de verboden zone te 
hebben, ontstaan door verjaring, gaf dus per definitie geen 
bevoegdheid de bomen te vervangen. Zo’n vervangrecht 
was immers onzichtbaar en kon daarom niet het voorwerp 
van bezit zijn (art. 593 OBW), en niet door verkrijgende ver-
jaring ontstaan (art. 744 OBW). Vreemd genoeg verwees 
Suijling hierbij naar de uitspraak van de Hoge Raad uit 1901. 

41 J. Ph. Suijling, Inleiding tot het burgerlijk recht, V Zakenrecht, Haarlem 1940, 
nr. 201 (p. 224).

42 HR 30 december 1904, W. 8165.
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Daar werd weliswaar aangenomen dat de populieren niet 
mochten worden vervangen, maar dat kwam – zoals wij 
zagen – omdat de Hoge Raad juist vond dat er geen erf-
dienstbaarheid was ontstaan door verjaring. De Hoge Raad 
repte met geen woord van een afzonderlijke niet-zichtbare 
erfdienstbaarheid om de bomen te vervangen. De opvatting 
van Suijling werd in de literatuur evenwel de heersende. 
Scholten schreef in zijn bewerking van Assers Zakenrecht 
bijvoorbeeld: 

‘Er is echter nooit meer dan een servituut om dezen 
boom te hebben, niet om hem bij kapping te vervangen; 
daarop wijst het zichtbare teeken niet.’43

Ook in de rechtspraak drong de opvatting van Suijling door. 
De Hoge Raad oordeelde in het hierboven uitgebreid be-
sproken arrest Koemeester/Zomerdijk in algemene zin dat 
een erfdienstbaarheid die door verjaring was ontstaan, 
en recht gaf een met het burenrecht strijdige toestand te 
hebben, ertoe beperkt was die toestand in stand te houden:

‘dat uit de wetsvoorschriften waarbij de verkrijging van 
erfdienstbaarheden d.m.v. verjaring wordt beperkt tot 
erfdienstbaarheden die zowel zichtbaar als voortdurend 
zijn, volgt dat een door verjaring ontstane erfdienst-
baarheid de eigenaar van het dienend erf slechts kan be-
lasten met een verplichting tot het dulden van een ten 
nutte van het heersend erf geschapen — door art. 725 
nader bepaalde — toestand, welke hij als eigenaar van 
het dienend erf bij afwezigheid van de erfdienstbaarheid 
niet zou hebben behoeven te dulden, en dat omgekeerd 
de eigenaar van het heersend erf aan het bestaan van de 
erfdienstbaarheid geen ander recht kan ontlenen, dan dat 
op handhaving van de ten nutte van zijn erf geschapen toe-
stand.’44

Hij leidde die regel – op het spoor van Suijling – af uit het on-
derscheid tussen zichtbare en voortdurende erfdienstbaar-
heden, en erfdienstbaarheden die dat niet zijn.45 Alleen wan-
neer een erfdienstbaarheid om bomen of vensters nabij de 
erfgrens te hebben door partijen gevestigd was, kon sprake 
zijn van de bevoegdheid om een met het burenrecht strijdige 
toestand opnieuw in het leven te roepen, na sloop van een ge-
bouw met verboden vensters in de muur bijvoorbeeld, of na 

43 P. Scholten, Zakenrecht, 8e druk, m.m.v. G. Scholten, Zwolle 1945, p. 253; 
H.F.A. Völlmar, Nederlandsch burgerlijk recht, 2e deel Zaken- en erfrecht, 
Zwolle 1942, p. 213; A. Pitlo, Het zakenrecht naar het Nederlansch burger-
lijk wetboek, Haarlem, 2e druk 1951, verwees (p. 246-247) voor deze opvat-
ting – net als Suijling – ten onrechte naar het arrest van de Hoge Raad uit 
1901. 

44 HR 30 januari 1970, NJ 1970, 192, cursivering toegevoegd; L.C. Hoffmann, 
Het Nederlandsch Zakenrecht, Groningen-Batavia 1944, p. 300 over oudere 
rechtspraak: ‘De Hoge Raad splitst hier dus de rechten van licht en uitzicht 
in een erfdienstbaarheid tot het dulden van vensters, die wel – en een ius 
altius non tollendi, dat (als onzichtbaar) niet door de verjaring of bestem-
ming kan worden verkregen.’

45 Op dit punt verschilt de wetsuitleg van de Hoge Raad met de uitleg die de 
Cour de Cassation aan de Code Civil gaf: de Cour de Cassation verbond de 
regel dat de erfdienstbaarheid beperkt was tot de staande bomen niet aan 
het onderscheid tussen zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden en 
erfdienstbaarheden die dat niet zijn.

kap van de bomen in de verboden zone. Houwing benadrukte 
in zijn NJ-noot bij het arrest dit volgens de leer-Suijling uit 
art. 744 OBW voortvloeiende verschil tussen erfdienstbaar-
heden ontstaan door vestiging, en erfdienstbaarheden ont-
staan door verjaring. In 1984 liet de Hoge Raad het oordeel 
van het Hof in stand dat een erfdienstbaarheid om vensters 
in de verboden zone te hebben, slechts recht kon geven op 
uitzicht als zij door titel was gevestigd, en niet als zij was ont-
staan door verkrijgende verjaring.46

Een naar mijn idee merkwaardig en onwenselijk gevolg 
van het onderscheid bleek wanneer de vestiging van 
een erfdienstbaarheid mislukte zonder dat partijen zich 
daarvan bewust zijn. De verkrijger zal als bezitter te goe-
der trouw door verkrijgende verjaring alsnog gerechtigde 
zijn geworden wanneer de erfdienstbaarheid een voort-
durende en zichtbare was, maar niet wanneer dat niet 
zo was. De verkrijgende verjaring kon een mislukte ves-
tiging van een recht van overpad niet repareren omdat 
zo’n recht (doorgaans) niet voortdurend en zichtbaar was, 
maar de mislukte vestiging van een erfdienstbaarheid 
van goot wel: dat was immers een voortdurende en zicht-
bare erfdienstbaarheid. Het valt niet in te zien waarom 
de mislukte vestiging van een erfdienstbaarheid ergens 
bomen of vensters te hebben met vervangbevoegdheid, 
door verkrijgende verjaring uiteindelijk resulteerde in 
een erfdienstbaarheid maar dan zonder vervangbevoegd-
heid omdat dat nu eenmaal een niet-zichtbare erfdienst-
baarheid was die niet kon ontstaan door verjaring. Wat 
er zij van deze kritiek, de lijn van de Hoge Raad uit 1970 
vond navolging in de rechtspraak. De rechtbank Alkmaar 
overwoog bijvoorbeeld in 1973 in een kwestie over bo-
men binnen de verboden zone: 

‘dat toch een erfdienstbaarheid als de onderhavige de ge-
daagde als eigenaar van het dienend erf strikt genomen 
slechts kan belasten met een verplichting tot het dulden 
van een ten nutte van het heersend erf van de eiseres 
geschapen toestand, welke hij als eigenaar van het die-
nend erf bij afwezigheid van de erfdienstbaarheid niet 
zou hebben behoeven te dulden en dat omgekeerd de 
eigenares van het heersend erf aan het bestaan van de 
erfdienstbaarheid geen ander en/of meerder recht kan 
ontlenen dan dat op handhaving van de ten nutte van 
haar erf geschapen toestand, welke laatste in dit geval 
slechts daarin bestaat en ook daartoe is beperkt, dat de 
eiseres een aantal bomen binnen de verboden afstand 
met de grens van gedaagdes perceel mag hebben zonder 
dat zij behoeft te vrezen, dat de gedaagde nog met vrucht 
in rechte zou kunnen vorderen, dat deze bomen zouden 
worden uitgeroeid’.47

46 HR 7 september 1984, NJ 1985, 84; vgl. W. Heuff, ‘Voortdurende en zicht-
bare erfdienstbaarheden’, in: WPNR 6030 (1991), p. 899-903, p. 901-902.

47 Rb. Alkmaar 19 april 1973, NJ 1974, 226 (cursivering toegevoegd).
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5. Burgerlijk Wetboek 1992

In het huidige recht geldt niet meer de regel dat erfdienst-
baarheden die niet-zichtbaar en niet-voortdurend zijn niet 
het voorwerp van bezit kunnen zijn, en dat zij niet door ver-
krijgende verjaring kunnen ontstaan.48 De oude rechtspraak 
die uit dat onderscheid afleidde dat een erfdienstbaarheid om 
binnen de verboden zone vensters of bomen te hebben niet als 
vanzelf meebracht een recht van uitzicht, of een herplantrecht 
kan onder het huidige recht niet meer gelden. Dat betekent dat 
een erfdienstbaarheid om vensters binnen de verboden zone 
te hebben die door verkrijgende verjaring ontstaat naar huidig 
recht ook een erfdienstbaarheid van niet-bebouwing kan 
meebrengen.49 Daarvoor is dan vereist dat gedurende de verja-
ringstermijn sprake is van bezit van een erfdienstbaarheid om 
vensters binnen de verboden zone te hebben én van bezit van 
een erfdienstbaarheid van niet-bebouwing. Zo is in het huidige 
recht voorkomen dat de mislukte vestiging van een erfdienst-
baarheid om vensters in de verboden zone te hebben met 
daarbij het recht bebouwing te verbieden door verkrijgende 
verjaring na tijdsverloop alsnog ontstaat, maar dan zonder het 
recht om bebouwing te verbieden. De gerechtigde tot een erf-
dienstbaarheid om ergens bomen te hebben, heeft in lijn met 
de wetsgeschiedenis in de regel de bevoegdheid om die bo-
men te vervangen. Het doet er hierbij niet toe of de erfdienst-
baarheid is ontstaan door vestiging50 of door verjaring. Evenzo 
kan de gerechtigde tot een erfdienstbaarheid om ergens ven-
sters, een afwatering,51 een gedeeltelijk grensoverschrijdende 
schuur of een balkon te hebben, die desgewenst vervangen.

Het hiervoor besproken Franse en Belgische recht maken 
daarbij inzichtelijk dat in zulke gevallen uit de regel dat 
het bezit de omvang van het door verjaring verkregen 
recht bepaalt volgt dat de vensters, bomen, het balkon, 
de afwatering enz. dezelfde grootte moeten hebben en 

48 Vgl. voor de verkrijgende verjaring art. 5:72 en de art. 3:99 en 3:105 BW. 
Vgl. over de t.o.v. het oude recht verruimde mogelijkheden van het ont-
staan van erfdienstbaarheden door verjaring VV bij art. 5.6.3. (5:72) Parl. 
Gesch. BW Boek 5, Deventer 1981, p. 261-262. Een bepaling als art. 593 OBW 
dat bezit van niet-voortdurende en niet-zichtbare erfdienstbaarheden on-
mogelijk maakte, is in het nieuwe BW niet te vinden. Vgl. TM bij art. 3.5.7. 
(3:113), Parl. Gesch. BW Boek 3, Deventer 1980, p. 433: ‘De beperking van 
art. 593 B.W., dat alleen zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden 
voor bezit vatbaar zijn, is vervallen.’

49 Onjuist lijkt mij daarom de motivering van Rb. Amsterdam 18 januari 
2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AV1546. De rechtbank nam aan dat dat het 
bezit als gerechtigde tot een erfdienstbaarheid om ramen te hebben niet 
het bezit van een erfdienstbaarheid van uitzicht betekende, onder verwij-
zing naar de hierboven besproken uitspraak van de Hoge Raad uit 1970. 
Dat is naar huidig recht wel mogelijk, zij het dat het zich niet vaak zal voor-
doen. 

50 Een vervangbevoegdheid bestaat niet in de zeldzame, maar niet on-
mogelijke, gevallen dat partijen bij de vestiging van een erfdienstbaar-
heid overeenkomen dat een vervangbevoegdheid ontbreekt. In zulke 
gevallen zal de vestiging van de erfdienstbaarheid onder ontbindende 
voorwaarde geschieden en zal met het intreden van de voorwaarde – het 
neergaan van de bomen – de erfdienstbaarheid (gefaseerd) tenietgaan. 
Vgl. voor een geval van de vestiging van een erfdienstbaarheid onder 
ontbindende voorwaarde, Hof Arnhem-Leeuwarden 12 februari 2013, 
ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1783.

51 Zie in deze zin P.C. van Es, Verkrijging door verjaring, Nijmegen 2018, nr. 
4.5., die wijst op Hof Arnhem 20 april 2010, NJF 2010, 226: erfdienstbaar-
heid van waterafvoer ontstaan door art. 3:105 overleeft afbraak en her-
bouw van de afwaterende boerderij. 

van dezelfde soort moeten zijn. Die regel geldt bij een erf-
dienstbaarheid die is ontstaan door vestiging niet: dan 
liggen de grenzen van de bevoegdheden van gerechtigde 
tot de erfdienstbaarheid bij wat volgens de vestigingsakte 
is afgesproken. Vestigen A en B een erfdienstbaarheid die 
A blijkens de vestigingsakte het recht geeft veertig bomen 
in de verboden zone te hebben, dan wordt dat niet anders 
als hij er gedurende geruime tijd slechts twintig heeft.52

Een indirect bewijs voor de regel dat een erfdienstbaarheid 
om ergens bomen te hebben die door verjaring is ontstaan, 
niet tenietgaat als die bomen omwaaien, is nog dat de wet 
deze wijze van tenietgaan niet noemt, noch in het alge-
mene art. 3:81 BW, noch in de bepalingen over erfdienst-
baarheden in boek 5.53 Als men aanneemt dat met de bo-
men ook de erfdienstbaarheid tenietgaat, dan zou men wel 
verwachten dat de wet dit ergens meldt omdat art. 3:81 BW 
zegt dat beperkte rechten buiten de in dat artikel genoemde 
manieren tenietgaan ‘op de overige in de wet voor iedere 
soort aangegeven wijze van tenietgaan.’54 Een uitweg zou 
kunnen zijn aan te nemen dat de erfdienstbaarheid in zulke 
gevallen wel bestaat, maar dat de bevoegdheid die zij gaf, 
niet meer kan worden uitgeoefend. De erfdienstbaarheid is 
dan welbeschouwd zinloos. Om zo’n inhoudsloos recht te 
voorkomen, lijkt het mij gemakkelijker aan te nemen dat 
een erfdienstbaarheid om bomen in de verboden zone te 
hebben niet tenietgaat als de bomen om gaan en dat de wet 
zo’n einde daarom niet noemt. Het doet er hierbij anders 
dan onder het oude recht niet toe of de erfdienstbaarheid 
is gevestigd of dat zij door verjaring is ontstaan. Het hui-
dige recht kent geen regels die een dergelijke differentia-
tie mogelijk maken. Dat lijkt mij – zoals ik hiervoor al op-
merkte voor een servituut om ergens vensters met uitzicht 
te hebben – een verbetering omdat zo voorkomen is dat de 
mislukte vestiging van een erfdienstbaarheid om bomen 
binnen de verboden zone te hebben met herplantbevoegd-
heid niet door verjaring in zo’n erfdienstbaarheid resulteert, 
maar dan zonder herplantrecht. Een verbetering van meer 
leerstellige aard van het nieuwe recht ten opzichte van het 
oude lijkt me verder dat in het huidige recht is voorkomen 
dat een erfdienstbaarheid om ergens bomen te hebben die 
door verjaring is ontstaan, oplost in een verbintenisrechte-
lijke aanspraak tegen de buurman om de erfdienstbaarheid 
opnieuw te vestigen en bomen te planten wanneer de buur-
man de bomen zomaar kapt of te enthousiast snoeit, zoals 
in het geval van de twee prunussen waarmee dit opstel be-
gon.55 Bovendien is in het huidige recht voorkomen dat van 

52 Vgl. hierbij art. 5:73 lid 1 BW dat stelt dat de wijze van uitoefening van 
een erfdienstbaarheid de inhoud van de erfdienstbaarheid bepaalt wan-
neer daarover twijfel bestaat. Is er geen twijfel, dan is de akte van vestiging 
bepalend. 

53 Dat is zoals wij zagen in de Code Civil anders, daar volgt het einde van de 
erfdienstbaarheid uit art. 672 lid 2 Cc. 

54 Vgl. W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht, Deventer 2012, 
nr. 600 e.v.; zie ook S.E. Bartels, J.B. Spath & K. Everaars, ‘Zoveel oorzaken 
van tenietgaan van beperkte rechten’, in: dezelfden (red.), Tenietgaan van 
beperkte rechten, Deventer 2017, p. 1-4.

55 Aan zo’n vordering heeft de crediteur weinig als de debiteur failliet is en 
bovendien kan de nieuwe erfdienstbaarheid ten achter staan aan een na de 
vestiging van de tenietgegane erfdienstbaarheid gevestigd hypotheekrecht. 
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geval tot geval bepaald moet worden of bepaalde bomen 
gelden als nieuwe bomen (die niet onder het bereik van een 
door verjaring ontstane erfdienstbaarheid zouden vallen) of 
dat het gaat om dezelfde bomen die weliswaar waren ge-
kortwiekt, maar weer zijn uitgelopen (die zouden wél onder 
het door verjaring ontstane servituut vallen, vgl. daarover 
hierboven voor het Franse recht in paragraaf 2). 

5.1 De aantrekkingskracht van de oude rechtspraak 
Dit alles neemt niet weg dat de stelling dat er een erfdienst-
baarheid is ontstaan ex art. 3:105 BW en dat het daarbij niet 
van belang is dat sprake was van bezit te kwader trouw 
doorgaans weinig sympathie opwekt.56 Stolker merkt in 
zijn bewerking van Tekst en Commentaar in deze zin op dat 
een erfdienstbaarheid die door verjaring is ontstaan, zo be-
perkt mogelijk moet worden opgevat.57 Ik kan mij wel voor-
stellen dat rechters niet snel geneigd zijn aan te nemen dat 
een erfdienstbaarheid om binnen de verboden zone bomen 
of vensters te hebben die is ontstaan door de verjaring van 
3:105 BW de bevoegdheid geeft die bomen of vensters te 
vervangen. De toekomstige eigenaren van het dienende erf 
zijn dan als het ware het slachtoffer van het stilzitten van 
de huidige.58 Zij zijn dan althans enigszins geholpen als de 
oude regel zou gelden dat zo’n erfdienstbaarheid in elk geval 
tenietgaat als de bomen omwaaien of gekapt worden. Zoals 
hiervoor meermaals is benadrukt, kan die oude regel onder 
het huidige recht echter niet meer gelden.59

Wil men het ontstaan van erfdienstbaarheden die recht 
geven op met het burenrecht strijdige toestanden door 
art. 3:105 BW tegengaan, bijvoorbeeld vanwege de hier-
boven genoemde meer rechtspolitieke redenen, dan is dat 
naar huidig recht mogelijk via het voor verkrijgende verja-
ring vereiste bezit. Het uitgangspunt dat een erfdienstbaar-
heid de bevoegdheid geeft de met het burenrecht strijdige 
toestand opnieuw in het leven te roepen, biedt daarbij juist 
ruimte. Bezit is immers de weerspiegeling van recht: neemt 
men aan dat een erfdienstbaarheid vervangbevoegdheid 
geeft, dan opent dat de deur om in bepaalde gevallen voor 
bezitsverkrijging uitoefening van die bevoegdheid te eisen. 
De regeling van bezit in de art. 3:107 BW e.v. bevat daarvoor 
voldoende aanknopingspunten. De bezitter die niet te goe-
der trouw is, zal het bezit van de erfdienstbaarheid door in-
bezitneming verkrijgen, en niet als uitvloeisel van vestiging 

56 Vgl. bijvoorbeeld Rb. Haarlem 14 november 2007, ECLI:NL:RBHAA:2007:BB9785, 
r.o. 4.6. waar zij spreekt van de ‘verstrekkende consequenties’ van art. 3:105 BW. 

57 C.J.J.M. Stolker (bew.), Tekst en Commentaar Vermogensrecht 2021, art. 5:72, 
aant. 4. 

58 Art. 3:106 BW schiet de eigenaar van het dienende erf niet te hulp omdat 
geen sprake is van een met uitoefening van het beperkte recht strijdige 
toestand als de bomen op het heersende erf neergaan of de vensters 
worden dichtgemetseld. 

59 In het Franse en Belgische recht zijn daarvoor verschillende argumenten 
te geven die in het Nederlandse recht evenwel geen van alle opgaan. Zo 
kent het Nederlandse recht niet het stelsel van wettelijke erfdienstbaar-
heden die herleven als de vensters of bomen in de verboden zone er niet 
meer zijn. Art. 672 lid 2 Cc maakt in het Franse recht duidelijk dat de 
door verjaring ontstane erfdienstbaarheid tenietgaat, zo’n bepaling ont-
breekt bij ons. Bovendien kent het huidige recht niet meer de regel dat van 
niet-voortdurende en onzichtbare erfdienstbaarheden geen bezit meer 
mogelijk is.

(vgl. de art. 3:113 BW (inbezitneming) en 3:114 (bezitsover-
dracht) BW). Wanneer een erfdienstbaarheid wordt geves-
tigd, verwerft de gerechtigde het bezit als gevolg van de 
vestiging. De vestigingsakte kleurt dan het bezit. Mislukt 
bijvoorbeeld de vestiging van een erfdienstbaarheid om 
vensters binnen de verboden zone te hebben met daarbij 
een recht van niet-bebouwing als gevolg van notarieel fei-
len,60 dan is voor de verwerving van het bezit van een erf-
dienstbaarheid om vensters te hebben en bebouwing in de 
zichtlijn te verbieden niet vereist dat de gerechtigde tot het 
‘heersende erf’ (jaren later) voorgenomen bebouwing op 
‘het dienende’ verbiedt en dan pas het bezit verwerft. Wan-
neer het gaat om bezitsverkrijging door inbezitneming van 
een erfdienstbaarheid om vensters te hebben en bebouwing 
te verbieden, gelden zwaardere eisen wil naar verkeersop-
vatting (de maatstaf volgens art. 3:109 BW) sprake zijn van 
bezit van zo’n dubbel servituut. De Toelichting Meijers bij 
art. 3:113 BW zegt daarover het volgende:

‘Slechts zal het bezit van niet zichtbare of niet voortdu-
rende erfdienstbaarheden, vooral wanneer het een erf-
dienstbaarheid om niet te doen betreft, niet gemakkelijk 
voorkomen. Het feit, dat nooit op een erf gebouwd is, 
leidt immers nog niet tot het bezit van een erfdienstbaar-
heid van niet-bebouwing.’61

Voor bezitsverkrijging door inbezitneming geldt dus de eis 
dat de gerechtigde tot het ‘heersende erf’ zich met succes 
heeft verzet tegen voorgenomen bebouwing door de buur-
man. Wil men het ontstaan van een erfdienstbaarheid om 
vensters in de verboden zone te hebben met uitzicht nog 
verder tegengaan, dan zou men nog de eis kunnen stellen 
dat het enkele verbieden van bebouwing onvoldoende is 
voor bezitsverkrijging door inbezitneming, maar dat (daar-
naast) de mededelingen of handelingen van de occupant ‘zo 
duidelijk moeten zijn (geweest) dat de buurman daaruit niet 
anders heeft kunnen afleiden dan dat [Y] een recht van erf-
dienstbaarheid pretendeerde.’62

Dezelfde gezichtspunten gelden bij een erfdienstbaar-
heid om bomen binnen de verboden zone te hebben. Voor 

60 Vgl. bijvoorbeeld HR 5 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6588 (Rodewijk/
Bouwman).

61 TM bij art. 3.5.7. (3:113), Parl. Gesch. BW Boek 3, Deventer 1980, p. 433. Vgl. 
naast de in de volgende noot genoemde literatuur L. van Egteren, ‘Inbe-
zitneming van beperkte zakelijke genotsrechten’, in: MvV 2018/3, p. 77-86; 
Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013, nr. 141.

62 Rb. Haarlem 14 november 2007, ECLI:NL:RBHAA:2007:BB9785, r.o. 4.6. Er 
is in de literatuur meermaals op gewezen dat bij het bezit van erfdienst-
baarheden net als bij het bezit van roerende of onroerende zaken niet de 
eis geldt van de pretentie van een recht. De dief die geen eigendom preten-
deert, is bezitter. Het gaat erom of aan bepaald handelen naar verkeers-
opvatting beschouwd een erkenning van bezit wordt gekoppeld, een uit 
handelen eventueel blijkende rechtspretentie is daarbij niet vereist, vgl. 
F.A.J. van der Ven, ‘Het ‘recht van overvaart te Bedum’ ofwel enige opmer-
kingen over het Rooms-Groningse recht’, in: GROMXXII (2005), p. 71-99, 
i.h.b. op p. 81 (voor het Romeinse recht) en op p. 89 e.v. (voor het BW); J.E. 
Jansen, Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Den 
Haag 2011, nr. 152; Zie recent uitgebreid over deze kwestie E.F. Verheul, 
‘Bezit van een erfdienstbaarheid’, in: NTBR 2019, p. 104-114 die erop wijst 
dat de verwijzing naar rechtspraak uit het oude BW (ook) hier vaak niet 
op haar plaats is omdat de verkrijging door verjaring onder het oude recht 
was beperkt tot bezitters te goeder trouw. 
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bezitsverkrijging door vestiging gelden minder zware eisen 
dan voor bezitsverkrijging door inbezitneming. Mislukt 
bijvoorbeeld de vestiging van een erfdienstbaarheid om 
bomen binnen de verboden zone te hebben als gevolg van 
notarieel feilen, dan kleurt de uit de vestigingsakte kenbare 
partijwil het bezit. Behoudens academische gevallen van de 
vestiging van een erfdienstbaarheid zonder herplantrecht, 
zal de gerechtigde tot het heersende erf gelden als bezitter 
van een erfdienstbaarheid om bomen binnen de verboden 
zone te hebben met herplantrecht. Daarvoor is niet vereist 
dat hij metterdaad overgaat tot (her)planten of het ver-
vangen van bomen. Wanneer het gaat om bezitsverkrijging 
door inbezitneming van een erfdienstbaarheid om bomen 
binnen de verboden zone te hebben, is de aanwezigheid 
van die bomen, ook al duurt zij al geruime tijd, voor bezits-
verkrijging onvoldoende. Er is dan een onrechtmatige toe-
stand, waartegen na twintig jaar niet meer kan worden op-
getreden als de eigenaar van de tuin met de bomen erin zich 
beroept op bevrijdende verjaring. Voor bezitsverkrijging 
door inbezitneming van een erfdienstbaarheid om bomen 
binnen de verboden zone te hebben, is ten minste vereist 
dat de occupant de bomen er zelf heeft geplant: in het wild 
opschietende beplantingen kunnen niet tot bezitsverkrij-
ging leiden. Uit het handelen van de occupant dient naar 
verkeersopvatting beschouwd te kunnen worden afgeleid 
dat hij de wil heeft de bomen daar te hebben en te handha-
ven.63 Dan geldt voor bezitsverkrijging bijvoorbeeld de eis 
dat uit de aanwezigheid van de bomen of planten blijkt dat 
zij een functie vervullen die vervanging vergt: de bomen 
zijn bijvoorbeeld in een rij geplant om inkijk en/of lichtinval 
te beperken, als erfafscheiding te dienen enz. Men kan voor 
bomen die niet in een rijtje zijn geplant eisen dat van bezits-
verkrijging pas sprake is wanneer de occupant tot vervan-
ging van omgewaaide bomen in de verboden zone overgaat, 
of tot het rooien en herplanten ervan. Wil men het ontstaan 
van erfdienstbaarheden ex art. 3:105 BW om bomen binnen 
de verboden zone te hebben met vervangbevoegdheid nog 
verder tegengaan, dan kan men aannemen dat het ver-
vangen of herplanten van zulke bomen onvoldoende is voor 
bezitsverkrijging door inbezitneming van het servituut. 
Men kan dan bijvoorbeeld nog als vereiste stellen dat uit het 

63 Vgl. in deze zin onder het oude recht Hof Arnhem 26 oktober 1971, NJ 1972, 
187: de bomen en planten moeten getuigen van de wil van de opvolgende 
eigenaren de bomen daar te hebben en te handhaven. Dit arrest ging wel-
iswaar over de vraag of van de erfdienstbaarheid voldoende bleek in de 
vorm van een uitwendig werk of teken in de zin van art. 725 OBW, maar 
biedt eveneens gezichtspunten die relevant zijn voor de vraag of bezit van 
een erfdienstbaarheid onder het huidige recht is verkregen. Daarvoor is in 
algemene zin geen uitwendig teken of werk vereist, maar de aanwezigheid 
van zo’n werk of teken is een aanwijzing onder het huidige recht bezits-
verkrijging aan te nemen. Zo merkte Beekhuis bijvoorbeeld in algemene 
zin op dat door de natuur geschapen toestanden niet snel resulteren in het 
bezit van een erfdienstbaarheid, Asser-Beekhuis, Zakenrecht II, Zwolle 1963, 
p. 232. Vgl. over het oude recht nog O.K. Brahn e.a. (bew.), Het Zakenrecht, 
9e druk, Arnhem 1987, p. 279. Zie in soortgelijke zin over de Code Civil De-
molombe die vond dat sprake was van het bezit van een erfdienstbaarheid 
met herplantrecht als de bomen een avenue of allée vormden, C. Demo-
lombe, Cours de code Napoleon, Volume 11, Traité de servitudes ou services 
fonciers, 1e deel, Parijs 1882, nr. 501, (p. 554 e.v.), p. 560-561. 

handelen van de occupant blijkt dat hij een erfdienstbaar-
heid pretendeert.64

6. Slotopmerking

Het huidige recht biedt via het leerstuk van bezit aankno-
pingspunten om het ontstaan van erfdienstbaarheden door 
verkrijgende verjaring voor het overgrote deel te beperken 
tot die gevallen waarin de vestiging van een erfdienstbaar-
heid mislukte als gevolg van een fout die partijen niet is aan 
te rekenen. Daarvoor spreekt dat toekomstige eigenaren 
van het dienende erf dan niet slachtoffer zijn van het stil-
zitten van de huidige. Zo blijft dan toch iets behouden van 
het oude recht. De verkrijging van erfdienstbaarheden door 
verkrijgende verjaring is zoals onder het oude recht uit de 
wet volgde in het huidige recht de facto voorbehouden aan 
bezitters te goeder trouw. In de zeldzame gevallen waarin 
een erfdienstbaarheid om vensters of bomen in de verboden 
zone te hebben door verkrijgende verjaring ex art. 3:105 
BW ontstaat, mag de gerechtigde die – anders dan onder 
het oude recht en in lijn met de wetsgeschiedenis – wel ver-
vangen. 

64 Vgl. hierbij het in noot 62 opgemerkte. 
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