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Bestaat er zoiets als een subjectief recht m.b. t. het leefmilieu en kan de erkenning van 
dergelijk recht de leemten opvullen die het civielrecht vertoont indien het ingezet 
wordt ten behoeve van het leefmilieu? Artikel 714 B. W kan tot grondslag van 
dergelijk subjectief recht dienen, doch artikel 23, derde lid, 4° G. W niet, althans 
niet rechtstreeks. De erkenning van een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu 
zal niet tot een beter herstel na aantastingen leiden, indien de aantasting aan het 
leefmilieu niet als een eigen schade kan worden omschreven. 
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1. Hoeft het nog gezegd dat het niet zo goed gaat met ons leefmilieu? 
Steeds wijzen onderzoekers(l) en milieu-administraties(2) erop dat 
het ondanks de uitgebreide regelgeving nog steeds bergaf gaat met het 
milieu in Vlaanderen. De redenen daarvoor zijn zeer divers van aard, 
maar wat er in de ogen van een jurist toch uitspringt, is de gebrekkige 
handhaving van de omvangrijke regelgeving, zowel door het bestuur 
als door het strafrechtelijk apparaat. 
In mijn proefschrift heb ik een altematief voor de straf- en bestuurs
rechtelijke handhaving onderzocht, met name de privaatrechtelijke 
handhaving, waarbij het hoofdaccent op het aansprakelijkheidsrecht 
kwam te liggen. 
Al snel bleek dat de geringe inzetbaarheid van het privaatrecht voor 
het beschermen van het leefmilieu gedetermineerd wordt door het 
zakenrechtelijke statuut van de meest cruciale milieugoederen: in het 
wild levende dieren, gewerveld of ongewerveld, zijn res nullius, de 
atmosfeer en al het stromende water bijvoorbeeld zijn dan weer res 
communes. Dit statuut leidt er toe dat aantastingen aan deze niet
toegeeigende milieubestanddelen slechts binnen de toepassingssfeer 
van het privaatrecht vallen ingeval en voor zover dit een aantasting 
aan een eigen be lang uitmaakt; voor het toepassen van het aansprake
lijkheidsrecht moet er bovendien ook sprake zijn van een eigen 
schade(3). 
Dikwijls blijkt de aantasting het individu slechts in geringe mate een 
eigen schade toe te brengen, wat procesontmoedigend werkt, of slaagt 
men er niet in de belangenaantasting hard te maken, omdat de aan
tasting bijvoorbeeld slechts het genot vermindert dat men ondervindt 
van de natuur. Herstel van of vergoeding voor aantastingen aan niet
toegeeigende milieubestanddelen blijft dan uit. 

2. Sleutelen aan de aansprakelijkheidsstelsels teneinde ervoor te zor
gen dat ook aantastingen aan niet-toegeeigende milieubestanddelen 

(1) A. VERBRUGGEN, Milieu- en natuurrapport Vlaanderen 1996. Leren om te keren, Leuven, 
Garant, 1996, 585p; A. VERBRUGGEN, MIRA-T, Milieu-en natuurrapport Vlaanderen: thema 's, 
Leuven, Garant, 1998. 
(2) Zie de jaarlijkse rapporten van het Instituut voor Hygiene en Epidemio1ogie over de 
ozonprob1ematiek, de immissie- en emissiejaarverslagen van de Vlaamse Milieumaatschappij 
over Iucht- en oppervlaktewatervervuiling, de jaarverslagen van Aminal, het onderzoek naar de 
grondwaterkwaliteit in de provincie Antwerpen door het Provinciaal Instituut voor Hygiene 
van Antwerpen uit 1996, het verslag over de staat van het leefmilieu in het Brussels Hoofdc 
stedelijk Gewest van 1994 door het Brussels Instituut voor Natimrbeheer, enz., die telkens bij 
de genoemde instellingen kunnen aangevraagd worden. 
(3) Zie daarover uitgebreid: A. CAREITE,Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet
toegeeigende milieubestanddelen, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1998, p. 102-
137. 
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voor herstel in aanmerking komen of dat enige geldelijke compensatie 
mogelijk is ingeval er van herstel in de vorige toestand geen sprake 
kan zijn(4), ligt dan het meest voor de hand. Het wijzigen van het 
zakenrechtelijke statuut van deze milieubestanddelen lijkt een veel 
radicaler middel om dit probleem op te lossen, maar wijzigt weinig 
aan het handhavingsmechanisme, zodat het de bestaande tekortko
mingen in het afdwingen van de milieuregelgeving niet verandert(5). 
Naast deze twee mogelijkheden om tot een betere privaatrechtelijke 
bescherming van het leefmilieu te komen, kwam tijdens mijn docto
raal onderzoek ook de idee naar voor om eenieder een subj ectief recht 
te verlenen op een volwaardig leefmilieu(6). Het is een onderwerp 
waarover in het Nederlandse taalgebied weinig geschreven wordt, 
vandaar dat het gekozen werd als centraal thema voor dit artikel, 
dat een systematisch inzicht moet bieden in mijn onderzoeksresultaten 
omtrent dit onderwerp. Daarbij komen onvermijdelijk ook enkele 
bevindingen aan bod uit de rest van mijn doctoraal onderzoek, zoals 
inzake de herdefiniering van de begrippen res nullius en res commu
nes (zie nrs. 14-19). 

I. Probleemstelling 

3. Het civielrecht wordt in hoofdzaak aangewend om subjectieve 
rechten in het leven te roepen, te omschrijven en te vrijwaren langs 
rechterlijke weg. Zich beroepen op een subjectief recht verleent dus 
toegang tot de rechter voor zij die via het civiel recht pogen op te 
komen voor het leefmilieu. Ook de rechtmatige belangen vallen 

( 4) Ook voor toegeeigende milieubestanddelen vormt het begroten van een som ter vergoeding 
van schade die niet in concreto hersteld kan worden, een groot probleem, omdat men bij 
schade-evaluatie uitgaat van de economische waarde van de aangetaste zaak. Die is voor vee! 
milieubestanddelen gering en dat heeft zelfs invloed op het herstel in natura. Immers, volgens 
de heersende rechtspraak mag men slechts herstel in natura vorderen als de herstellingskosten 
niet vee! hoger liggen dan de waarde van de zaak. Als men voor de vervanging van een 
volgroeide eik slechts de waarde van het hout krijgt, dan kan men daar niet het planten en 
verzorgen van een nieuwe boom tot die tot volle wasdom komt van financieren. Zie uitvoerig: 
A. CARETTE, o.c., nrs. 118-123, p. 83-87 en nrs. 242-287, p. 161-191. 
(5) Zie daarover: A. CARETTE, o.c., nrs. 833-863, p. 503-522. 
(6) Deze term valt samen met ,recht op een kwalitatief hoogstaand leefmilieu" te verkiezen 
hoven het recht op een gezond leefinilieu, omdat dit iets te eng van opzet lijkt: men beschermt 
het leefinilieu niet aileen in het belang van de volksgezondheid, men wil aile gebruiksvormen 
van het milieu vrijwaren, de natuur op zich beschermen en de belangen van toekomstige 
generaties veilig stellen. Ook als men met ,gezond" een ecologisch evenwichtig en goed 
functionerend leefinilieu bedoelt, duidt men dat beter op een duidelijker manier aan. In de 
Franstalige literatuur spreken de meeste auteurs van ,un environnement de qualite", waarvoor 
,een volwaardig leefmilieu" of een ,kwalitatiefhoogstaand leefinilieu" een goede vertaling is. 
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binnen het toepassingsgebied van het civiel recht, met dien verstande 
dat ze door middel van het aansprakelijkheidsrecht beschermd wor
den: aantastingen die op foutieve marrier veroorzaakt worden aan 
rechtmatige belangen leveren een subjectief recht tot schadeloosstel
ling op(7). 
Stelt men vast dat het leefinilieu onvoldoende via het civiel recht 
beschermd kan worden zoals dat nu ingevuld wordt door de meer
derheid van rechtspraak en rechtsleer, dan lijkt de oplossing voor de 
hand te liggen: er moet dringend werk gemaakt worden van de erken
ning van een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu of men 
moet tenminste doen erkennen dat zoiets een rechtmatig belang uit
maakt. 
De rechtsleer die deze denkrichting volgt, geeft bijna unaniem de 
voorkeur aan het subjectief recht, OsT lijkt de enige uitzondering te 
zijn(8). 

4. Dat heeft twee redenen. De eerste vloeit voort uit de feitelijke 
vaststelling dat de rechtspraak schade sneller als vaststaand aanvaardt 
ingeval er een rechtskrenking wordt aangevoerd, dan het geval is 
indien het slachtoffer zich op de schending van een rechtmatig be lang 
beroept(9). Kan deze eerste reden eerder opportunistisch genoemd 
worden, de tweede is meer van fundamentele aard. Milieuregelgeving 
komt in feite neer op het beperken van de vrijheid om naar goed
dunken met (vooral) het eigendomsrecht om te springen. De huidige 
milieu-aantasting is bovendien het gevolg van het verkeerde, op korte 
termijn rendement gerichte overgebruik van milieubestanddelen ten
einde de consumptiemaatschappij in stand te houden. Een belangrijk 
element daarbij is weerom het eigendomsrecht, of beter gezegd de 
absolutistische marrier waarop dat recht nog steeds door eenieder 
ingevuld wordt: met wat zijn eigendom is, doet men wat men 

(7) J. RoNSE, ,Les notions d"interet legitime' et de 'lesion de droit' dans Ia reparation des 
dommages", noot onder Gent 11 februari 1956, R.C.J.B., 1957, (8) 15 en21-22; J. RONSE, L. DE 
WILDE, Schade en schadeloosstelling, Gent, Story-Scientia, 1984, nr. 18, p. 23. 
(8) In eerste instantie dacht ook JADOT er zo over, maar dat is daama veranderd: B. JADOT en 
F. OsT, ,La protection de Ia nature: droit ou interet?", Journal des Proces, 1989, (35) 36-37; · 
F. OsT, Entre droit et non-droit: !'interet. Essai sur lesfonctions qu 'exerce la notion d'interet 
en droit prive, in P. GERARD, F. OsTen M. VAN KERCHOVE (ed.), Droit et interet, II, Publica
tions des Facultes Universitaires Saint-Louis, Brussel, 1990, 131. Ook DIRIX spreekt in ouder 
werk van een rechtmatig belang: E. DIRIX, ,De aansprakelijkheidsvordering van burgers en 
verenigingen bij foutieve verstoring van het leefmilieu", R.W., 1983-84, (2026) 2028. 
(9) J. RONSE en L. DE WILDE, o.c., nr. 26, p. 31. 
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wil(l 0). Opkomen voor het leefmilieu stoot dus vaak op het eigen
domsrecht en dan is het van belang om tegenover dit zo belangrijk 
geachte subjectief recht een ander subjectief recht te kunnen plaatsen 
en niet ,slechts" een rechtmatig be lang( 11). Als de belangen van twee 
partijen in een geding tegen elkaar afgewogen moeten worden, maakt 
het een heel verschil uit of men over een subjectief recht beschikt of 
slechts over een rechtmatig belang. 
Hierna zal in eerste instantie gezocht worden naar een subjectief recht 
op een volwaardig leefmilieu, maar het rechtmatig be lang dat eenieder 
heeft bij het instandhouden van een evenwichtig milieu komt nog ter 
sprake in nr. 67. 

5. Zoekt men een grondslag voor het subjectief recht op een vol
waardig leefmilieu, dan lijken twee wetsbepalingen daarvoor in aan
merking te komen: artikel 714 Burgerlijk W etboek en artikel 23, 
derde lid, 4 o van de Grondwet. Of men uit deze bepalingen inderdaad 
een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu kan afleiden, wordt 
hierna verder onderzocht. 
Maar volstaat het louter erkennen van een subjectief recht op een 
volwaardig leefmilieu wel om inderdaad automatisch tot een betere 
civielrechtelijke bescherming van het leefmilieu te kunnen besluiten? 
Dit wordt nagegaan in nrs. 62-77. 

6. Het zoeken naar een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu 
is niet tot de rechtsleer beperkt gebleven, ook rechters worden er in 
concreto mee geconfronteerd. Vooral voor de kort geding-rechter 
proberen eisers nogal eens een beroep te doen op dergelijk subjectief 
recht, juist omdat het inroepen van een schending van een subjectief 
recht een eenvoudig middel is om toegang te verkrijgen tot de rechter, 
toegang die inzake aantastingen aan het leefmilieu vaak geweigerd 
wordt wegens gebrek aan belang(12). Maar al te snel besluit men 
immers dat opkomen ter verdediging van het leefmilieu neerkomt op 

(10) M.-A. HERMITTE, ,Le concept de diversite biologique et Ia creation d'un statut de Ia 
nature", in B. EDELMAN en M-A. HERMITTE (ed.), L 'homme, Ia nature et le droit, Parijs, Ed. 
Bourgois, 1981, (238) 250; B. JADOT en F. OsT, I.e., (35) 36; G.J. MARTIN, Le dommage 
ecologique. Rapport presente au comite ad hoc droit-economie-sociologie du P.I.R.E.N, s.l., 
1989, nr. 213, p. 249; S. GuTWIRTH, ,Mens, natuur en recht. Grondslagen en theoretische 
bedenkingen bij de verhoudingen tussen rechtssubjecten en rechtsobjecten", in S. GuTWIRTH 
( ed. ), Milieu rechtgezet? Een bezinning over de grondslagen en toepassing van het milieurecht. 
Tegenspraakcahier nr. 15, Gent, Mys en Breesch, 1994, (1) 20. 
(11) Ibidem. 
(12) Cass., 19 november 1982, R. W., 1983-84, k. 2029; Cass 24 november 1982, R.D.P., 1983, 
390; Cass. 25 oktober 1985, R. W., 1985-86, 2411; Luik 19 september 1988, JT., 1989, 334. 

825 



het vrijwaren van een algemeen belang, waardoor men per definitie 
niet meer zou kunnen gewagen van een persoonlijk belang(13), nodig 
om toegang tot de rechter te verkrijgen volgens de heersende opvat
tingen over de inhoud van art. 17 Ger.W. 
Het besef dat een aantasting aan het leefmilieu zijn weerslag heeft op 
eenieder die in dat milieu moet leven, lijkt nog niet echt doorgedron
gen te zijn. 

7. Niettegenstaande dit gegeven, is er dus gepubliceerde rechtspraak 
voorhanden waarin enig subjectief recht omtrent het leefmilieu terug 
te vinden is. 
De grondslag van dat subjectief recht wordt niet altijd uitdrukkelijk 
vermeld in de gevonden vonnissen en arresten. Sommige uitspraken 
lijken dat recht te verbinden aan het woongenot dat men heeft, hetzij 
als houder van een zakelijk recht, hetzij als huurder(14). Daarbij is het 
moeilijk precies uit te maken of de toestand van het ( omringende) 
milieu een species is van het woongenot, dan wel of de aanspraken in 
verband met het leefmilieu op zich een subjectief recht uitmaken. 
Uitspraken geformuleerd zoals ,( ... ) Overwegende derhalve dat eisers 
-( =J -in -reohte ~ijn-de-uitvoering-van de-wettelijke-bepaling~m na-te 
streven als bewoners van het landelijk agrarisch gebied en uit hoofd( e) 
van hun privaatrecht op het behoud van een esthetisch en gezond 
leefmilieu, ( ... )(15)" vormen duidelijk t-\\ree overwegingen, zo blijkt 
uit het voegwoord ,en". Maar betreft het twee los van elkaar staande 
grondslagen die op zich voldoende zijn om een vordering in te stellen, 

(13) H. BocKEN, Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging, 
Deventer, Kluwer, 1983, 33; J. VAN COMPERNOLLE, ,Quelques reflexions sur l'action d'interet 
collectif: it propos de deux arrets recents de la Cour de cassation", R.P.S., 1984, nr. 6255(1) 2; 
P. LEMMENS en J. VERLINDEN, ,Toegang tot de rechter in milieuzaken", in C.B.R. (ed.), 
Rechtspraktijk en milieubescherming, Antwerpen, Kluwer, 1991, (225) 228. 
(14) Kart Ged. Antwerpen, 12 juni 1981, R. W., 1983-84, 247; Kart Ged. Luik, 14 november 
1984, Jur. L., 1985, 191; Brussel, 25 maart 1988, J.T.,1989, 6; Kart Ged. Verviers, 23 mei 
1985, Amen., 1986, 61, waarbij wel zeer nadrukkelijk werd nagegaan ofhet om buurtbewoners 
ging: ,( ... ) Attendu que sur les 21 demandeurs, 18 habitent le village de C. proche d'environ 
500m. de la construction projetee, 2 habitent dans la cote de C., non loin de l'entree du village, 
et un est proprietaire de 340 ha. de forets it proximite immediate dudit village. Attendu qu'en 
outre certains d'entre eux sont soit riverains de la voirie menant au manege projete, soit 
proprietaire ou exploitants de terrains situes it une distance de 150 it 200 m. du terrain sur lequel 
la construction doit etre 6difiee ( ... )"; Brussel, 2 november 1989, Amen., 1990, 45, met noot 
van A. LEBRUN; Kart Ged. Nijvel, 24 november 1989, T.MR., 1994, 43; Kart Ged. Namen, 
6 april1990,Amen., 1991, 170; Kart Ged. Oudenaarde, 8 april1992, T.MR., 1994, 50, waar er 
duidelijk op gewezen werd dat de eisers geen eigenaar moesten zijn van het onroerend goed om 
op basis van het bedreigde woongenot een vordering te kunnen instellen; Kart Ged. Namen, 
9 februari 1993, Amen., 1993, 12. 
(15) Kart Ged. Antwerpen, 12 juni 1981, I.e., 257. 
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of moet het ,privaatrecht op het behoud van ( ... ) leefmilieu" vast
gehecht worden aan het feit buurtbewoner te zijn (16)? 

8. Af en toe wordt in de beschikkingen, vonnissen of arresten het 
aangevoerde subjectief recht met betrekking tot het leefmilieu op iets 
anders dan het woongenot gebaseerd, namelijk art. 714 B. W (17) en 
art. 23 G. W(18). Het zijn deze uitspraken die hier behandeld worden 
(zie nrs. 39-42 en 58-60), aangezien het onderwerp van deze bijdrage 
het zelfstandig subjectief recht op een volwaardig leefmilieu betreft, in 
tegenstelling tot die rechten op of belangen omtrent het leefmilieu die 
afgeleid worden uit andere subjectieve rechten, zoals het recht op Ieven 
en het eigendomsrecht. Deze laatsten zijn zeker niet minder interessant, 
maar het zou hier te ver leiden om ze in hetzelfde artikel te behandelen. 

II. Wat verstaat men onder een ,subjectief recht"? 

9. De zoektocht naar een subjectief recht op een volwaardig leef
milieu begint logischerwijze met het definieren van het begrip ,sub
jectief recht". 
Elke auteur die zich aan het formuleren van een definitie waagde, 
blijkt evenwel zijn eigen accenten te leggen, zodat men moet besluiten 
dat er geen echt algemeen aanvaarde definitie bestaat voor dit fre
quent gehanteerde juridische begrip(19). Niettemin vindt men bij alle 
auteurs terug dat het objectieve recht aan de basis van de subjectieve 

(16) Dit wordt duidelijk gesuggereerd in Kart Ged. Nijvel, 24 november 1989, I.e., 43: 
,( ... ) Attendu que toute personne desireuse de sauvegarder son environnement ( ... )"; in 
Brussel, 2 november 1989, I.e., 42: ,( ... ) qu'en voulant sauvegarder leur environnement ( ... )" 
en in Kart Ged. Namen, 6 april 1990, I.e., 170: ,( ... ) Ia qualite et Ia securite de leur 
environnement immediat ( ... )". 
(17) Luik, 19 september 1988, J.T., 1989, 334 en J.L.M.B., 1989, 360; Carr. Eupen, 22 no
vember 1989, Amen., 1990, 41; Kart Ged. Namen, 15 februari 1991, Amen., 1991, 109; Pol. 
Bastogne, 6 mei 1991, Amen., 1991, 173. 
(18) Vred. Marche-en-Famenne, 21 februari 1995, Amen., 1995, 207 (samenvatting door 
B. JADOT) en J.L.M.B., 1995, 1301, met noot; Kart Ged. Brussel, 19 december 1996, 
J.L.M.B., 1997,332 (samenvatting); Brussel, 24 januari 1997, J.L.M.B., 1997, 332 en Amen., 
1997, 305; Brussel, 15 mei 1997, Amen., 1997, (321) 322. 
(19) P. RoUBIER, Droits subjectift et situations juridiques, Parijs, Dalloz, 1963, nr. 9/B, p. 71; 
J. CARBONNIER, Droit civil, I, Introduction. Les resources., Parijs, P.U.F., 1975, nr. 40, p. 181; 
L. CoRNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, I, De 
onrechtmatige daad, Antwerpen, Maklu, 1989, nr. 80, p. 141; GHESTIN, J. en G. GoUBEAUX, 
Traite de droit civil, Introduction generale, Parijs, L.G.D.J., 1990, nr. 163, p. 122; 
R. BERGAMIN, Rechten jegens de overheid. Het begrip publiekrechtelijk subjectief recht, 
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1995, 29. Sommigen betogen zelfs dat dit begrip niet hoeft 
gedefinieerd te worden: W.C.L. VAN DER GRINTEN, Vertegenwoordiging en rechtspersoon 
in Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 2, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1991. 
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rechten ligt en dat deze laatsten ,aanspraken" uitmaken(20). Naast 
het aanduiden van de bron van de subjectieve rechten, het objectieve 
recht, wijst men er dus steeds op dat subjectieve rechten een gebruiks
functie hebben: aanspraken maken betekent immers iets van iemand 
eisen en vele auteurs leggen daar dan ook de nadruk op in hun 
omschrijving van het begrip(21). V erder wordt er in de uiteenlopende 
definities van het subjectief recht vaak op gewezen dat enkel rechts
subjecten over subjectieve rechten beschikken(22) en dat de macht die 
het subject op basis van het subjectief recht krijgt over het object, het 
voorwerp van het recht uitmaakt(23). 

10. De meest gebruikte en geciteerde definitie in Belgie, is deze van 
DABIN. Het subjectief recht wordt door hem gedefinieerd als: ,la 
prerogative, concedee a une personne par le droit objectif et garantie 
par des voies de droit, de disposer en maitre - dans les limites 
d'etendue ou de finalite fixee par lui - d'un bien qui est reconnu 
lui appartenir, soit comme sien, soit comme du''(24). 

(20) A. COLIN, H. CAPITANT en L. JULLIOT DE LA MORANDIERE, Traite de droit civil, I, 
Iiltrifduction genera/e. Institutions civiles et judiciaires. Personnes et famille, ·Pa:rijs, Dalloz, 
1957, nr. 33, p. 27; DABIN, J., Le droit subjectif, Parijs, Dalloz, 1952, 31; P. PESCATORE, 
Introduction a Ia science du droit, Luxemburg, Office des Imprimes de 1'Etat, 1960, nr. 159, 
p. 240; P. ROUBIER, o.c., 22-23; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite elementaire de droit civil 
beige, I, Introduction. Theorie generate des droits et des lois. Les personnes. La famille, 
Brusse1, Bruy1ant, 1962, nr. 111, p. 163; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, I, Introduction 
generate a ['etude du droit, Parijs, Sirey, 1972, nr. 6, p. 12-13; VAN GERVEN, W., Algemeen 
dee[, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Gent, Story-Scientia, 1987, nr. 30, p. 87; 
J. CARBONNIER, o.c., nr. 40, p. 181; 0. IONESCU, La notion de droit subjectif dans le droit prive, 
Brusse1, Bruylant, 1978, nr. 81, p. 135; J. FALYS,lntroduction aux sources et principes du droit, 
Brusse1, Bruylant, 1981, 273; H. MAzEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leijons de 
droit civil, I, Introduction a !'etude du droit, Parijs, ed. Monchrestien, 1986, nr. 155, p. 216; 
L. CORNELIS, o.c., p. 79, nr. 50 en p. 141, nr. 80; M.L. STORME en M.E. STORME, Algemene 
inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, nr. 403; GHESTIN, J. en G. GOUBEAUX, o.c., 
nr. 163, 122; R. DE CORTE, lnleiding tot het recht en privaatrecht, Gent, Mys en Breesch, 1994, 
nr. 182, p. 61; P. JESTAZ, tw. Droit, in P. RAYNAUD en J.L. AUBERT, Repertoire de droit civil, 
IV, Parijs, Dalloz, losbladig, nr. 41, p. 6; R. BERGAMIN, o.c., 79. Cass., 25 oktober 1985 met 
conclusie proc.-gen. KRINGS, R. W., 1985-86, 2413-2414. 

(21) A. COLIN, H. CAPITANT en L. JULLIOTDELA MORANDIERE, o.c., nr. 33, p. 27; J. FALYS, o.c., 
273, J. CARBONNIER, o.c., nr. 40, 181; L. CORNELIS, o.c., nr. 50, p. 79. Deze benadering is ook 
terug te vinden in de definitie die door het Hof van Beroep te Brussel werd gegeven naar 
aanleiding van het onderzoek of men uit artikel 23 Grondwet subjectieve rechten kan afleiden: 
Brussel, 15 mei 1997, Amen., 1997, (321) 322. 
(22) A. COLIN, H. CAPITANT, enL. JULLIOTDELAMORANDIERE, o.c.,nr. 33,p. 27; P. PESCATORE, 
o.c., nr. 159, p. 239; G. MARTY en P. RAYNAUD, o.c., nr. 39, p. 260; C. LARROUMET, Droit civil, 
I, Introduction a !'etude du droit prive, Parijs, Economica, 1984, nr. 316, p. 191 en nr. 394, 
p. 251; R. DE CORTE, o.c., nr. 213, p. 69. 

(23) J. DABIN, o.c., 80; P. PESCATORE, o.c., nr. 159, p. 240; P. ROUBIER, o.c., 2; VAN GERVEN, 
W., o.c., nr. 30, p. 88; G. MARTY en P. RAYNAUD, o.c., nr. 39, p. 260; J. FALYS, o.c., 273; R. DE 
CORTE, o.c., nr. 213, p. 69; contra: GHESTIN, J. en G. GOUBEAUX, o.c., nr. 182, p. 140. 
(24) DABIN, J., o.c., 105. Er wordt aan toegevoegd dat men nooit verplicht is van het recht 
gebruik te maken en dat het rechtssubject in principe vrij beslist hoe het met dat recht omgaat. 

828 



Voor hem is het meest kenmerkende van dit concept de verhouding 
van appartenance-maftrise die zou ontstaan tussen het subject en het 
object van het subjectief recht als gevolg van het bestaan van dat 
subjectiefrecht(25). Net dit aspect van zijn definitie krijgt het meeste 
kritiek te verduren, ook al is die overwegend van terminologische 
aard. Spreken van echte appartenace-maftrise kan immers alleen als 
men met zakelijke rechten te maken heeft, want alleen deze rechten 
leiden tot een volledige appartenance-maftrise. Voor persoonlijke of 
vorderingsrechten moet de band van appartenance-maftrise sterk 
afgezwakt worden of op zijn minst minder letterlijk opgenomen 
worden(26). Het object van het recht is dan niet meer een zaak, maar 
een bevoegdheid om iets van een ander rechtssubject te eisen. Die 
verhouding ten opzichte van het andere rechtssubject kan onmogelijk 
ontleed worden als een toebehoren in de betekenis die daaraan ge
geven wordt in gevallen waarin het object van het subjectiefrecht een 
zaak is(27). 

11. Dit verschil in machtsuitoefening op het ,object" van beide 
soorten subjectieve rechten kan op een eenvoudige manier ge'illu
streerd worden aan de hand van de figuur van de gedwongen uitvoe
ring in natura naar aanleiding van de schending van het subjectief 
recht. Het object van een zakelijk recht kan, zolang het nog bestaat, 
altijd in natura teruggevorderd worden, de verkrijging door een derde 
te goeder trouw van een roerend goed niet te na gesproken(28). De 
verbintenis die het object uitmaakt van het persoonlijk recht kan 
echter niet in natura afgedwongen worden als dat dwang op de 
persoon van de schuldenaar van de verbintenis veronderstelt, tenzij 
op onrechtstreekse wijze via het opleggen van een dwangsom waar 
dat toegelaten is. 

(25) DABIN, J., o.c., 80. Een even korte en rake Nederlandse omschrijving van dergelijke 
verhouding ligt niet zo voor de hand, men zou kunnen opteren voor ,toebehoren en meester
schap". VAN APELDOORN, die een· verband legt tussen DABINs definitie en die van Hugo DE 
GROOT vertaalt het als ,toebehoren, waardoor iets gezegd kan worden het onze te zijn", een 
omschrijving die niet zo gemakkelijk in de mond genomen wordt: L.J. VAN APELDOORN, ,Een 
nieuwe theorie over het subjectieve recht? Jean DABIN en Hugo DE GROOT", R.W., 1952-53, 
k. 298. 
(26) L.J. VAN APELDOORN, I.e.,, k. 299-300; C. EISENMANN, C., ,Une nouvelle conception du 
droit subjectif: Ia theorie de M. Jean DABIN",Rev. Dr. Publ. & Sci. Polit., 1954, 756-758; 
P. RDUBIER, P., o.c., 31; 0. lONESCU, 0., o.c. nr. 51, p. 89-91. 
(27) Dat geeft DABIN overigens zelftoe, maar hij schrijft wei in voetnoot nr. 1 dat iets kunnen 
eisen van iemand altijd op een bepaalde wijze neerkomt op hebben!bezitten (avoir), als het 
zijne hebben/bezitten: DABIN, J., o.c., 84. 
(28) Die kan zich immers beroepen op het beginsel dat bezit van roerende goederen als titel 
geld (art. 2279 B.W.) 
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Toch kan men het criterium van appartenance-maftrise oftoebehoren 
als kembegrip van het subjectief recht ook bij persoonlijke rechten 
behouden, want ook de verhouding tussen rechtssubject en rechts
object vertoont bij deze rechten nog genoeg kenmerken van dat 
meesterschap. Houders van vorderingsrechten genieten immers even
eens van de vrijheid er al dan niet gebruik van te maken, ook zij kiezen 
vrij de wijze waarop zij er gebruik van willen maken zolang ze geen 
misbruik van recht plegen; ze beschikken over de mogelijkheid om er 
zich van te ontdoen, enz. Aileen dient men bij vorderingsrechten de 
appartenance-maftrise anders in te vullen, minder letterlijk dan in
geval het zakelijke rechten betreft. Bij persoonlijke rechten is er 
eerder sprake van ,machten" waardoor zeggenschap verkregen wordt 
over de eigen of een vreemde rechtssfeer van een derde, zoals VAN 
GERVEN het omschrijft(29). 

12. De auteur van een recente grondige studie van het begrip ,sub
jectief recht", BERGAMIN; koos voor het opsommen van de zes ken
merken die een subjectief recht volgens hem heeft, in plaats van voor 
het geven van een definitie van dit begrip. Deze zijn: 1. het ontstaan in 
een objectiefrechtelijke context, 2. er moet een rechtssubject bestaan 
dat drager is van lief reclit, 3. liet dient tot de beschenriing van-net 
belang van de rechthebbende (zonder dat daarom elk belang door een 
subjectief recht wordt beschermd) 4. het subjectief recht wordt uit
geoefend binnen de rechtsbetrekkingen die bestaan tussen rechtssub
jecten, 5. het subjectief recht heeft een object, dat de verplichting is 
van de wederpartij tot het verrichten van een of meer handelingen of 
tot het laten ervan, en 6. het rechtssubject heeft zeggenschap over het 
al dan niet uitoefenen van het recht(30). 
Deze omschrijving van het subjectief recht is beter aangepast aan de 
hedendaagse opvatting omtrent het subjectief recht, of beter nog 
omtrent het object van dat recht. Ook het eigendomsrecht en andere 
zakelijke rechten worden nu immers in het rechtsverkeer eerder 
opgevat als een recht om andere rechtssubjecten iets te laten doen 
of om ze iets te verbieden en niet zozeer als een macht over het goed 
dat voorwerp van het zakelijk recht uitmaakt. Subjectieve rechten 
worden immers gebruikt binnen de rechtsbetrekkingen die tussen de 
rechtssubjecten bestaan (vierde kenmerk bij BERGAMIN). Helemaal 
anders is het echter gesteld met de wijze waarop eenieder zijn eigen
domsrecht beleeft: daar is de klassieke visie van ,toebehoren in 

(29) VAN GERVEN, W., o.c., nr. 32, p. 94. 
(30) R. BERGAMIN, o.c., 84. 
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meesterschap" zoals DABIN ze opvatte, nog springlevend en ligt het 
accent nog op de verhouding die men rechtstreeks heeft ten opzichte 
van het goed. 
Niettemin mag men uit de evolutie die het begrip ,subjectief recht" 
onderging sinds DABIN zijn monografie schreef, afleiden dat men nog 
steeds de appartenance-maftrise als kenmerk van een subjectiefrecht 
kan gebruiken, zij het dat men dat iets minder op het zakenrecht 
gericht moet invullen. 

III. Het gebruiksrecht uit artikel 714 B.W. als grondslag voor 
een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu? 

13. Voorstanders van een subjectief recht met betrekking tot het 
leefmilieu baseren zich daarvoor bijna uitsluitend op art. 714 B.W., 
en meer bepaald op de zinsnede ,( ... ) waarvan het gebruik aan allen 
gemeen is" eruit(31). Om hun gedachtengang daaromtrent goed te 
kunnen volgen, is het evenwel nodig om eerst stil te staan bij de wijze 
waarop zij artikel 714 B.W. interpreteren en zeker hoe zij de begrip
pen res communes en de daarmee samenhangende res nullius, waar
over art. 714 B.W. en zijn satelliet art. 715 B.W. handelen, inter
preteren. 

A. ARTIKEL 714 B.W. HERONTDEKT 

14. De begrippen res communis en res nullius blijken als men ze van 
naderbij bekijkt, allerlei milieubestanddelen te bevatten die aan nie-

(31) G. MARTIN, Le droit a l'environnement. De Ia responsabilite civile pour faits de pollution 
au droit a l'environnement, in Droit et economie de l'environnement, Parijs, Publications 
Periodiques Specialisees, 1978, nr. 119 e.v., p. 127 e.v.; F. CABALERRO, Essai sur Ia notion de 
nuissance, in Bibliotheque de droit prive, Parijs, Librairie Generale de Droit et de Jurispru
dence, 1981, nr. 248, p. 308; M. REMOND-GOUILLOUD, ,Ressources naturelles et choses sans 
maitre", D. Chr., 1985, (27) 30; A. LEBRUN, ,Le droit civil d'usage sur [es ,res", elements 
vitaux de l'environnement", in L. LAVRIJSEN, (ed.), Milieurecht. Recente ontwikkelingen, II, 
Brussel, Story-Scientia, 1989, (389), nr. 9, p. 401 en nr. 12-13, p. 403-406; A. LEBRUN, 
,L'environnement, son defenseur et le juge civil", Amen., 1990, (47) 49, noot onder Brussel, 
2 november 1989; B. JADOT, ,La reconnaissance des interets ecologiques en droit interne", in 
P. GERARD, F. OsT en M. VAN DE KERCHOVE (ed.), Droit et interet, III, o.c., (185) nr. 26-28, 
p. 214-218; M.-C. COPPIETERS 'T WALLANT, ,Le juge de paix, juge nature! de l'environne
ment", in Droit de l'environnement. Questions d'actualite, Ed. du Jeune Barreau de Liege, 
1993, (93) 96; B. JADOT, ,L'article 714 du code civil et !a protection de l'environnement", in 
FACULTE DE DROIT DE L'U.L.B.-I.G.E.A.T. (ed.), L 'actualite de droit de l'environnement, 
Brussel, Bruylant, 1995, (53) nr. 10, p. 61-62; -, ,L'environnement n'appartient a personne 
et !'usage qui en est fait est commun a tous. Des lois de police reglent !a maniere d'enjouir", in 
F. OsT en S. GUTWIRTH (ed.), Que[ avenir pour le droit de l'environnement?, Brussel, 
VUBPress-Publications Fac. Univ. St.-Louis, 1996, (93) nr. 16-17, p. 118-126. 
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mand toebehoren, maar die wel een belangrijke rol spelen in het 
ecologisch evenwicht: het zeewater, stromend water, de atmosfeer, 
de vissen in stromend water, in het wild levende fauna(32). In het 
Burgerlijk Wetboek wordt slechts in twee artikelen over hen gespro
ken: artikel 714 en 715. 

15. Het begrip res communes stamt uit het Romeinse recht, waar het 
een verzamelnaam was voor drie soorten res: 1. de communia om
nium, de levensnoodzakelijke dingen die niet voor eigendom vatbaar 
zijn; 2. de res divini juiris en 3. de res communes et nullius, die geen 
van allen individueel toeeigenbaar zouden zijn(33). Voor het bestaan 
van deze categorie van zaken, worden twee redenen opgegeven: het 
zijn dingen die zo uitgestrekt zijn, dat men ze zich in hun geheel 
gewoonweg niet kan toeeigenen ( een soort van materiele onmogelijk
heid)(34) en het zijn zaken die door eenieder moeten gebruikt worden, 
waardoor het niet gepast is dat ze toegeeigend worden(35) ( eerder een 
onmogelijkheid uit de aard van de zaak zelf). Het begrip, vervat in 
artikel 714 B.W., heeft zelfs het opstellen van de Code Napoleon 
overleefd, een wetboek dat vooral op vermogensrechtelijk vlak de 
triomf van het individueel eigendomsrecht mag genoemd worden en 
op dat vlak resolurifbreekfirief hi£Ancien Reg{me, wat het belang 
benadrukt van het gemeenschappelijk houden van deze zaken. 

16. De zaken die aan niemand individueel toebehoren, worden wel 
constant door eenieder gebruikt, en dat gebruik gaat soms onvermij
delijk gepaard met enig meesterschap over het gebruikte, wat vaak op 
toeeigening neerkomt. Zo verbruikt men duidelijk de lucht die men 
inademt. Dit hoeft niet in tegenspraak te zijn met wat hieraan vooraf 
ging: het is het geheel van een res communes dat niet toeeigenbaar is, 

(32) Voor een grondig onderzoek van beide begrippen, zie A. CARETTE, o.c., nrs. 8-52, p. 14-
41. 
(33) Les Pandectes belges, XVIII, tw. Chose commune, nr. 1, k. 1130; F.B.J. WUBBE, Romeins 
privaatrecht, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1971, 94. 
(34) M. BUGNET, Oeuvres de Pothier, annotees et mises en correlation avec le code civil et la 
legislation actuelle, IX, Parijs, Caise et Marca1, 1861, nr. 21, p. 109; C. DEMOLOMBE, Cours de 
droit civil, 7, Brusse1, Stianon, 1858, nr. 21, p. 12. 
(35) W.G. VEGTING, Domaine public et res extra commercium, Brussel, Samsom, s.d., 36-37; 
P. 0URLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit prive. Les biens,!!, Parijs, P.U.F., 1971 nr. 5; 
F. VAN NESTE, Zakenrecht, I, in Algemene beginselen van Belgisch privaatrecht, V, Gent, 
Story-Scientia, 1990, nr. 6; B. JADOT, ,L'article 714 Cc ... ", l.c., (53), nr. 4, p. 56, -, 
,L'environnement.. .. ", l.c., (93), nr. 6, p. 100. 
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delen ervan zijn dat wel(36). Andere gebruiksvormen van gemene 
zaken impliceren daarentegen helemaal geen toeeigening, zoals het 
varen op stromend water of het winnen van elektriciteit uit water
kracht. 

17. Een res nullius is een zaak die geen eigenaar heeft, maar op zich 
in zijn geheel wel voor toeeigening vatbaar is(37), in tegenstelling tot 
het element dat een res communes vormt. Als voorbeeld kan men 
vissen die in stromend water leven, in het wild levende zoogdieren, 
insecten en vogels noemen. Degene die zich meester maakt over 
dergelijke zaak, wordt er automatisch de eigenaar van(38). 
Dat neemt niet weg dat men ook gebruik kan maken of het genot kan 
hebben van res nullius zonder dat men ze zich toeeigent: het bestu
deren van vrij levende vogels en in het wild levende dieren ligt als 
voorbeeld daarvan het meest voor de hand. 
Artikel 715 B.W. spreekt over deze zaken, en stelt dat het recht om te 
jagen ofte vissen, de meest courante manieren om zich een res nullius 
toe te eigenen, door bijzondere wetten geregeld wordt. 

18. De notie van res communes als niet-toeeigenbaar element dat 
door eenieder gebruikt wordt en van res nullius als toeeigenbare zaak, 
was er aanleiding toe dat sommige auteurs(39) een andere, van de 
klassieke opvatting iets afWijkende invulling gaven aan beide begrip
pen. Door de toenemende druk op het leefmilieu en de daaruit voort
vloeiende wetsbepalingen ter bescherming van de natuur, kan men 
volgens hen gerust stellen dat een individueel dier als res nullius kan 
beschouwd worden, maar de soort waartoe het behoort een res com
munes uitmaakt. 
Dit laatste niet omdat men het zich in zijn geheel niet kan toeeigenen, 
de mens is helaas wel degelijk in staat om zoiets te doen, daar getuigen 

(36) G. DEMOLOMBE, o.c., nr. 21, p. 12; G. BELTJENS, Encyclopedie du droit civil beige, I, Code 
civil, II, Brussel, Bruylant, 1905, 330; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite elementaire de droit 
civil beige, V, Les principaux contrats usuels, (2) Les biens (1), Brussel, Bruy1ant, 1975, 
nr. 535, p. 527; B. STARCK, Droit civil. Introduction, Parijs, Librairies Techniques, 1972, 
nr. 228, p. 99; J. HANSENNE, Les biens, in J. GAUGNIET en A. GENIN (ed.), Repertoire 
Notarial, II, nr. 12, p. 41; F. VAN NESTE, o.c., nr. 6, p. 13; B. JADOT, ,L'article 714 du 
Cc ... ", I.e., (53) nr. 3, p. 55. 
(37) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., V, nr. 537, p. 528; J. HANsENNE, Rep. Not., o.c., 
nr. 13/1, p. 42; F. VAN NESTE, o.c., nr. 7/A, p. 14. 
(38) Ibidem. 
(39) M. REMOND-GOUILLOUD, ,Ressources naturelles ... ",I.e., 27-34; -, Du droit de detruire, 
Parijs, P.U.F., 1989, 148-149; A. LEBRUN, ,Le droit civil d'usage ... ", I.e., 389-431; B. JADOT, 
,L'article 714 du Cc ... ", I.e., 53-72; -, ,L'environnement...", I.e., 93-144. 
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de uitputting van het Canadese kabeljauwbestand en het uitsterven 
van diersoorten onder invloed van de mens overduidelijk van. Het is 
eerder de tweede reden voor het onderbrengen van sommige van de 
ons omringende zaken in een categorie van ,gemene zaken", zoals 
artikel 714 B.W. de res communis noemt, die daarvoor verantwoorde
lijk is. De verschillende bestaande diersoorten maken deel uit van het 
bestaande ecologische evenwicht dat van belang is als draagvlak voor 
het leven. In die optiek moeten de diersoorten blijven bestaan, omdat 
elke mens gebruik moet kunnen maken van het ecologisch evenwicht. 
Een res communes kan men zich niet in zijn geheel toeeigenen, maar 
delen ervan wel. Die toeeigening van een deel van een gemene zaak 
gebeurt eenvoudigweg door het zich meester maken ervan, net zoals 
men het eigendomsrecht verkrijgt over res nullius. Het ligt dan ook 
voor de hand dat men die delen van een res communes die men zich 
kan of mag toeeigenen een res nullius gaat noemen: een zaak die nog 
geen eigenaar heeft, want het maakt immers deel uit van een res 
communes, maar die men door er zich meester van te maken, wel kan 
toeeigenen. 
De res communis kan men dan beschouwen als een kapitaal, een 
patrimonium in _de __ romeinsrechtelijke _ betekenis _ van_het woord:_het 
vermogen dat van generatie tot generatie wordt overgedragen en 
onaangetast moet blijven(40). Wat men zich ervan kan toeeigenen, 
de res nullius, moet dan als vruchten beschouwd worden(41). Daar 
vloeit meteen uit voort dat het gebruik dat men maakt van deze 
milieubestanddelen, zij het nu door er een eigendomsrecht op te 
vestigen of niet, beperkt moet worden en dus niet het kapitaal, het 
patrimonium zelfmag aantasten(42). Men moet met andere woorden 
op een duurzame marrier omspringen met de milieu-elementen. 

(40) M. REMOND-GOUILLOUD, ,Ressources ... ", I.e., (27) 33; A. LEBRUN, ,Le droit civil 
d'usage ... ", I.e., (389) nr. 16-18, p. 409-413; C. DE KLEMM, G. MARTIN, M. PRIEUR en 
J. UNTERMAIER, ,Les qualifications des elements de l'environnement", in A.C. Kiss (ed.), 
L 'eeologie et Ia loi. Le statutjuridique de l'environnement, Parijs, Ed. L'Harmattan, 1989, (53) 
81; A.C. Kiss, ,Vers de nouvelles voies?", in A.C. Kiss (ed.), o.e., (385) 388. B. JADOT, 
,L'environnement...", I.e., (93) nr. 5, p. 98. 
(41) M. REMOND-GOUILLOUD, ,Resources .... ", I.e., (27) 30; A. LEBRUN, ,Le droit civil 
d'usage ... ", I.e., (389) 410: A.C. Kiss, ,Vers des nouvelles voies", I.e., (385) 388; B. JADOT, 
,L'article 714 Cc .. ", I.e., (53), nr. 5, p. 57. 
(42) M. REMOND-GOUILLOUD, o.e., (27) p. 33; B. JADOT, ,L'environnement...", I.e., (93) nr. 7, 
p. 104. 
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19. Bepaalde auteurs breiden het begrip res communis uit tot alle 
bestanddelen van het leefmilieu, of die nu toegeeigend zijn of 
niet(43). Hun argument is dat ook die toegeeigende milieubestandde
len deel uitmaken van het ecologisch evenwicht en dus net zo goed 
door eenieder gebruikt moeten worden als element: de bodem, de 
planten. Ook elk ecosysteem zou een res communes zijn, maar dan 
wel beschouwd los van de onderdelen die samen aanleiding geven tot 
een ecosysteem, of beter nog, beschouwd als louter gevolg van de 
aanwezigheid van de onderdelen die samen het ecosysteem vor
men( 44). Het is met andere woorden enkel de ecologische betekenis, 
de milieuwaarde van toegeeigende milieubestanddelen die een res 
communes zouden uitmaken. 
Dit is ongetwijfeld een interessante en aanlokkelijke gedachte, maar is 
o.i. moeilijk werkbaar in de praktijk, omdat zo op toegeeigende 
milieubestanddelen twee statuten van toepassing worden: een eigen
domsrechtelijk en een als bestanddeel van een res communes, mis
schien als res nullius. JADOT doet uitschijnen dat men het ecosysteem 
als concept los moet zien van zijn onderdelen, maar dat is o.i. 
onmogelijk: het zijn net de elementen van het ecosysteem die deter
minerend zijn voor dat ecosysteem, en omgekeerd. 

B. HET GEBRUIKSRECHT UIT ARTIKEL 714 B.W., GRONDSLAG VOOR 
EEN SUBJECTIEF RECHT? 

20. Zowel de voor- als de tegenstanders van de idee dat het gebruiks
recht van eenieder op de niet-toegeeigende milieubestanddelen uit 
artikel 714 B.W. een subjectief recht op een volwaardig leefmi1ieu 
uitmaakt, verwijzen daarvoor naar de monografie van DABIN. LEBRUN 
put een argument pro het subjectief recht uit het feit dat DABIN schreef 
dat het recht deel te nemen aan het gebruik van een gemeenschappe
lijke zaak een verband van toebehoren creeert tussen de zaak waarop 
het gebruik slaat en de individuen die er het gebruiksrecht op heb
ben( 45). Dit is volgens LEBRUN voldoende om van een subjectief recht 

(43) B. JADOT, ,L'article 714 Cc ... ", I.e., (53), m. 5, p. 56-57; A. SERJAUX, ,La notion de 
choses communes. Nouvelles considerations juridiques sur le verbe 'avoir"', in X, Droit et 
environnement. Propos pluridisciplinaires sur un droit en construction, Marseille, Presses 
Universitaires d'Aix-Marseille, 1995, (23) 24 en 28; B. JADOT, ,L'environnement... ",I.e., (93) 
nr. 7, p. 100-102. 
(44) B. JADOT, ,L'article 714 Cc ... ", I.e., (53), nr. 5, p. 56-57;-, ,L'environnement...", I.e., 
(93) nr. 7, p. 100-101. 
(45) A. LEBRUN, ,L'environnement...", I.e., (47) 49. Hij laat wei nate verwijzen naar de 
precieze vindplaats van het citaat. Zie ook: F. CABALERRO, o.c., nr. 249, p. 308. 
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te kunnen spreken conform de definitie die DABIN daaraan zelf gaf. 
JADOT en Ost grijpen diezelfde passage aan om net het tegendeel te 
verkondigen( 46). 

21. In zijn werk over het subjectiefrecht probeert DABIN om tussen de 
subjectieve rechten verschillende categorieen te onderscheiden. Een 
van de mogelijke criteria die hij daarvoor onderzoekt, is het object 
waar het subjectief recht op slaat. Om aan te tonen dat dit criterium 
wel degelijk een invloed heeft op de juiste inhoud van subjectieve 
rechten, haalt hij het voorbeeld aan van de res communes uit artikel 
714 B.W.(47). Principieel gezien kan er, aldus DABIN, geen sprake 
zijn van een subjectiefrecht als het object ervan uit zijn aard niet voor 
toeeigening vatbaar is. In voetnoot voegt hij er echter aan toe dater 
wei een recht bestaat dee! te nemen aan het gebruik van de gemene 
zaak, maar de toeeigening blijft dan beperkt tot het gebruik(48). O.i. 
kan men daaruit sam en met LEBRUN afleiden dat er ten aanzien van het 
gebruiksrecht op de res communes wel degelijk sprake is van een 
recht volgens DABIN. Omdat de toeeigening ervan door DABIN als 
,beperkt" wordt omschreven( 49) en hij voor het overige in zijn werk 
sterk de nadruklegde_Qp de !)nbt::per.lli~ ll1E-~h11>Y~rhet_Qbj~ct ga_Lui! 
de ( daartoe noodzakelijke volledige) toeeigening voortvloeit, besloten 
JADOT en Ost in hun artikel o.i. ten onrechte dat het gebruiksrecht op 
de gemene zaken geen subjectief recht kon uitmaken(50). Hiervoor 
werd er reeds op gewezen dat de aard van de appartenance-maitrise, 
hoofdkenmerk van het subjectief recht, verschilt naargelang de soort 
van subjectiefrecht waarop het betrekking heeft: een zakelijk recht of 
een vorderingsrecht. Vooraleer men het ontbreken van onbeperkte 
macht over het object van het subjectiefrecht veroordeelt, moet men 
dus eerst nagaan om welk soort recht het gaat, want dat is determine
rend voor de aard van het ,toebehoren" (zie nrs. 10-11 en nrs. 23-28). 

22. Gaat men na of het gebruiksrecht uit artikel 714 B.W. de zes 
kenmerken vertoont die BERGAMIN naar voor schuift om van een 

(46) B. JADOT en F. OsT, I.e., (35) 36-37. Het moet opgemerkt worden dat de opvattingen van 
JADOT omtrent het subjectief recht met betrekking tot het leefmilieu sindsdien sterk geevolu
eerd zijn. Dat blijkt het duidelijkst uit zijn hier reeds eerder geciteerde teksten ,L' article 714 du 
Code civil et Ia protection de l'environnement" en ,L'environnement n'appartient it personne 
et !'usage qui en est fait est commun it taus. Des lois de police reglent Ia maniere d'enjouir". 
(47) DABIN, J., o.c., 167. 
(48) DABIN, J., o.c., 167, vn. 2. 
( 49) Waarmee hij misschien de bedoeling had op te merken dat men zich via het gebruiksrecht 
op een res communis een deel ervan kan toeeigenen. 
(50) B. JADOT en F. OsT, I.e., (35) 36-37. 
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subjectief recht te kunnen spreken (zie nr. 12), dan mag men o.i. ook 
tot het bestaan van een subjectief recht besluiten. 
Omdat het gebruiksrecht vervat ligt in een artikel van het Burgerlijk 
Wetboek, vloeit het recht duidelijk voort uit het objectief recht 
(1 o kenmerk). Elke mens is per definitie titularis van het gebruiksrecht 
op de gemene zaken, zodat er een rechtssubject voorhanden is 
(2° kenmerk). Uit artikel 714 B.W. vloeit voort dat eenieder gebruik 
mag of soms moet kunnen maken van de milieubestanddelen, zodat 
men moet aannemen dat het kan gebruikt worden om zijn milieu
belangen te verdedigen (3° kenmerk). Net als elk subjectief recht 
wordt het gebruiksrecht uit artikel 714 B.W. uitgeoefend binnen de 
rechtsbetrekkingen die bestaan tussen de verschillende rechssubjec
ten: omdat elk rechtssubject een gebruiksrecht heeft, zijn het con
currentiele gebruiksrechten en moet eenieder erin kunnen slagen zijn 
noodzakelijk gebruiksrecht te vrijwaren van inbreuken erop door 
andere rechtssubjecten (4° kenmerk). Uit het voorgaande volgt dat 
er een object van recht aanwezig is, namelijk het kunnen eisen van 
andere milieugebruikers dat ze jouw gebruiksrecht ongemoeid laten 
(5° kenmerk). En tenslotte staat het elk rechtssubject vrij om zijn 
gebruiksrecht al dan niet van inbreuken door anderen te vrijwaren 
(6° kenmerk). 

C. HET SUBJECTIEF RECHT OP EEN VOLWAARDIG LEEFMILIEU: 

EEN ZAKELIJK OF EEN PERSOONLIJK RECHT? 

23. Door het subjectiefrecht op een volwaardig leefmilieu te steunen 
op artikel 714 B.W. bepaalt men tegelijkertijd de aard van dit sub
jectief recht. Op een res communes kan men immers geen zakelijk 
recht vestigen, want dergelijk recht zorgt ervoor dat het niet-toegeei
gende milieubestanddeel wat een res communis is, toegeeigend wordt 
en dus uit de categorie van zaken bedoeld in artikel 714 B.W. ver
dwijnt(51 ). 
Toch zijn er auteurs die in het gebruiksrecht op gemene milieube
standdelen van artikel 714 B.W. wel degelijk een zakelijk recht zien, 
zoals CABALLERO. Als voomaamste argument voor die keuze, voert hij 
aan dat men bij een analyse van de betrekkingen tussen het rechts
subject en het milieu-element moet vaststellen dat het rechtssubject 

(51) Een res communis kan men zich niet volledig toeeigenen, vandaar imrners dat deze zaken 
als res communes omschreven worden. Men kan er echter wel een deel van toeeigenen om het 
aldus te kunnen gebruiken. Zie daarvoor nr. 16. 
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handelt alsof het recht heeft om van de zaak gebruik te maken op een 
rechtstreekse wijze, net alsof het over een zakelijk recht erop zou 
beschikken(52). Hij voegt er wel aan toe dat het om een zakelijk recht 
sui generis gaat, omdat het recht niet voortvloeit uit enig eigendoms
recht op de milieubestanddelen in kwestie(53). 
Maar de wijze waarop het rechtssubject met milieu-objecten omgaat, 
en die net zodanig voor kritiek vatbaar is dat men aan die verhouding 
iets wil veranderen, mag juist daarom geen rol spelen bij de creatie 
van een nieuw subjectief recht op een volwaardig leefmilieu. Het 
grootste bezwaar tegen CABALERRO' s opvatting is evenwel dat de 
zakelijke rechten een gesloten categorie vormen waaraan men niet 
kan raken, ook niet om een nieuw zakelijk recht sui generis uit artikel 
714 B.W. af te leiden. 

24. Uit de aard van de res communes en hun vruchten, de res nullius 
(zie nr. 18), die aan niemand toebehoren, maar door eenieder mogen 
of moeten gebruikt worden, volgt o.i. duidelijk dat dit gebruiksrecht 
geen zakelijk recht kan zijn. Zelfs het recht van gebruik zoals dat in 
het Burgerlijk Wetboek door de artikelen 625-636 geregeld wordt, is 
hierals.dusdanig-nietvantoepassing.Datrecht-van.gebruik-is.immers 
een zakelijk recht en wordt gezien als een afsplitsing van het eigen
domsrecht over de zaak waarop het gebruiksrecht slaat, terwijl hier in 
casu geen sprake kan zijn van eigendomsrecht over de res communis. 
De aard van het gebruiksrecht dat in artikel 714 B. W. vervat ligt, wijkt 
duidelijk af van een zakelijk recht. Het gebruiksrecht op gemene 
zaken legt ook de verplichting op om te voorkomen dat iemand door 
het gebruik dat hij maakt van die zaken het gebruiksrecht van anderen 
in gevaar brengt. Centraal staat hier dus niet een goed waaromtrent 
men rechten kan doen gelden, maar de rechten en plichten van elk 
rechtssubject ten opzichte van zichzelf en van de mederechtssubjecten 
met betrekking tot in hun geheel ongrijpbaar geachte en buiten ons 
rechtssysteem gehouden milieu-elementen, de res communes. Als het 
gebruiksrecht op niet-toegeeigende milieubestanddelen een subjectief 
recht uitmaakt, dan kan het bijgevolg slechts om een persoonlijk of 
een vorderingsrecht gaan. 

25. In het Burgerlijk W etboek werden echter twee artikelen opge
nomen die een regeling van een gebruiksrecht op een res communis 

(52) F. CABALERRO, o.c., nr. 249, p. 308. 
(53) Ibidem. 
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uitmaken( 54) en die als een erfdienstbaarheid ontstaan uit ,de ligging 
van de plaatsen" omschreven wordt. Ret betreft de artikelen 644 en 
645 B.W. die het gebruiksrecht regelen op het stromend water voor 
aangelanden van onbevaarbare waterlopen (art. 644 en 645 B.W.)(55). 
De erfdienstbaarheid - een zakelijk recht dat op een erf rust (het 
lijdend erf) ten voordele van een ander erf (het heersend erf) (art. 637 
B.W.)- bestaat er dan in dit geval uit dat het gebruiksrecht van de 
ene aangelande beperkt wordt door het gebruiksrecht van alle andere 
mede-aangelanden op datzelfde stromende water. Deze kwalificatie 
door de wetgever van 1804 is evenwel niet juist meer en dat kan 
verklaard worden door terug te grijpen naar de ontstaansgeschiedenis 
van de wettelijke regeling. 

26. In de agrarische maatschappij van voor de industriele revolutie, 
het tijdperk waaruit de Code Napoleon dateert, waren landbouwers 
voor hun teelten volledig aangewezen op water van natuurlijke oor
sprong uit bronnen, meren en rivieren, wat uiteraard aanleiding gaf tot 
vele conflicten als de hoeveelheid water niet volstond voor de be
hoeften van alle gebruikers. De regeling van art. 644 en 645 B.W. 
hielp dat oplossen: het recht om het rivierwater uit onbevaarbare 
waterlopen als irrigatiemiddel te gebruiken, kwam nog enkel toe 
aan de aangelanden daarvan en tussen hen werd een gelijk gebruiks
recht in het leven geroepen. Dat deze regeling als erfdienstbaarheid 
omschreven werd, hangt samen met het feit dat men in die tijd er 
algemeen van uit ging dat de eigenaars van de oevers van de rivieren 
ook eigenaar waren van de beddingen ervan(56), eventueel elk tot in 
het midden ervan als de rivier twee erven van elkaar scheidde. Met 
zijn eigendom doet men wat men wil (art. 544 B.W.), dus in principe 
ook met het water dat erover stroomt. Om te vermijden dat het 
eigendomsrecht op de bedding van de rivier zou leiden tot een voor 

(54) Het is een van de weinige door het Burgerlijk Wetboek volledig geregelde gebruiks
rechten op een res communis. Een ander voorbeeld betreft het gebruiksrecht op het water uit 
bronnen die op een prive-erf ontspringen: art. 641-64 3 B. W .. Voor een bespreking daarvan, zie 
PE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., V, nrs. 989-996, p. 876-883, enR. DERINE, F. VAN NESTE en 
H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, IJB, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Gent, Story
Scientia, 1974, nrs. 417-441, p. 684-710. 
(55) Art. 644 B.W. bepaalt dat het gebruiksrecht enkel van toepassing is op een waterloop die 
,volgens art. 538 B.W., in de titel Onderscheiding van de goederen, niet behoort tot het 
openbaar domein". 
(56) LAURENT, F., Principes de droit civil, VII, Brussel, Bruylant, 1887, nr. 272, p. 327, nr. 278, 
p. 334 en nr. 283, p. 339. Volgens Capitant echter dateert deze zienswijze in Frankrijk slechts 
van 1898, toen een wet van 8 aprill898 aan de oeverbewoners het eigendom van de bedding 
toekende en daarmee inging tegen de toen (althans in Frankrijk) algemeen verspreide mening 
dat zowel het stromende water als de bedding een res communis zijn: H. CAPITANT, noot onder 
Grenoble, 7 augustus 1901 en Trib. Civ. de Bonneville, 12 februari 1901, D., 2, (225) 225. 
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de toenmalige maatschappij onaanvaardbaar gebruik van het langs
stromende water, zoals de volledige toeeigening van de er overheen 
stromende hoeveelheden water, werd art. 644 B.W. in het leven 
geroepen. Daardoor moest men voortaan rekening houden met de 
gebruiksrechten op het stromende water van de andere aangelanden 
als men van zijn eigen gebruiksrecht, afgeleid uit zijn eigendomsrecht 
op de bedding van de rivier, gebruik wilde maken. Het eigendoms
recht op de rivierbedding van de aangelande werd met andere woor
den belast met een gebruiksbeperking ten voordele van de eigendoms
rechten op de bedding van de andere aangelanden. Men creeerde dus 
een erfdienstbaarheid. Deze sloeg niet op het stromende water zelf, 
maar had betrekking op de wijze waarop men van zijn eigendomsrecht 
op de bedding van de rivier gebruik mocht maken. 
Nu staat echter vast dat de bedding en van onbevaarbare waterlopen tot 
de domeingoederen behoren(57) en kail het gebruiksrecht van aange
landen uit art. 644 B.W. bezwaarlijk nog als het zakelijk recht van 
erfdienstbaarheid tussen de aangelanden omschreven worden. Het kan 
ten hoogste een erfdienstbaarheid zijn op een domeingoed, wat kan 
voor delen van het privaat domein, ten voordele van de aangrenzende 
erven. 

27. Niettemin heeft de rechtsleer zich niet aan de gewijzigde omstan
digheden aangepast en blijft men dit gebruiksrecht als een zakelijk 
recht omschrijven dat enkel een regeling tussen aangelanden bevat. 
Men voert nu aan dat het gebruiksrecht uit art. 644-645 B.W. een 
bijzaak zou uitmaken van het eigendomsrecht van de aangelande op 
het aanpalende of omringende erf, waardoor dit gebruiksrecht de
zelfde omschrijving krijgt als het eigendomsrecht op het erf(58). Het 
feit dat het gebruiksrecht een last zou uitmaken op een ander erf, 
wordt nu dus achterwege gelaten, maar dan kan men bezwaarlijk nog 
spreken van een erfdienstbaarheid. 
Het feit dat het gebruiksrecht, zoals het geregeld wordt in art. 644-645 
B.W., enkel toekomt aan aangelanden, die hun gebruiksrecht overi-

(57) Het eigendomsrecht over de beddingen van onbevaarbare waterlopen is lang een twist
punt geweest (zie daarover A. CARETTE, o.c., nrs. 42-44, p. 34-35), maar sinds de wet van 
28 december 1967 (B.S., 15 februari 1968) betreffende de onbevaarbare waterlopen, staat vast 
dat de bedding van een onbevaarbare waterloop aan de overheid toekomt: art. 16, § 1 van die 
wet. 
(58) Les Pandectes belges, tw. Eaux courantes, Brussel, Larcier, nr. 147-150, k. 95-96 en 
nr. 153, k. 96; LAURENT, F., o.c., nr. 272, p. 327; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., V, nr. 1012, 
p. 881-883; R. DERINE, F. VANNESTEenH. VANDENBERGHE, a. c., 1/B, nr. 468/B, 747; J.-P. GUIN 
en J. DEBEAURAIN, ,Regime des cours d'eau non domaniaux", Jurisclasseur civil, Parijs, 
L.G.D.J., 1990, App. Art. 640 it 645, m. 44, p. 9. 
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gens wel afzonderlijk kunnen vervreemden( 59), is onvoldoende reden 
om voor een zakelijk recht te kiezen, dat dan bovendien nog door 
sommige auteurs als sui generis wordt omschreven(60). Het gebruiks
recht opvatten als een persoonlijk recht dat aan de bijzondere regeling 
van de artikelen 644-645 B.W. onderworpen is, doet de werkelijkheid 
o.i. minder geweld aan. 

28. Men moet dus besluiten dat het subjectief recht dat uit art. 714 
B.W. afgeleid kan worden, een vorderingsrecht is en geen zakenrecht. 
Sommige auteurs verheffen dit recht zelfs tot een persoonlijkheids
recht, omdat dit recht nauw verbonden zou zijn met het mens-zijn 
zelf(61). 
Persoonlijkheidsrechten zijn immers die rechten die voor de bescher
ming zorgen van de menselijke persoon op zich, onafhankelijk van de 
rechten die rechtstreeks verbonden zijn aan de maatschappelijke 
organisatie, zoals de politieke, sociale en economische rechten(62). 
Het betreft dus rechten die onlosmakelijk met de persoon verbonden 
zijn, teneinde hen de mogelijkheid te bieden als persoon te blijven 
functioneren(63). 
Een aantal van de gebruiken die gemaakt worden van de niet-toege
eigende milieubestanddelen, kunnen inderdaad als levensnoodzake
lijk beschouwd worden, zoals het inademen van voldoende zuivere 
lucht, het drinken van voldoende zuiver water, het ontvangen van 
voldoende zonnestralen om de levensnoodzakelijke vitamine D te 
kunnen aanmaken, enz. Om evenwel !outer op basis daarvan ,het" 
gebruiksrecht uit artikel 714 B.W. als een persoonlijkheidsrecht te 
bestempelen, gaat o.i. niet op. Deze levensnoodzakelijke gebruiks
rechten vallen te herleiden tot het recht op gezondheid van eenieder, 

(59) H. CAPITANT, l.c., (225) 227; R. DERINE, F. VAN NESTE. en H; VANDENBERGHE, o.c., l/B, 
nr. 468/C, p. 747. 
(60) R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, o.c., l/B, nr. 468/C, p. 748. 
(61) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 122, p. 130, maar slechts tot op 
bepaalde hoogte, want voor het overige gaat hij ervan uit dat de milieubestanddelen milieu
goederen zijn die moeten toegeeigend worden, waardoor ze aanleiding geven tot zakelijke 
rechten. Elm van de belangrijkste rechten die aan het subjectief recht m.b.t. het leefmilieu 
moeten kleven, aldus MARTIN, is immers hetrevindicatierecht (Ibidem, nr. 134, p. 134-135), zie 
verder nr. 75. Ook JADOT ziet er een persoonlijkheidsrecht in, hij beroept zich daarbij op de 
visie op de res communes uit het Romeinse recht (B. JADOT, ,L'article 714 Cc ... ", l.c., (53) 
nr. 10, p. 61; -, ,L'environnement. .. ", l.c., (93) nr. 8, p. 106; -, ,Le droit ala conservation de 
l'environnement", Amen., 1996, no special, (229) 231). 
(62) DE PAGE, H. en J.P. MASSON, Traite etementaire de droit civil belge, ll,Les personnes (1), 
Brussel, Bruylant, 1990, nr. 9, p. 18. 
(63) H. MAzEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Lec;ons de droit civil, Les 
personnes: Ia personnalite, les incapacites, I (2), Parijs, Ed. Montchrestien, 1986, p. 911. 
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een bestanddeel van het recht op fysieke integriteit dat als een per
soonlijkheidsrecht wordt beschouwd(64), zonder dat daarvoor het ge
bruiksrecht uit artikel 714 B.W. in zijn geheel als persoonlijkheids
recht moet opgevat worden. 
Dat recht houdt immers ook gebruiksvormen in waarvoor de kwali
ficatie als persoonlijkheidsrecht minder geschikt is. Niet elke ge
bruiksvorm van milieubestanddelen komt immers neer op het uitoe
fenen van een recht ,dat ieder individu door de enkele omstandigheid 
van zijn ,persoon-zijn" ten overstaan van anderen kan doen gel den ter 
handhaving van zijn fysieke, psychische en morele integriteit"(65). 

D. DE INHOUD VAN HET SUBJECTIEF RECHT OP EEN VOLW AARDIG 

LEEFMILIEU, AFGELEID UIT ARTIKEL 714 B.W. 

29. Het vertrekpunt dat gekozen wordt om de concrete inhoud van het 
subjectief recht op een volwaardig leefmilieu te bepalen, is de plicht 
tot gemeenschappelijk gebruik van het leefmilieu dat in artikel 714 
B.W. · vervat ligt. Gemeenschappelijk gebruik veronderstelt bij de 
aanvang gelijke rechten en plichten voor elke gebruiker. Dit heeft 
totgevolg dat het ongeoorloofd is-dat-een-individuele gebruikerofeen 
groep van gebruikers zijn recht zodanig aanwendt dat het gebruiks
recht van de anderen aangetast wordt. Dat is met name het geval als de 
gebruikswijze de hoeveelheid beschikbare res nullius en res commu
nis of hun kwaliteit zodanig doet verminderen dat andere gebruikers 
geen of slechts een beperkter gebruik meer kunnen maken van hun 
recht(66). Gaat dit gepaard met een aantasting van de regeneratie
kracht van de betrokken res communes of van de reproductiviteit van 
de res nullius, dan komt zelfs het toekomstige gebruik in gevaar. In 
feite is slechts een gebruiksrecht op de niet-toegeeigende milieube
standdelen aanvaardbaar dat zich beperkt tot de ,vruchten", de res 
nullius van de milieubestanddelen (zie nr. 18)(67) . 
Men moet dus duidelijk bij elk conflict inzake het gebruik ofmisbruik 
van de beschikbare milieuruimte op zoek gaan naar een evenwichtige 

(64) DE PAGE, H. en J.P. MAssoN, o.c., nr. 14, p. 24-25. 
(65) G. BAETEMAN, Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1993, 
nr. 121, p. 68; DE PAGE, H. en J.P. MAssoN, o.c., nr. 9, p. 18. 
(66) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 141, p. 147; M. REMOND-GOUILLOUD, 
,Resources naturelles ... ", l.c., (27) 30. 
(67) M. REMOND-GOUILLOUD, ,Resources naturelles ... ", i.e., (27) 31; A. LEBRUN, ,Le droit 
civil d'usage ... ", l.c., (389) nr. 13, p. 403-405; B. JADOT, ,Le droit a Ia conservation ... ", l.c., 
(229) 231. 
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verdeling van de beschikbare gebruiksruimte(68). De evenwichtige 
verdeling van de beschikbare ruimte vormt meteen de keminhoud van 
het subjectief recht op een volwaardig leefmilieu en kan gekenmerkt 
worden als een blanco norm(69). 

Wanneer precies een milieuverstoring een aantasting uitmaakt van het 
gelijke recht van eenieder op een volwaardig leefmilieu, vormt het 
kemvraagstuk van deze constructie(70). O.i. kan dit enkel opgelost 
worden door gebruik te maken van de figuur van de ,drempel", een 
bepaald niveau van gebruik van het leefmilieu dat men niet mag 
overschrijden, omdat men anders de gebruiksmogelijkheden van an
dere subjecten beperkt op een marrier die onaanvaardbaar wordt 
geacht. Waar die precies ligt, kan niet op algemeen geldende wijze 
nauwkeurig gekwantificeerd worden, maar moet telkens in concreto 
nagegaan worden, hetzij door de rechter, hetzij door de wetgever die 
voor een bepaald gebruik een drempel wil opleggen. 

30. Ret voorschrijven van een belangenafweging heeft als groot 
voordeel dat zo voor elke situatie, die dikwijls uniek is, een aange
paste oplossing wordt gezocht. De onzekerheid omtrent de juiste 
inhoud van de belangenafweging - welke belangen worden in over
weging genomen en welke waarde wordt eraan gehecht - en de 
moeilijk voorspelbare uitkomst ervan, vormen echter de klassieke 
nadelen van het werken met dergelijk systeem. Men mag deze nadelen 
evenwel niet overroepen: er blijft plaats voor het expliciet regelen van 
de gebruiksruimte van eenieder via wetgeving zoals Vlarem II of voor 
algemene beginselen zoals het verbod van rechtsmisbruik, de plicht 
tot herstel van de schade die men door zijn fout veroorzaakt, het 
voorzichtigheidsbeginsel en het voorkomingsbeginsel(71) ofhet recht 

(68) Martin spreekt van een verzoening van de subjectieve rechten in het geding: G. MARTIN, 
Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 5, p. 8. 
(69) Ook het gelijke gebruiksrecht van het stromende water dat art. 644 B.W. aan aangelanden 
van onbevaarbare waterlopen toekent, een van de weinige door het Burgerlijk Wetboek 
gereglementeerde gebruiksrechten op een res communis, wordt aldus opgevat. Artikel 645 
B.W. bepaalt dat de rechter de belangen van de verschillende gebruikers aan elkaar moet 
afwegen indien er daaromtrent tussen hen een geschil ontstond. Uit het toekennen van een 
gelijk gebruiksrecht op een res communis kan immers niet via een strikt mathematische regel 
het aandeel van elke gebruiker afzonderlijk afgeleid worden (C. DEMOLOMBE, o.c., XI, nr. 143, 
p. 173 en nr. 185; LAURENT, F., o.c., VII, nr. 276, p. 333 en nr. 290, p. 348; Les Pandectes 
belges, tw. Eaux courantes, o.c., nr. 161, k. 98. ). Deze vaststelling kan onveranderd door
getrokken worden naar de gebruiksrechten van eenieder op aile niet-toegeeigende milieu
bestanddelen. 
(70) H. BocKEN, ,De vorderingsbevoegdheid van milieuverenigingen. Weg uit Eikendael?", 
Leefmilieu, 1991, (112) 116. 
(71) N. DE SADELEER, ,Les principes comme instruments d'une plus grande coherence et 
d'une efectivite accrue du droit de l'environnement", in F. OsTen S. GUTWIRTH, (ed.), o.c., 
(239) 244-250. 

843 



op bescherming van een gezond leefmilieu uit artikel 23 G.W., die 
allen dienst kunnen doen als belangrijke leidraden om tot een aan
vaardbare oplossing te komen in geval van tegenstrijdige gebruiks
wijzen van het leefmilieu. Bovendien neemt de onzekerheid omtrent 
de concrete toepassing van de blanconorm af naarmate er meer recht
spraak over tot stand komt. De vraag is ook of er een andere oplossing 
mogelijk is(72). 

E. KRlTIEK OP HET GEBRUIK VAN ARTIKEL 714 B.W. ALS GRONDSLAG 

VOOR HET SUBJECTIEF RECHT OP EEN VOL W AARDIG LEEFMILIEU 

31. Het feit dat voorstanders van een subjectief recht op een vol
waardig milieu dergelijk recht baseren op een wettekst, namelijk 
artikel 714 B.W., biedt een belangrijk voordeel in het discours met 
betrekking tot subjectieve rechten. Men beschikt zo immers over een 
tekst waardoor men kan aantonen dat het objectief recht waaruit men 
het subjectief recht wil afleiden, wel degelijk bestaat(73). 
Ook al is het strikt genomen niet nodig dat een subjectief recht op 
enige wettekst in de ruime zin van het woord is gebaseerd - ook een 
( ongeschreven) -algemeen f€chtsbeginsel bijvoorbeeld- kan een bron 
van subjectief recht zijn -, het verwijzen naar dergelijke tekst ver
mijdt al heel wat discussies. 

32. De keuze voor artikel 714 B.W. brengt echter ook nadelen met 
zich mee. Het artikel in kwestie werd immers opgenomen in boek III 
van het Burgerlijk wetboek, dat als titel meekreeg: ,Op welke wijze 
eigendom verkregen wordt". Dit heeft te maken met de reden waarom 
de wetgever in 1804 na lang aarzelen toch de artikelen 714 en 715 in 
de Code civil opnam. Berst achtte men het niet nodig om in het 
wetboek iets op te nemen over deze zaken, want ze vallen toch buiten 
het recht. Pas toen men zich door de tussenkomst van het parlement 
van Parijs realiseerde dater zich conflicten kunnen voordoen over de 
toeeigening en het gebruik van deze zaken, herzag de wetgever zijn 
mening en zorgde voor een sumiere regeling voor het gebruik en de 
toeeigening ervan(74). 

(72) Zie ook: M.-C. COPPIETERS 'T WALLANT, /.c., (93) 98. 
(73) A. LEBRUN, ,L'environnement...", I.e., (47) 49; F. OST, o.c., 98. 
(74) P.A. FENET, Recueil complet des travaux preparatoires du code civil, V, Osnabriick, Otto 
Zeller, 1968, 212; Pandectes belges, XVIII, tw. chose commune, ill. 9, k. 1132 en LXX, tw 
occupation, ill. 5259, p. 26. 
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33. Uit het bijzondere zakenrechtelijke statuut van deze zaken wor
den door auteurs als LEBRUN en JADOT allerlei rechten en plichten voor 
de rechtssubjecten afgeleid door aan het artikel een verdergaande 
normatieve betekenis te geven dan oorspronkelijk de bedoeling kan 
zijn geweest(75). Dat komt niet omdat de oorspronkelijke wetgever 
het met deze visie niet eens geweest zou zijn, maar wel omdat in 1804 
de milieuproblematiek nog niet gezien werd in termen van uitputting 
van natuurlijke rijkdommen en alomvattende aantasting van de on
verwoestbaar geachte res communes. Men kan evenwel niet ontken
nen dat het gemeenschappelijk gebruik van dergelijke zaken met zich 
brengt dat ze beschermd moeten worden opdat verder gemeenschap
pelijk gebruik mogelijk blijft. 

34. Uit een zinsnede van een wetsartikel een hele regeling afleiden, 
wat op zijn minst een extensieve interpretatie kan worden ge
noernd(76), is natuurlijk riskant. Doch zoiets is niet uitzonderlijk in 
het burgerlijk recht. Heeft men ook niet uit artikel 1134, derde 
lid B.W., dat bepaalt dat overeenkomsten te goeder trouw moeten 
uitgevoerd worden, een volledig eigen leerstuk uitgewerkt met ver
strekkende gevolgen die de wetgever in 1804 evenrnin voor ogen 
had(77)? 
Juist orndat het rnerendeel van de artikelen uit het Burgerlijk W etboek 
letterlijk uit 1804 dateert, maken rechters via de suggesties van de 
partijen in het geding van hun interpretatiebevoegdheden gebruik om 
de rechtsregels aan de maatschappelijke ontwikkeling aan te pas
sen(78). Hetzelfde gebeurt aan de hand van de rechterlijke invullingen 
van vage normen die de wetgever soms opzettelijk hanteert, juist om 

(75) Dit was voor het Hofvan Beroep te Luik voldoende reden om een vordering gebaseerd op 
de schending een subjectiefrecht afgeleid uit art. 714 B.W. onontvankelijk te verklaren: Luik, 
19 september 1988, J.T., 1989, 334 en J.L.M.B., 1989, 360. 
(76) P. COENRAETS, ,Responsabilite civile et gestion des dechets", T. Aann., 1991, (173) 
nr. 39, p. 182-183. 
(77) Zie over de werking van de goede trouw-theorie afgeleid uit art. 1134 B.W. in het 
algemeen o.a. M. SrORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorde
ringen. Een onderzoek betreffende rechtsgrondslag, tekortkoming en rechtsverwerking bij 
overeenkomsten, Brussel, Story-Scientia, 1990. 
(78) KRUITHOF, R., ,Naar een ,gouvemement des juges" in het Be1gische verbintenissen
recht?,, in Hulde aan prof dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 1992, (27) nr. 7, 38; 
I. VEROUGSTRAETE, ,De rechter en de macht", in M. SrORME (ed.), Recht en macht, Brussel, 
Paleis der Academien, 1990, (181) 185-186; W. GANSHOF VANDER MEERSCH, ,Overwegingen 
omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening van de rechterlijke macht", Arr. Cass., 
1973, 7. 
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het mee-evolueren van de rechtsregel met het maatschappelijk leven 
te verzekeren(79). 

35. Uiteraard is deze methode om het recht met de maatschappij mee 
te laten evolueren vatbaar voor kritiek. Als belangrijkste element van 
kritiek moet in deze context gewezen worden op het feit dat het slechts 
tot de taak van de rechterlijke macht behoort om de wetgeving te 
interpreteren met de bedoeling ze te preciseren, te verfijnen en te 
actualiseren(80), gebruik makend van wat in brede lagen van de 
maatschappij leeft om tot een objectieve overtuiging te komen en 
om te voorkomen dat rechters hun eigen mening bij wijze van inter
pretatie aan de rechtsonderhorige opdringen(81 ). De rechter mag 
immers geen politiek bedrijven, want daardoor komt de scheiding 
der machten in het gedrang, wordt afbreuk gedaan aan de parlemen
taire democratie(82) en kan de rechterlijke macht haar aura van on
partijdigheid, en daardoor haar bestaansreden, verliezen. 
Daarom moet stilgestaan worden bij de vraag of de marrier waarop 
men uit artikel 714 B.W. een subjectief recht afleidt, al dan niet te 
herleiden is tot een politieke beslissing die niet voldoet aan de ver
eisten van wat een rechtsgeldige interpretatie kan genoemd worden. 
Met andere woorden: gaat de inhoud die gegeven. wordt aan-artik:el 
714 B.W. door er een subjectief recht met betrekking tot het leef
milieu uit af te lei den, verder dan de rechten en plichten omtrent het 
milieu die reeds uit andere rechtsregels voortvloeien? Wordt er dus 
nieuw recht geschapen of expliciteert men slechts wat er allang was? 

36. Ons inziens kan men besluiten dat het afleiden van een subjectief 
recht op een volwaardig leefmilieu uit artikel 714 B.W. niet meer 
betekent dan het groeperen van alle verworvenheden die het milieu
recht voor de burger reeds met zich bracht en in overeenstemming is 
met de bewoordingen van het artikel in kwestie. 
Het gebruiksrecht dat onomstotelijk in artikel 714 B.W. vervat ligt, 
opvatten als een subjectiefrecht ligt bovendien volledig in de lijn van 
de normale rechtsevolutie: daar waar conflicten ontstaan omtrent 
zaken die de mensen van belang achten, is behoefte aan recht. De 

(79) KRUITHOF, R., I.e., (27) nr. 9, 40-41; I. VEROUGSTRAETE, I.e., (181) 190; J. VAN COMPER
NOLLE, ,Vers une nouvelle definition de la fonction de juger: du syllogisme ala ponderation 
des interets", in Nouveaux itineraires en droit. Hommage a Fram;ois Rigaux, Brusse1, 
Bruylant, 1993, (495) nrs. 6-8, 498-500. 
(80), KRUITHOF, R., I.e., (27) nr. 29, 71. 
(81) I. VEROUGSTRAETE, I.e., 186; KRUITHOF, R., I.e., (27) nr. 30, 72. 
(82) KRUITHOF, R., I.e., (27) nr. 31, 75. 
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wetgever van 1804 heeft dat voorzien en kende in de eerste plaats aan 
de overheid een regelingsbevoegdheid toe(83). Men kan echter van 
een overheid niet verwachten dat ze alles regelt, vandaar de behoefte 
aan burgerrechtelijke oplossingen voor conflicterende gebruiksvor
men waarvoor ruimte gelaten wordt door het aanvullend karakter van 
de politiewetten uit artikel 714, tweede lid, B.W. (84) 
En de enige marrier om in het civielrecht op een volwaardige wijze 
aanspraken te laten gelden, bestaat erin een subjectief recht in te 
roepen, dat bleek duidelijk in nrs. 3-4. Er is dus behoefte aan een 
subjectief recht op een volwaardig leefmilieu. 

37. De milieubeschermingsplicht die men onvermijdelijk aan elke 
burger oplegt door te eisen dat hij zijn gebruiksrecht dusdanig aan
wendt dat de gebruiksrechten van anderen niet in het gedrang komen, 
gaat evenmin de perken van het geldende recht te buiten. Het is niet 
meer dan normaal dat eenieder zijn verantwoordelijkheid opneemt in 
een materie die van dergelijk groot belang is dat zelfs het voortbestaan 
van de maatschappij zoals we die kennen, ervan afhangt. De grond
wetgever heeft dit naar aanleiding van de laatste grondwetsherziening 
goed begrepen: de milieubeschermingsplicht berust niet alleen bij de 
overheid, want aan het recht van iedere burger op milieubescherming 
is voor hen de verplichting verbonden bij te dragen tot het behoud van 
het milieu(85). 

F. DE RECHTSPRAAK 

38. In een viertal gepubliceerde rechterlijke uitspraken(86) wordt 
verwezen naar artikel 714 B.W. als grondslag voor het ingeroepen 
subjectief recht ter vrijwaring van het leefmilieu, dat evenwel in een 
geval uitdrukkelijk verworpen werd. In drie gevallen betrof het ge
dingen ingespannen door een natuurvereniging, de andere vordering 
werd ingesteld door particulieren in eigen naam en door de feitelijke 
vereniging die ze beweerden te vormen. 

39. Voor de correctionele rechtbank te Eupen stelde de V.Z.W. 
Koninklijke Belgische Liga voor de Vogelbescherming zich burger-

(83) Zie uitdrukkelijk art. 714, tweede lid B.W. en art. 715 B.W. 
(84) A. LEBRUN, ,Le droit civil d'usage ... ", I.e., (389) m. 13, p. 405. 
(85) Gedr. St., Senaat, B.Z. 1991-92, m. 100-2/3, p. 20 (voorstel STROOBANT-TAMINAUX). 
(86) Dit artikel werd afgesloten op 27 april 1998. 
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lijke partij naar aanleiding van een vervolging voor illegale vogel
vangsten en vorderde vergoeding voor morele schade(87). De rechter 
was van oordeel dat de aantasting aan de vogelstand, die het gevolg 
was van de misdrijven, een aantasting betekende van het persoonlijk 
recht van de leden van die V.Z.W. op het voortbestaan van een 
leefomgeving die zo intact mogelijk is en waarvan het voorkomen 
van wilde vogelsoorten deel uitmaakt. Omdat de leden van de V.Z.W. 
op regelmatige wijze de V.Z.W. aangeduid hadden om hun belangen 
die verband houden met het maatschappelijk doel van de V.Z.W. te 
verdedigen, werd de burgerlijke partijstelling door de rechtspersoon 
dan ook ontvankelijk verklaard. Het persoonlijk recht dat de leden van 
de V.Z.W. volgens de rechter hadden op het behoud van een onaan
getast leefmilieu, werd o.a. afgeleid uit artikel 714 B.W .. De rechter 
stelde letterlijk dat het gebruiksrecht van elke burger op de res 
communes, dat verwoord wordt in dat artikel, ook van toepassing is 
op de in het wild levende vogels. Het gemeenschappelijk gebruiks
recht houdt volgens de rechtbank ook de mogelijkheid in voor elke 
burger om een vergoeding te vragen voor het misbruik dat een derde 
van het gemeenschappelijk gebruik maakt en waardoor de burger in 
zijn rechten wordt geschaad. De rechter was dan ook van oordeel dat 
de vordering van de Koninklijke Belgische Liga voor de V oge11Je..: 
scherming niet enkel ontvankelijk was, maar dat de schadevergoe
dingseis, die beperkt werd tot 1 BEF vergoeding voor morele schade, 
ook gegrond was. 

40. Diezelfde V.Z.W. stelde zich tevens burgelijke partij voor de 
politierechtbank te Bastogne(88). Weer betrofhet illegale vogelvang
sten die volgens de rechtspersoon niet aileen morele schade zouden 
veroorzaakt hebben aan de leden van de vereniging, die de V.Z.W. 
door middel van lastgeving een procesmandaat hadden gegeven, maar 
ditmaal ook aan de rechtspersoon zelf. Als reden werd opgegeven dat 
zowel de rechtspersoon als haar leden gebruikers waren van de wilde 
fauna en daarvoor over een subjectief recht beschikken op basis van 
artikel 714 B.W .. De betrokken rechter deelde die visie en oordeelde 
dat zowel de leden als de vereniging zelf op voldoende wijze aange
toond hadden dat er sprake was van een eigen belang in hoofde van 
hen beide en dat er bovendien een duidelijke en persoonlijke schade 
voorhanden was, waardoor ook hij de burgerlijke partijstelling ont
vankelijk en gegrond verklaarde. 

(87) Corr. Eupen, 22 november 1989, l.c., 41. 
(88) Pol. Bastogne, 6 mei 1991, l.c., 173. 
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De V.Z.W. eiste 1 BEF more1e schadevergoeding en kreeg die ook 
toegewezen. Wanneer men van het observeren, het beschrijven, het 
fotograferen, het registreren of het bestuderen van vogels zijn hobby 
ofberoep maakt, dan 1ijdt men vo1gens de rechter te Bastogne immers 
duidelijk schade ingeval de strafrechtelijk gesanctioneerde daden van 
beklaagden bijdragen tot de verdwijning van de (vogel)soorten. 

41. Voor het Hofvan Beroep te Luik had de Koninklijke Belgische 
Liga voor de Vogelbescherming minder geluk. De raadsheren daar 
waren niet bereid om de artikelen 714 en 715 B.W. als grondslag te 
aanvaarden voor het toekennen van een subjectief recht met daaraan 
verbonden een vorderingsrecht tot schadeloosstelling ten behoeve van 
de bescherming van het gemeenschappelijk patrimonium waarvan de 
vogels als res nullius deel uitmaken(89). 
Het Hof meende dit te kunnen afleiden uit de plaats die de bewuste 
artikelen in het Burgerlijk W etboek inn em en, namelijk bij de alge
mene bepalingen uit boek III: op welke wijze eigendom verkregen 
wordt. Bij de opsomming van de bezwaren die kunnen opgeworpen 
worden tegen het aanwenden van de betrokken artikelen uit het 
Burgerlijk Wetboek als grondslag voor een subjectief recht op een 
volwaardig leefmilieu, kwam ook dit argument aan bod en voor 
kritiek erop wordt dan ook verwezen naar de hager vermelde rele
vante tekst (zie nr. 32). 

42. Een laatste gepubliceerde uitspraak waar artikel 714 B.W. opdook 
als basis voor een subjectief recht op een kwalitatief hoogstaand leef
milieu, komt van de kortgedingrechter te Namen. Naar aanleiding van 
de hinder die een nabijgelegen slachthuis volgens de omwonenden 
veroorzaakte, spanden zij samen en in eigen naam een vordering in 
kart geding aan teneinde voorlopige maatregelen te horen bevelen om 
de hinder weg te nemen. De voorzitter wees de vorderingsbevoegdheid 
van de feitelijke vereniging van omwoners af, omdat deze geen rechts
persoonlijkheid had en niet het vereiste procesbelang had, maar erkende 
wel de vorderingsbevoegdheid van de omwonenden persoonlijk. 
Hij verwees daarbij naar artikel 714 B.W. als grondslag voor de 
erkenning van een persoonlijk recht op bescherming van de leef
omgeving en van een recht op een volwaardig leefmilieu ( environne
ment de qualite)(90). 

(89) Luik, 19 september 1988, I.e., 334. 
(90) Kort Ged. Namen, 15 februari 1991, I.e., 111. 
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43. Populair is het gebruik van artike1714 B.W. dus nag zeker niet als 
men in rechte wil opkomen om het milieu te vrijwaren. De mogelijke 
oorzaken daarvoor zijn velerlei. In de eerste plaats betreft het een nag 
vrij onbekende theorie. Daamaast kan men vaak op andere, meer 
verspreide theorieen een beroep doen ter bestrijding van milieuversto
ring, zoals bijvoorbeeld het eigendomsrecht en het daarbij horende 
genotsrecht. Vooral de mogelijkheden die de milieustakingsvordering 
biedt om inbreuken op milieuregelgeving stop te zetten(91), zullen 
een rem betekenen op de verdere ontwikkeling van de theorie om trent 
een zelfstandig subjectief recht op een volwaardig leefmilieu, omdat 
men via de milieustakingsvordering op een eenvoudiger, want wette
lijk volledig geregelde wijze zijn doel kan bereiken, indien men 
uiteraard in een situatie verkeert die onder de wet van 12 januari 
1993 begrepen wordt. Enkel ingeval men daadwerkelijk herstel in de 
oorspronkelijke situatie wil verkrij gen en men niet te maken heeft met 
een situatie waar de stopzetting van de inbreuk gepaard moet gaan met 
het teruggaan naar de vorige, ongestoorde toestand om toekomstige 
milieuschade te vermijden(92), lijkt het nu nag nuttig een beroep te 
doen op een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu an sich. 

IV. Artikel23, derde lid, 4° G.W. als grondslag voor een 
subjectief recht op een volwaardig leefmilieu? 

44. ,Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe 
waarborgen de wet, het decreet of de in art. 134 bedoelde regel, 
rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, 
sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de 
uitoefening bepalen. Die rechten omvatten, inzonderheid ( ... ) 4°, het 
recht op de bescherming van een gezond leefmilieu." 
Door de opname van art. 23 in de Grondwet(93) trad Belgie in 1994 
eindelijk toe tot het groeiende aantallanden dat in hun modeme grand-

(91) Zie daaroveruitgebreid: A. CARETTE, o.c., nrs. 204-228, p. 138-154; VAN DEN BERGHE, J., 
,De wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het 
leefmilieu. 
(92) Zie A. CARETTE, ,Stedenbouwwetgeving a1s dee1 van de mi1ieurege1geving en herstel in 
de vorige toestand door afbraak van reeds uitgevoerde werken onder gelding van de milieu
stakingswet van 12 januari 1993, R. W., 1997-98, 496-498; D. VAN GERVEN, ,De milieuvorde
ring op grond van de wet van 12 januari 1993, noot onder Cass. 8 november 1996, Rec. Cass., 
1997, 201. 
(93) Art. 24bis G.W. v66r het doorvoeren van de coordinatie die op 17 februari 1994 in het 
Belgisch Staatsb1ad verscheen. 
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wet verwijzingen naar milieubescherming opneemt(94). Over het nut en 
de juiste gevolgen van een opname in de grondwet van sociale, eco
nomische of culturele rechten in het algemeen(95) en van dergelijk recht 
op milieubescherming in het bijzonder, is reeds veel inkt gevloeid. 

Het spreekt voor zich dat niet alle aspecten van deze problematiek hier 
aan bod kunnen komen. Het accent ligt immers op de mogelijkheid 
om uit het bewuste grondwetsartikel een subjectief recht af te leiden 
dat van nut kan zijn bij de bescherming van het leefmilieu. V andaar 
dat hier slechts naar andere literatuur verwezen kan worden voor wat 
betreft de ontwikk:elingen in het internationale recht die uitmondden 
in een steeds duidelijker erkenning van aspecten van het milieurecht 
als mensenrechten(96); de manier waarop milieubescherming aldan 
niet afgedwongen kan worden via bestaande grondrechten zoals het 
recht op leven, het recht op eigendom en op rustig genot van zijn 
goederen, ofhet recht op privacy uit het BUPO ofhet EVRM(97); of 

(94) Als voorbeelden kunnen geciteerd worden: Duitsland (art. 20 a G.G.), Zwitserland (art. 24 
septies van de grondwet), Nederland (art. 21 N.G.W.), Spanje (art. 45 van hoofdstuk III van de 
grondwet), Portugal (art. 9, e) en art. 66 van de grondwet), Turkije (art. 56 van de grondwet), 
Brazilie (art. 225 van de grondwet) en Griekenland (art. 24(1) van de grondwet). De meeste van 
deze bepalingen worden elk afzonderlijk besproken in het vierde nummer van het Franse 
tijdschrift Revue Juridique de l'Environnement. van 1994. 
(95) De Belgische grondwetgever rekent het recht op milieubescherming tot de sociale, 
economische en culturele rechten, maar dergelijk recht wordt in de internationale literatuur 
over mensenrechten meestal als een solidariteitsrecht van de derde genera tie opgevat (zie nr. 4 7 
en 49). 
(96) D. SHELTON, ,Human rights, environmental rights and the right to environment", 
Stanford J.Intl.L., 1991, 103 e.v.; J. VERSCHUUREN, Het grondrecht op bescherming van het 
leefmilieu, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 163-188. 
(97) P.-M. DUPUY, ,Le droit a Ia sante et Ia protection de l'environnement", in R.I. DUPUY 
(ed.), Le droit ala sante en tant que droit del 'homme, Alphen a/d Rijn, Sythoff and Noordhoff, 
1979, M. DEJEANT-PONS, ,The right to environment in regional human rights systems", in 
K.E. MAHONEY en P. MAHONEY (ed.), Human rights in the 21" century: a global challenge, 
Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, 595-614; M. KAMMINGA, ,Mensenrechten en 
milieubescherming: een nuttige combinatie", NJ.C.M-Bulletin, 1993, (276) 281-291; 
J. VERSCHUUREN, o.c., 77-93, 131-132, 153, 204-209 en 212-220; P. CULLET, ,Definition of 
an environmental right in a human rights context", NQ.HR., 1995, (25) 26, 34-35 en 38-39; 
M. DEJEANT-PONS, ,Le droit de l'homme a l'environnement, droit fondamental au niveau 
europeen dans le cadre du Conseil de !'Europe, et Ia Convention europeenne de sauvegarder 
des droits de l'homme et des libertes fondamentales", Rev. Jur. Env., 1995, 263-294; 
R. DESGAGNE, ,Integrating environmental values into the European convention on human 
rights", Am. J. oflntl. L., 1995, 263-294; Y. HAECK, ,Straatsburg zet het Iicht (voorzichtig) op 
,groen". Over het Europees verdrag voor de rechten van de mens en het recht op een gezond 
leefmilieu", noot onder H.v.J. 9 december 1994, Lopez Ostra v. Spanje, T.MR., 1995, 297-
303; A.W. HERINGA, ,Private life and the protection of the environment", Maastricht J. of 
Euro. & Camp. L., 1995, 196-204; M. DEJEANT-PONS, ,Les droits de l'homme proceduraux a 
l'environnement dans le cadre international paneuropeen", in F. OsTen S. GuTWIRTH (ed.), 
o.c., (309) 325-345; M. VERDUSSEN en D. RENDERS, ,Le droit de propriete face aux politiques 
d' amenagement du territoire. Analyse de Ia jurisprudence de Ia Cour europeenne des droits de 
l'homme et de Ia Cour d'arbitrage", Amen., 1996, n° special, 195-218; B. JADOT, ,Le droit a Ia 
conservation ... ", l.c., (229) 229-230. Voor wat de reikwijdte van het recht op Ieven in de 
Belgische rechtsorde betreft, wat bepalend is voor de mogelijkheid om milieu-overwegingen 
via dat recht te beschermen, zie Cass. 5 februari 1985, Pas., I, 1985, 670. 
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een rechtsvergelijkend onderzoek naar gelijkenissen en verschillen 
tussen de reeds bestaande opnames van de milieuclausules in diverse 
nationale grondwetten(98). 

45. Om uit een grondwetsartikel een subjectiefrecht voor de burger te 
kunnen afleiden, moet men allereerst nagaan of het artikel een directe 
werking heeft, waardoor het rechten toekent aan de burger die tegen 
de overheid kunnen ingeroepen worden. Hier ligt duidelijk de kern 
van de problematiek, want alleen als men zich als burger effectief op 
een grondwetsbepaling kan beroepen tegen de overheid, kan er sprake 
zijn van een grondrecht, een subjectief recht rechtstreeks uit de 
grondwet geput(99). Een fundamenteel recht ,grondrecht" noemen, 
betekent in feite meteen dater subj ectieve rechten aan kleven, wat niet 
altijd zo evident is als het lijkt. Vandaar ook dat hier bij voorkeur de 
bepaling uit artikel 23, derde lid, 4° G.W omschreven wordt als ,de 
milieuclausule" zolang er niet kan besloten worden dat het effectief 
om een grondrecht gaat. 
Als dit inderdaad het geval is, kan men eventueel ook het recht 
inroepen in particuliere verhoudingen en van een horizontale werking 
gewagen. 

46. Wanneer men nagaat of een grondwetsartikel rechtstreeks tot 
grondslag kan dienen voor een subjectief recht, dan moet men goed 
het verschil voor ogen houden met het onrechtstreekse gebruik dat van 
grondwetsbepalingen kan gemaakt worden om er subjectieve rechten 
aan vast te hechten. Op het vlak van het leefmilieu is reeds een schat 
aan regelgeving voorhanden op basis waarvan subjectieve rechten 
werden toegekend aan burgers. 
In een arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 15 mei 1997, 
bijvoorbeeld, werd het recht van de burger om op de hoogte gebracht 

(98) I. KOPPEN en K.-H. LADEUR, ,Environmental rights" in A. CASSESE, A. CLAPHEIM en 
J. WEILER (eds.), Human rights and the European Community: the substantive law, III, Baden
Baden, Nomos Verlaggesellschaft, 1991, 22-41; E. BRANDL en H. BUNGERT, ,Constitutional 
entrenchment of environmental protection: a comparative analysis of experiences abroad", 
Harvard Env. L. Rev., 1992, 24-86; J. VERSCHUUREN, o.c., 135-145 en 147-162. 
(99) D. PIETERS, Sociale grondrechten op prestaties in de grondwetten van de Ianden van de 
E.G., Antwerpen, Kluwer, 1985, 101; K. RlMANQUE, B. PEETERS en L. VERMEIRE, De toepas
sing van het E. V.R.M in de praktijk, Antwerpen, Kluwer/C.B.R., 1987, nr. 4, p. 3; F. RlGAUX, 
,Individue1e rechten en collectieve rechten", in S. PARMENTIER, Mensenrechten tussen retoriek 
en realiteit, Tegenspraakcahier, nr. 14, Gent, Mys en Breesch, 1994, (238) 248 en 251; 
B. HUBEAU, ,Het recht op wonen als sociaal grondrecht: intemationale bronnen en inbedding 
in de Belgische rechtsorde", in B. HUBEAU en R. DE LANGE ( ed. ), Het grondrecht op wonen. De 
grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting in Nederland en Belgie, Antwerpen, 
Maklu, 1995 (49) 50; E. BRANDL en H. BUNGERT, I.e., (1) 9. 
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te worden van de overschrijding van de waarschuwingsdrempel voor 
ozonverontreiniging, als een subjectief recht bestempeld(lOO). Ret 
gaat dan om subjectieve rechten die rechtstreeks uit die regelgeving 
geput worden, maar dit wil niet zeggen dat ook de grondwetsbepaling 
in uitvoering waarvan het subjectief recht in het leven zou zijn 
geroepen, ook rechtstreeks als een subjectief recht kan opgevat wor
den(lOl). 
De milieuclausule uit de Grondwet beschouwen als een vertaling van 
het milieubeschermingsbeginsel dat in artikel 714 B.W. vervat ligt en 
dat een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu inhoudt(102), 
betekent dus niet automatisch dat ook in de grondwetsclausule een 
subjectief recht voor de burgers verscholen ligt. Ook de ietwat laco
nieke opmerking van bepaalde auteurs dat de Belgische rechtspraak 
reeds het bestaan erkende van een (subjectief) recht op een gezond 
leefmilieu v66r het aannemen van artikel 23 van de grondwet(103), 
biedt op zich onvoldoende grondslag om uit artikel 23 G.W. recht
streeks een subjectief recht op een gezond leefmilieu af te leiden. 

A. DIRECTE WERKING ONDER DE VORM VAN EEN SUBJECTIEF RECHT 

ALS EEN VAN DE JURIDISCHE GEVOLGEN VAN ART. 23 G.W.? 

47. De courantste manier om na te gaan of burgers rechtstreeks 
rechten kunnen putten uit bepalingen van hun grondwet, bestaat erin 
de fundamentele rechten op te delen in drie generaties, naargelang het 
tijdperk waarin ze gecodificeerd werden. Elke generatie krijgt eigen 
kenmerken opgekleefd en een eigen ,status", waardoor dit een opde
ling wordt waaruit een waardeoordeel blijkt over het belang van deze 
fundamentele rechten. 

(100) Brusse115 mei 1997, Amen. 1997, 322 
(101) Deze opvatting komt ook duide1ijk naar voor bij BERGAMIN, die schrijft: ,De ze1f
standige werking van een grondrechtbepa1ing is te onderscheiden van gevallen waarin sprake is 
van clusters van bepa1ingen waarbij bepa1ingen uit de grondrechtencata1ogus en bepa1ingen uit 
gewone wetten in hun gezamen1ijkheid subjectieve rechten kunnen op1everen. Wanneer een 
subjectief recht kan worden afge1eid uit een cluster van bepa1ingen in en buiten de grond
rechtencata1ogus, hoeft dat nog niet te betekenen dat de desbetreffende cata1ogusbepa1ing in 
haar zelfttandigheid een subjectief recht op1evert" (R. BERGAMIN, o.c., 101). 
(102) B. JADOT, ,Le droit a 1a conservation ... ", I.e., (257) 269. 
( 103) J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE, ,De in de grondwet uitdrukkelijk genoemde eco
nomische, sociale en culturele rechten", in I.C.M. (ed.), Mensenrechten. Jaarboek 1994 van 
het Interuniversitair Centrum Mensenrechten, Antwerpen, Maklu, 1995, (139) nr. 48, p. 155. 
De schaarse rechtspraak die hiervoor onderzocht kon worden, waarin het bestaan van een 
subjectief recht op een volwaardig leefmilieu wordt opgeworpen, kan deze stelling niet 
schragen. 
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De eerste generatie mensenrechten bestaat in deze optiek uit wat nu 
,klassieke grondrechten" worden genoemd, de zogenaamde burger
lijke en politieke - of vNjheidsrechten die tot doel hebben over
heidsinmenging tegen te gaan. Ze leggen aan de overheid een ont
houdingsplicht of een negatieve verplichting op (= status negati
vus(104)). Dergelijke rechten zijn rechtstreeks afdwingbaar en vor
men dus ware grondrechten. Voorbeelden van dergelijke afweerrech
ten zijn het recht op leven, het recht op vrije meningsuiting en de 
vrijheid van godsdienst. 
De volgende reeks van fundamentele rechten, de sociale, economi
sche en culturele rechten, soms ook kortweg sociale rechten genoemd, 
kreeg als benaming ,tweede generatie van mensenrechten" mee. Hun 
verwezenlijking vereist een daadwerkelijke tussenkomst van de over
heid als regelgever. Dergelijke mensenrechten leggen een positieve 
verplichting op aan de overheid (= status positivus), waardoor ze 
zonder uitvoerende wetgeving inhoudelijk niet rechtstreeks afdwing
baar zijn. Pas als die regelgeving er daadwerkelijk komt, ontstaat er 
een subjectief recht van de burger op een bepaalde prestatie, op een 
bepaalde wijze van optreden van de overheid(105). Voorbeelden 
hiervan zijn het recht op medische zorg( 1 06) en het recht op een 
bestaansmiiiimuiri. --- - - - - -- - -- -- - -- -- --- -

Tenslotte onderscheidt men nog de mensenrechten van de derde 
generatie, die ook wel solidariteitsrechten of collectieve mensenrech
ten worden genoemd, omdat ze een samenwerking vereisen tussen 
burger en overheid, soms zelfs van de volledige wereldgemeen
schap. Voor hun verwezenlijking is een combinatie van positieve en 
negatieve plichten ten opzichte van de overheid en van de burgers 
vereist (= status activus). Daardoor zouden deze rechten moeilijk 
afdwingbaar zijn en zeker nooit rechtstreeks op basis van een grond
wettelijke bepaling: er is eerst nood aan nader inhoudelijk wetgevend 
werk en aan het toekennen van speciale vorderingsbevoegdheden om 
mensen in naam van de collectiviteit in rechte te laten optreden met 

(1 04) De opdeling in ,status en" gaat terug op G. JELLINEK, System der subjectiven offentlichen 
Rechte, Tiibingen, Scientia Alen, 1964. 
(105) K. RlMANQUE en P. PEETERS, ,De toepasselijkheid van grondrechten in de betrekkingen 
tussen private person en. A1gemene prob1eemstelling", inK. RIMANQUE ( ed), De toepasselijk
heid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1982, (2) 9. 
(106) De uitvoering van een minimuminterpretatie van het recht op medische zorg zelf, kan 
ook zonder bijkomende wetgeving, omdat artsen nu eenmaa1 op basis van hun beroeps
deontologie geen dringende hu1p mogen weigeren. Wat de betaalbaarheid van de (dure) 
medische zorgen betreft en de noodzaak zoveel mogelijk preventief op te treden vooraleer 
men dringende hulp nodig heeft, kortom voor het organiseren van volwaardige en voor 
iedereen betaalbare medische zorg, is wel wettelijk initiatief nodig. Het is in die zin dat het 
sociale grondrecht op medische zorg moet opgevat worden. 
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het oog op het verdedigen van het betrokken mensenrecht. De collec
tieve rechten die wereldsolidariteit vereisen, zoals het recht op vrede, 
zouden zelfs nooit afdwingbaar zijn, zodat men niet eens van ,rech
ten" kan gewagen. 
De bekendste voorbeelden van collectieve rechten zijn het recht van 
inheemse volkeren op het behoud van hun culturele eigenheid en het 
reeds geciteerde recht op vrede, maar ook het recht op de bescherming 
van het leefmilieu wordt daarbij ondergebracht(l 07), omdat het 
aardse ecosysteem een samenhangend geheel vormt en het voor het 
behoud ervan niet volstaat dat een handvollanden ,hun" leefmilieu 
beschermen. 

48. Deze traditionele visie bleek evenwel in de praktijk geen stand te 
kunnen houden. Niet alleen de zogenaamde chronologie in het tot 
stand komen van mensenrechten blijkt niet te kloppen(108), ook de 
gevolgen die men wenst te koppelen aan de generatie waartoe het 
betrokken fundamenteel recht zou behoren, stemmen niet overeen met 
de werkelijkheid. 
Elk fundamenteel recht blijkt immers aspecten te vertonen van ver
schillende ,generaties"(l09). Dit komt duidelijk tot uiting als men 
rechtsleer over sociale, economische en culturele rechten consulteert. 
Daar wordt betoogd dat deze sociale rechten op drie manieren geformu
leerd kunnen worden, namelijk als instructienorm, als programmaver
klaring en als subjectief recht, met de daarbij behorende verschillende 
gevolgen voor wat de rechtstreekse of onrechtstreekse afdwingbaarheid 
van het recht betreft(llO). Het recht op onderwijs, bijvoorbeeld, is een 

(107) D. SHELTON, I.e., (103) 108; I. KOPPEN en K.H. LADEUR, I.e., 24. 
(108) In sonnnige grondwetten werden eerst de sociale en economische grondrechten opge
nomen, zodat het niet klopt deze de tweede generatie te noemen (D. SHELTON, I.e., (103) 122.). 
Ten tijde van de Franse Revolutie werden de burgerlijke en politieke rechten ook samen met 
sociale, economise he en culturele rechten opgenomen in de Declaration des droits de I 'homme 
et du eitoyen en het is slechts onder invloed van de latere politieke ideologie dat beide uit elkaar 
gehaald werden (P. MARTENS, ,L'insertion des droits economiques, sociaux et culturels dans Ia 
constitution", Rev. beige de Dr. Canst., 1995, (3) 5). 
(109) D. SHELTON, I.e., (103) 123; J. VERSCHUUREN, o.e., 190-193; K. RAES, ,Individuele 
grondrechten, politieke verantwoordelijkheden en collectieve voorzieningen", inS. PARMEN
TIER (ed.), o.e., (316) 321; F. R.!GAUX, I.e., (238) 239 
(110) M. ADAMs, ,De retoriek van de sociale grondrechten", R.W., 1995-96, (10) 10; 
B. JADOT, ,Actualite des droits de !'Homme dans la crise de l'Etat-Providence: le droit a 
l'environnement", Rev. Interd. Jur., (169) 171-177, die melding maakt van de staatsplicht, het 
individueel subjectiefrecht en deelnamerecht aan milieubeleid voor de collectiviteit; A. Kiss, 
,Le droit a Ia conservation de l'environnement", R.U.D.H., 1990, (445) 446, die spreekt van 
opdracht aan de overheid, plicht voor de burgers of subjectief recht voor de burgers, net zoals 
I. KOPPEN en K.-H. LADEUR, I.e., (1) 21. 
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typisch sociaal, economisch en cultureel recht(lll ), maar vertoont, 
geformuleerd als ,vrijheid van onderwijs", kenmerken van een eer
ste-generatierecht. Ret is ook op die wijze dat dit recht in artikel 24 
van de Belgische grondwet opgevat wordt. 
Opmerkzamer nog is dat men vaak ontdekt dat de sociale, economi
sche en culturele rechten noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de burgerlijke en politieke rechten(ll2). Ret recht op onderwijs, 
om daar maar bij te blijven, is een van de voorwaarden voor de 
effectieve uitoefening van bijvoorbeeld het recht op vrije meningsui
ting. Ook rechten die oorspronkelijk slechts als een afweerrecht be
doeld waren, veranderen soms van aard als ze in de praktijk blijken 
een plicht tot tussenkomst voor de overheid in te houden, en dus naast 
de status negativus ook sprake is van een status positivus(l13). 

49. Om dus te kunnen uitmaken of een recht uit een grondwet ook een 
grondrecht is en dus rechtstreeks afdwingbaar is door de burger, moet 
men de verschillende componenten van de bepaling emit halen en 
deze elk afzonderlijk toetsen aan de eisen van directe of zelfstandige 
werking(114). 
De-specifiekeformulering-:van-een grondwetsartikeLzaLdus _hepalen 
welke rechten men eruit kan putten en hoe men dat moet doen. Dit kan 
gemakkelijk gei1lustreerd worden aan de hand van het recht op een 
gezond milieu. Dat wordt traditioneel tot de mensenrechten van de 
derde generatie gerekend. Sommige commentatoren merken in hun 
besprekingen van artikel 23 G.W. op dat het recht op een gezond 

(111) Dat blijkt bijvoorbeeld uit art. 13 van het UNO-verdrag inzake sociale, economische en 
culture1e rechten en uit de opname van een aspect van het recht op onderwijs - het recht op 
beroepsopleiding- in art. 10 van het Europees Sociaal Handvest. 
(112) Onder andere in de verklaring van de Raad van Europa: doc. SN 151/2/1991 Rev. 2. 
(113) Enke1e voorbee1den uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens: MARcKX v. Belgie, 13 juni 1979, Serie A, val. 31, 13, nr. 27; AIREY v. Ierse Republiek, 
9 oktober 1979, Serie A: 425, 2 en X v. Nederland, 26 maart 1985, Serie A: val. 91, 11, nr. 23; 
Lopez Ostra v. Spanje, T.MR., 1995, 293. Zie daarover oak: J. VELU en R. ERGEC, La 
Convention europeenne des droits de l'homme, Brussel, Bruylant, 1990, nrs. 74 en 650; 
M. KAMMINGA, I.e., (276) 283; F. R!GAUX, I.e., (238) 250; R. DESGAGNE, I.e., (263) 267; 
P. MARTENS, I.e., (3) 6; Y. HAEcK, l.c., (297) 299; A.W. HERINGA, I.e., (196) 203; P. LAMBERT, 
,La mise en oeuvre juridictionnelle des droits economiques, sociaux et culturels", in R. ERGEC 
(ed.), Les droits economiques, sociaux et culturels dans Ia constitution, Brussel, Bruylant, 
1995, (107) 109-110. Het is evenwel van belang op te merken dat overheidstussenkomst bij een 
tweede of een eerste generatierecht verse hilt in intensiteit, in de marrier waarop tussengekomen 
moet worden: F. DELPEREE, ,Les droits sociaux fondamentaux et le droit beige", in 
M. STROOBANT (ed.), Sociale grondrechten, Antwerpen, Maklu, 1995, (17) 24. 
(114) A.W. HERINGA, l.c., (196) 204; M.C. BURKENS en H.P. VONHOGEN, ,Grondrechten als 
grondslagen van beleid", in J.G. STEENBEEK, M.C. BURKENS, en J.B.J.M. TEN BERGE (ed.), 
Bestuur en norm, Deventer, Kluwer, 1986, (73) 75; P. CULLET, I.e., (25) 28; R. BERGAMIN, o.c., 
92-93. 
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leefmilieu een recht is van de derde generatie, ook al rekende de 
grondwetgever dat recht tot de sociale, economische en culturele 
rechten(l15). Dat heeft alles met de formulering te maken: een recht 
op een gezond leefmilieu kan uiteindelijk slechts verwezenlijkt wor
den als het hele aardse ecosysteem in evenwicht blijft en daartoe moet 
over de hele wereld het milieu beschermd worden. Formuleert men de 
milieuclausule in de grondwet echter als een recht op milieubescher
ming zoals onze grondwetgever het deed, dan kan dat wei door de 
nationale overheid ten uitvoer gelegd worden(116): men garandeert 
geen gezond leefmilieu, wei dat men alles zal doen om het milieu te 
beschermen. Gaat men ervan uit dat dergelijke milieuclausule posi
tieve verplichtingen oplegt aan de overheid, dan kan men die in de 
generatie-optiek tot de sociale rechten rekenen. Doch formuleert men 
dit als een verbod op het stellen van milieuvervuilende handelingen, 
dan kan men er een afweerrecht in zien. 

50. Kan men nu aan het recht op de bescherming van een gezond 
leefmilieu uit artikel 23, derde lid, 4° G.W. een autonome directe 
werking toekennen? 
Alleen als de grondwetsclausule voldoende duidelijke normen bevat 
die een verdere wettelijke tussenkomst overbodig maken en het een 
materie betreft die zich tot het afleiden van subjectieve rechten 
leent(117) , kan er sprake zijn van directe werking(118). 
Sommigen menen dat de milieuclausule te vaag is om op zichzelf, 
los van concretiserende wetgeving, afdwingbaar te zijn voor een 

(115) O.a. B. HUBEAU, ,Het recht op wonen ... ", l.c., (49) 76. 
(116) B. JADOT, ,Le droit a 1'environnement", in R. ERGEC (ed.), o.c., (257) 270. 
(117) Dit houdt in dat het niet 1outer een materie betreft van bijvoorbee1d staatsordening 
zonder weerslag op de subjectiefrechtelijke sfeer. 
(118) Cass., 21 april1983, R.C.JB., 1985, 23, met noot M. WAELBROECK; J. VELU, Les effets 
directs des instruments internationaux en matiere de droits del 'homme, Prolegomena, Brussel, 
Swinnen, 1981, 11; A. VANWELKENHUYZEN, ,L'application direct et l'effet indirect des normes 
constitutionnelles", in Rapport belges au Xlieme Congres de l'Academie internationale de 
droit compare, II, Interuniversitair Centrum voor rechtsvergelijking, Antwerpen, Kluwer, 
1985, (95) 96-97; K. DE FEYTER, ,De juridische gevolgen van de intemationale en nationale 
erkenning van economische, sociale en culturele rechten", in I.C.M. (ed.), Mensenrechten. 
Jaarboek 1994, o.c, (161) 168-170. 
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rechtbank(119) en ontkennen dus dater een subjectiefrecht in vervat 
ligt. 
Bepaalde grondrechtspecialisten brengen daartegen in dat dit voor de 
meeste fundamentele rechten geldt, want meestal wordt slechts een 
beknopt verwoord principe opgenomen in een grondwet of in een 
verdrag dat grondrechten wenst te codificeren(120). Dat belet niet dat 
dergelijk principe leeft in een maatschappelijke context, wat ervoor 
zorgt dat er een concrete invulling aan gegeven kan worden, en dat 
zou volgens hen volstaan om van een subj ectief recht te kunnen 
spreken(121 ). 
Voor wat milieubescherming betreft zijn er voldoende regelgevende 
teksten voorhanden om dat recht nader te kunnen omschrijven en het 
milieurecht is zelfs reeds zover geevolueerd dat er algemene beginselen 
uit kunnen worden afgeleid, zoals het voorzorgsbeginsel, het preventief 
handelen, het bestrijden van vervuiling aan de bron, en het stilstand
beginsel die verwoord worden in art. 1.2.1. § 2 Vlaams decreet milieu
beleid(122), waardoor men het recht op een volwaardig leefmilieu 
voldoende precies kan omschrijven als het aangelegenheden betreft 
die niet uitdrukkelijk door bijzondere wetgeving zijn geregeld. 
De directe werking van artikel 23, derde lid, 4 o G. W. beperkt zich in 
dat geval dan wel tot die materies waarvoor nog geen of onvoldoende 

(119) Dat blijkt in de eerste plaats uit de parlementaire voorbereiding, waarvan hier enkel de 
belangrijkste worden vermeld, d.w.z. deze die het meeste hebben bijgedragen tot de uiteinde
lijke tekst van het artikel: ,Herziening van titel II van de Grondwet door invoeging van een 
artikel 24bis betreffende de economische en sociale rechten. Verslag namens de cornmissie 
voor de herziening van de grondwet, voor de institutionele hervormingen en voor de regeling 
van conflicten", Gedr. St., Kamer, B.Z. 1991-92,218/3,31 (Verslag Hostekint) en Gedr. St., 
Senaat, B.Z., 1991-92, 100-2/4, 5 en 87 (Verslag Arts-Nelis); Voorstel Breyne-Gehlen, Gedr. 
St., Kamer, B.Z. 1991-92, 38111, 17; Voorstel Blanpain e.a., Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, 100-
1011; Voorstel Arts e.a., Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, 100-10/5°, Voorstel Stroobant-Taninaux, 
Gedr. St., Senaat, B.Z. 1991-92, 100-2/3, 11. 
De rechtsleer treedt dit bij: P. 0RIANNE, ,Mythe ou realite des droits economiques, sociaux et 
culturels", in Presence du droit public et des droits del 'homme. Melanges offerts a J. Velu, III, 
Brussel, Bruylant, 1992, (1871) 1884; P. MARTENS, I.e., (3) 7 en 14; F. OsT, ,Un environne
ment de qualite: droit individuel ou responsabilite collective?", in FACULTEDEDROIT DEL'ULB
I.G.E.A.T. (ed.), o.c., (23) 35-37; M. RIGAUX, ,Sociale grondrechten in de Belgische grondwet: 
de bakens van een vemieuwd sociaal recht?", in M. STROOBANT, o.c., (11) m. 3 p. 18; P. 
LAMBERT, I.e., (107) nr. 7, p. 118; M. STROOBANT, ,De sociale grondrechten naar Belgisch 
recht. Een analyse van de parlementaire werkzaamheden bij art. 23 G.W. ", in M. STROOBANT, 
o.c., (57) nr. 30, p. 72-73; J.-F. NEURAY, ,Le droit a l'environnment et la liberte du commerce 
et de l'industrie. Reflexions surunnouveau conflit de normes", Rev. Dr. U.L.B., 1995, (53) 55. 
(120) A. Kiss, ,Le droit ala conservation ... ", I.e., (445) 447. 
(121) Ibidem. 
(122) B.S., 3 juni 1995. Zie ook: K. LOONTJES, ,De begiilselen van het Vlaamse milieubeleid 
vanuit een Europees perspectief. Over het belang van de codificatie van milieubeleidsbegin
selen in een formele wet", in M. FAURE en K. DEKETELAERE ( ed.), Ius Commune en milieurecht. 
Actualia in het milieurecht in Belgie en Nederland, Antwerpen, Intersentia, 1997, 77-79 en 80-
84. 
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bijzondere wetgeving voorhanden is ter concretisering van de milieu
beschermingsclausule uit de grondwet. Men zal er op deze manier wel 
niet in slagen een gedetailleerde inhoud te geven aan de juiste graad 
van milieubescherming die noodzakelijk is om het leefmilieu te be
schermen, maar al te grove tekortkomingen zouden zeker gedetec
teerd kunnen worden als een miskenning van het recht op milieu
bescherming. Zo is er naast de grondwetsclausule geen bijkomende 
wetgeving vereist om dergelijke handelingen als een inbreuk te zien 
op het subjectiefrecht op milieubescherming dat uit artikel23, derde 
lid, 4° G.W. wordt afgeleid. 

51. Duitse rechtsgeleerden die zich met grondrechten bezighouden, 
denken daar evenwel anders over: omdat een ,ecologisch !evens
minimum" niet kwantificeerbaar is, en soms zelfs als concept on
denkbaar wordt geacht, kent de Duitse rechtsleer aan de Umwelt
schutz-bepaling uit art. 20 a G.G. geen directe werking toe, en dit in 
tegenstelling tot wat het geval is met het Sozialstaatsprinzip(123). 
Beide bepalingen worden in de Duitse grondwet op dezelfde vage 
manier verwoord en worden als een erkenning van een minimumbe
scherming aanzien, doch aan het Sozialstaatsprinzip wordt wel een 
directe werking toegekend, omdat men er volgens de rechtsleer op 
basis van de vigerende maatschappelijke opvattingen wel degelijk in 
slaagt om een (sociaal) levensminimum vast te stellen, zeg maar om 
het bestaansminimum te bepalen, en voor de milieubescherming 
niet(124). Daarbij moet er o.i. wel op gewezen worden dat bepaalde 
grove tekortkomingen aan de milieubescherming in Duitsland door 
middel van art. 2, I G.G. (recht op persoonlijke ontwikkeling), art. 2, II 
G.G. (recht op leven en fysieke integriteit) en 14 G.G. (bescherming 
van het eigendomsrecht) aangepakt kunnen worden en dus niet meer 
tot het werkingsbereik van de milieubeschermingsclausule van art. 20 
a G.G. behoren(125). Men maakt dus abstractie van wat de onmiddel
lijke menselijke overlevingsvoorwaarden zijn, want een dergelijk 
levensminimum is wel vast te leggen, daarvan getuigt de rechtspraak 
die aantastingen aan het milieu als aantastingen aan die andere grond
wetsbepalingen veroordeelt(126). 

(123) A. UHLE, ,Das Staatsziel ,Umweltschutz" und das Sozialstaatsprinzip im verfassungs
rechtlichen Vergleich", JuS, 1996, (96) 101. 
(124) Ibidem. 
(125) J. VERSCHUUREN, o.c., 77-90; A. UHLE, /.c., (96) 100-101. 
(126) BVerfGE, 49, 89 (142); BverfGE, 53, 30 (57); BverfGE, 77, 170 (214). 
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De kanttekening die de Duitse rechtsleer maakt aangaande de invulling 
van het ecologisch levensminimum hoeft daarom niet noodzakelijk tot 
een ander resultaat te leiden dan de redenering die in het vorige rand
nummer werd gevolgd. De algemene principes die uit de bestaande 
regelgeving inzake milieubescherming afgeleid werden, zijn hoofd
zakelijk mensgericht. Wat als een grove tekortkoming aan de milieu
beschermingsclausule erkend zal worden zoals die o.a. in onze grand
wet vervat ligt, zal de daardoor eerder tot de onmiddellijke menselijke 
overlevingsvoorwaarden gerekend worden en niet tot een zuiver eco
logisch levensminimum. In beide gevallen blijft het zuiver ecologisch 
levensminimum te onnauwkeurig om daaromtrent uit de grondwette
lijke milieuclausule rechtstreeks subjectieve rechten af te lei den. 

52. Gebruikt men de zes kenmerken van BERGAMIN(127) om nate 
gaan of er in de grondwetsbepaling van artikel23, derde lid, 4° G.W. 
een subjectiefrecht besloten ligt, dan moet men evenwel besluiten dat 
er geen rechtstreekse werking kan toegekend worden. 
Het spreekt voor zich dat er een objectiefrechtelijke bepaling als 
oorsprong aan te wijzen is, namelijk het grondwetsartikel zelf ( eerste 
keiimerk). De rechtssubjecten liggen_ook vast {tweede kenmerk). Het 
object van het recht, wat men er mee kan eisen, is eveneens nader 
omschreven: men heeft recht op bescherming van een gezond leef
milieu en kan dus van anderen eisen dat ze inbreuken op dat leefmilieu 
stopzetten (vijfde kenmerk). Tevens belet niets dan men van het recht 
gebruik mag maken zoals men wil, binnen de grenzen die het recht 
daar natuurlijk aan stelt (zesde kenmerk). 
De andere twee kenmerken zorgen voor meer problemen. In artikel 
23, tweede lid G.W. staat immers te lezen dat bijzondere regelgeving 
zal bepalen hoe het recht uitgeoefend wordt, zodat men niet kan 
besluiten dat men het derde lid, 4 ° van dat artikel zomaar kan 
gebruiken om zijn belangen te verdedigen (derde kenmerk). Er is 
natuurlijk reeds heel veel bijzondere wetgeving voorhanden waarmee 
men wel zijn milieubelang kan verdedigen, maar dan spreekt men niet 
meer over de rechtstreekse werking als subjectief recht van een 
grondwetsbepaling (zie nr. 46). Deze vaststelling brengt met zich 
(mee) dat men ook niet kan stellen dat het recht uit artikel 23, derde 
lid, 4° Grondwet kan uitgeoefend worden binnen de rechtsbetrek
kingen die bestaan tussen de verschillende rechtssubjecten, want er 
is bijkomende regelgeving nodig (vierde kenmerk). 

(127) R. BERGAMIN, o.c., 84. 
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53. Het is inderdaad de zinsnede ,( ... ) waarvan ze de voorwaarden 
voor de uitoefening bepalen ( ... )" uit de aanhef van artikel 23 G.W. 
die belet dater rechtstreekse subjectieve rechten uit die grondwetsbe
paling afgeleid kunnen worden. 
Dat neemt niet weg_ dat er reeds vele wettelijke bepalingen zijn die 
de uitoefening van het subjectief recht regelen en die men kan 
inroepen samen met de vermelding van artikel 23, derde lid, 4 o 

G.W. waaraan dan uitvoering is gegeven, maar nogmaals: dit is iets 
anders dan de zelfstandige werking van een grondwetsbepaling in
roepen (zie nr. 46)(128)! 

54. De meerderheid van de Belgische rechtsgeleerden die zich over 
de vraag naar de directe werking van artikel 23 van de Grondwet en 
over het daaruit afleiden van een subjectief recht bogen, staan daar 
afwijzend tegenover. Zij gaan ervan uit dat men slechts op basis van 
bijzondere regelgeving ter uitvoering van artikel 23, derde lid, 4° 
G.W. subjectieve rechten met betrekking tot het leefmilieu kan toe
kennen(129). 
Ook in de parlementaire voorbereiding is men die mening toegedaan, 
alhoewel men zich de vraag kan stellen waarom de sociale grond
rechten dan allemaal als een ,recht op" geformuleerd werden, een 
bewoording die juist wei wijst op het toekennen van (subjectieve) 
rechten(130). Dergelijke werkwijze blijkt niet typisch Belgisch te 
zijn: ook het recht op milieubescherming uit de Spaanse grondwet 
gebruikt bewoordingen die op een grondrecht wijzen, terwijl er toch 
geen directe afdwingbaarheid mogelijk blijkt(131 ). 
Niets belet evenwel dat de rechtspraak er in de toekomst anders over 
beslist. De praktijk leerde immers dat rechtstreekse werking een 
evolutief begrip is(132), en een louter afwijzing van directe werking 
in de parlementaire voorbereiding zal daar nauwelijks invloed op 
hebben. Naarmate de tijd verstrijkt na het van kracht worden van 
een wettelijke bepaling, vervaagt immers de betekenis van de betrok
ken parlementaire voorbereiding wanneer er vragen rijzen omtrent de 

(128) R. BERGAMIN, o.c., 101. 
(129) M. ADAMS, I.e., (10) 11; B. HUBEAU, /.c., (49) 75; B. JADOT, ,Le droit a ... ", I.e., (257) 
262; P. MARTENS, I.e., (3) 7 en 14; F. OsT, I.e., (23) 37-38; M. RIGAUX, I.e., (11) nr. 3, p. 18; 
M. STROOBANT, l.c., (57) nr. 30, p. 72-73; J.-F. NEURAY, ,Les libertes economiques et 
l'environnement", Amen., 1996, n° special, (215) 226-227. 
(130) M. ADAMS, I.e., (10) 12. Zie ook R. BERGAMIN, o.c., 104. 
(131) E. BRANDL en H. BUNGERT, /.c., (1) 60. 
( 13 2) R. P ARIJS, ,De sociale grondrechten in de rechtspraktijk. Gevallenstudie", in M. STROOBANT 
(ed.), o.c., (95) 98. 
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bedoeling van een wettelijke bepaling en wint de teleologische inter
pretatiemethode veld(l33). De zoektocht naar de betekenis van het 
principe dat in de tekst verwoord wordt voor de maatschappij waarin 
men op dat moment leeft, komt dan centraal te staan(134). Men moet 
ook van meet af aan voorzichtig omspringen met verklaringen die in 
de parlementaire voorbereiding gedaan worden: vaak betreft het 
slechts een mening, en hoe invloedrijk de persoon ook is die ze uit, 
de uiteindelijke bedoeling van de wetgever moet in de wettekst zelf tot 
uiting komen. Hier kan de formulering van de bescherming van een 
gezond leefmilieu als een recht een belangrijke rol spelen, maar dan 
moet men wel de ogen sluiten voor de zinsnede ,( ... ) waarvan ze de 
voorwaarden voor de uitoefening bepalen ( ... )" uit de aanhefvan het 
artikel. 

55. Desondanks is er nu reeds rechtspraak voorhanden waarbij het 
bewuste artikel als rechtsgrondslag voor de vordering aangevoerd 
werd en soms zelfs door de rechter aanvaard werd. Deze rechterlijke 
uitspraken hebben vooral betrekking op het recht op wonen(135), 
maar ook het recht op milieubescherming werd reeds aange
voerd(136). Deze laatste rechterlijke beslissingen komen hiema aan 
, bod {zie iirs.-3X-oo~ · · - · - ·· 

B. HET SUBJECTIEF RECHT illT ARTIKEL 23, DERDE LID, 4° G.W. NADER 

OMSCHREVEN 

56. Wanneer aanvaard zou worden dat artikel23, derde lid, 4° G.W. 
directe werking heeft in de vorm van een subjectief recht, dan moet 
men zich nog afvragen hoe dat recht dan vorm moet krijgen. Tijdens 
de parlementaire voorbereiding van de laatste grondwetswijziging 

(133) F. OsT en M. VAN DE KERCHOVE, Entre Ia lettre et l 'esprit. Les directives d'interpreta
tion en droit, Brussel, Bruylant, 1989, 112-119. 
(134) Ibidem. 
(135) Kort. Ged. Namen, 11 mei 1994, Dr. Quart. Monde, 1995, nr. 7, p. 24; Vred. Elsene, 6 
maart 1995, T.B.B.lf,, 1996, 296 met noot B. HUBEAU; en Vred. Ukke1, 15 maart 1995, 
onuitgeg., R.G., n° 4.218 en Vred. Elsene, 27 april1995, onuitgeg., R.G., n° 916/689, geciteerd 
bij B. HUBEAU, ,Le droit au logement, un droit social fondamental", Amen., 1996, n° special, 
(276) 286, vn. 112-113. Ook de rechter te Dendermonde nam het bestaan van een subjectief 
recht op wonen aan, afgeleid uit artikel 23 Grondwet in het aan hem voorgelegde geschil 
omtrent de afbraak van illegaal opgetrokken week-endhuisjes. 
(136) Vred. Marchecen-Famenne, 21 februari 1995, Amen., 1995, 207 (samenvatting); 
J.L.MB., 1995, 1301, met noot van M.C. COPPIETERS, ,Le droit a Ia protection d'un environ
nement sain: un droit garanti par Ia Constitution", 1303-1306; Kort Ged. Brussel, 19 december 
1996, J.L.MB., 1997, 332 (samenvatting); Brussel, 24 januari 1997, J.L.MB., 1997, 332, 
Amen., 1997, 305 en Brussel, 15 mei 1997, Amen., 1997, 321. 
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kwam het recht op ,bescherming van een gezond leefmilieu" op zich, 
los van de discussie omtrent de algemene problematiek van de sociale 
rechten, nauwelijks ter sprake. Dat blijkt duidelijk uit de stukken van 
Kamer en Senaat(137). 
Wat er wel uitdrukkelijk naar voor kwam in die discussies, is dat men 
het begrip ,leefmilieu" uit artikel 23 G.W. ruim moet opvatten: het 
begrip houdt ondermeer de bescherming in van water, lucht, bodem, 
natuur en ruimtelijke ordening(138). De bescherming van het leef
milieu moet ook nagestreefd worden bij het uitwerken van het land
bouw- en transportbeleid(139). 
Uit een aandachtige lezing van de milieuclausule kan men afleiden dat 
de grondwetgever het recht op milieubescherming vooral ziet in 
functie van de mens, want daar wijst het adjectief ,gezond" 
op. Tach moet dit niet noodzakelijk als een uiting van een eng 
antropocentrisch gedachtengoed worden beschouwd: de lange ter
mijnvisie die de integratie van de milieubelangen in de menselijke 
belangen noodzakelijk maakt, is in de parlementaire voorbereiding 
wel degelijk aanwezig via de verwijzing naar het vrijwaren van het 
milieu voor de toekomstige generaties als een van de doelstellingen 
van de milieubeschermingsclausule(140). Met de bescherming van 
een gezond leefmilieu heeft men dus niet louter de bescherming van 
de volksgezondheid op het oog. Desondanks had men er o.i. tach beter 
voor gekozen het adjectief ,gezond" te vermijden en te kiezen voor 
bijvoorbeeld een volwaardig leefmilieu of een ecologisch evenwichtig 
leefmilieu(141), juist omdat deze termen duidelijk maken dat men het 
beschermen van het leefmilieu niet louter vanuit eng antropocentrisch 
oogpunt nastreeft. 

(13 7) Verslag Hostekint, Gedr. St., Kamer, B.Z. 1991-92, 218/3; Verslag Arts-Nelis, Gedr. St., 
Senaat, B.Z., 1991-92, 100-2/4; Voorstel Breyne-Gehlen, Gedr. St., Kamer, B.Z. 1991-92, 
381/1; Voorstel Blanpain e.a., Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, 100-10/1°; Voorstel Arts e.a., 
Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, 100-10/5°; Voorstel Stroobant-Taminaux, Gedr. St., Senaat, B.Z. 
1991-92, 100-2/3°. 
(138) Gedr. St., Senaat, B.Z. 1991-92, 100-2/1°, 10; Voorstel STROOBANT-TAMINAUX, I.e., 20; 
Voorstel Vogels-Simoens-Aelvoet, Gedr. St., Kamer, B.Z. 1991-92, 218/1. Een zelfde mini
muminvulling van het begrip ,leefmilieu" is ook terug te vinden in de parlementaire voorbe
reiding van de wet van 12 januari 1993 inzake een vorderingsrecht voor milieuverenigingen: 
Memorie van Toelichting, Gedr. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 556/6, p. 4. Zie ook nr. 216. 
(139) Gedr. St., Senaat, B.Z. 1991-92, 100-2/1°, 10, waarrnee men impliciet refereert naar het 
Vijfde Milieuactieplan van de Europese Commissie. 
(140) Voorste! STROOBANT-TAMINAUX, l.c., p. 10; B. JADOT, ,Le droit it Ia protection ... ", l.c., 
(229) 232. 
(141) Deze visie vindt steun bij J.-F., NEURAY, ,Le droit it l'environnement...", l.c., (53) 56-
58, die een zeer negatiefbeeld ophangt van de draagwijdte van het recht op de bescherming van 
een gezond leefmilieu: noch natuurbescherming, noch verbetering van (ie huidige milieutoe
stand zouden tot het werkingsgebied behoren, dat in feite strikt beperkt is tot de menselijke 
gezondheid. 
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C. ARTIKEL 23, DERDE LID, 4° G.W. IN DE RECHTSPRAAK 

57. Gepubliceerde rechtspraak waar gebruik wordt gemaakt van het 
nog recent te noemen artikel 23, derde lid, 4° G.W. is nog schaars: er 
konden slechts vier gevallen teruggevonden worden(142). 

58. Op 21 februari 1995 wees de vrederechter te Marche-en-Famenne 
zijn vonnis in een geschil met betrekking tot een burenruzie over 
bomen die geplant waren met miskenning van de bepalingen van het 
Veldwetboek die de afstand van beplantingen vastleggen. De andere 
buur wou de verwijdering van die bomen doen bevelen(143). Alhoe
wel de vrederechter inderdaad oordeelde dat de hoogstammige bomen 
in kwestie te dicht bij de perceelgrens waren geplant, vond hij toch dat 
deze mochten blijven staan, omdat de aanwezigheid van de bomen de 
buur niet schade en omdat de bomenrij de planter beschennde tegen 
de lelijkheid van het naburige erf. Voor wat dit laatste betrof, baseerde 
de rechter dit op het subj ectief recht uit artikel 23 van de grondwet, dat 
volgens hem breed ge'interpreteerd moest worden en dus ook bescher
ming hood voor wat de esthetische aspecten van de leefomgeving 
betreft(144). Dit vonnis steunt duidelijk de visie uit de rechtsleer die 
er-van uitgaaraat -liet ~,rechf op de besclierming Vafi eefi gezona 
leefmilieu" verder gaat dan wat louter de volksgezondheid betreft 
(zie nr. 56). 

59. Naar aanleiding van het nachtlawaai rond de nationale luchthaven 
te Zaventem werden twee uitspraken gepubliceerd die in deze van 
belang zijn. De eerste betreft het kort geding dat door omwonende bij 
de voorzitter van de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg werd 
aanhangig gemaakt en waarvan slechts een samenvatting gepubli
ceerd werd(145). De buurtbewoners eisten dat de nachtvluchten ver
der beperkt zouden worden en dat er een vliegverbod zou opgelegd 
worden voor sommige soorten vliegtuigen met zeer lawaaierige mo
toren. Zij baseerden hun eisen ondenneer op hun subjectief recht op 
de beschenning van een gezond leefmilieu, geput uit artikel 23, derde 
lid, 4° G.W., een concept dat door de rechter in kort geding aanvaard 
werd. 

(142) Dit artikel werd afges1oten op 27 april 1998. 
(143) Vred. Marche-en-Famenne 21 februari 1995, JL.MB., 1995, 1301 
(144) Vred. Marche-en-Famenne 21 februari 1995, i.e., 1302 
(145) Kort Ged. Brussel 19 december 1996, JL.MB., 1997, 332. 
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De Belgische Staat, de Regie der Luchtwegen en enkele luchtvaart
rnaatschappijen gingen in hoger beroep tegen het verbod op nacht
vluchten dat door de rechter in kort geding werd uitgesproken en ook 
deze uitspraak werd gepubliceerd(146). Voor wat het aangevoerde 
subjectief recht op de bescherming van het leeftnilieu gebaseerd op 
artikel 23, derde lid, 4° G.W. betreft, besloten de raadsheren van het 
Hof van Beroep dat algerneen aanvaard wordt dat het aangevoerde 
grondwetsartikel niet als grondslag voor een vordering kan dienen 
zolang de wet- of decreetgever geen uitvoering geeft aan het artikel en 
daadwerkelijk een subjectief recht creeert. De raadsheren baseerden 
zich hiervoor uitdrukkelijk op een reeds hoger geciteerde bijdrage van 
F. 0sT(l47). 

60. Een andere Karner van hetzelfde Hofvan Beroep te Brusse1(148) 
was ook van oordeel dat er geen subjectief recht kan afgeleid worden 
uit artikel 23, derde lid, 4 o Grondwet zonder dat dit door de wetgever 
verder uitgewerkt werd. Ditrnaal had men ook in eerste aanleg zo 
geoordeeld en de directe werking afgewezen. Het geschil betrof het 
Besluit van de Vlaarnse Regering van 20 juli 1994 met betrekking tot 
de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van zornersmog, 
een besluit dat volgens de eisers niet ver genoeg ging in de bescher
ming van de bevolking en het leefrnilieu. Men wou via de vordering 
de overheid tot verdergaande maatregelen dwingen. Nadat de raads
heren nogmaals in herinnering brachten wat precies begrepen rnoet 
worden onder een subjectief recht(149), kwamen ze tot de conclusie 
dat het bewuste grondwetsartikel daaraan niet voldeed zolang de 
bevoegde overheid de bepaling niet verder uitwerkte. Met betrekking 
tot het aan hen voorgelegde geschil kon men volgens de raadsheren 
wel spreken van een subjectief recht op informatie omtrent ozoncon
centraties ingeval deze een bepaalde drernpelwaarde zouden over
schrijden, omdat het besluit in kwestie die voorziet(150). Waarschuwt 
de overheid niet bij de overschrijding van deze drempelwaarde, dan 
schendt zij dus een subjectief recht, aldus het Hof. 

(146) Brusse124 januari 1997, J.L.MB., 1997, 332; Amen., 1997, 305. 
(147) Brusse124 januari 1997, J.L.MB., 1997, (332) 338; Amen., 1997, (305) 310. Het betreft 
hier de tekst ,Une environnement de qualite ... ", o.c. 
(148) Brusse1 15 mei 1997, Amen. 1997, 321. 
(149) ,( ... ) een recht toegekend aan een rechtssubject en vergeze1d van de corresponderende 
plicht van de overheid om dat te respecteren en om er de uitoefening van te garanderen" ( eigen 
vertaling), Brusse1 15 mei 1997, l.c .. (321) 322. 
(150) Brusse1 15 mei 1997, l.c., (321) 322. 
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61. In tegenstelling tot wat het opduiken van artikel 714 B.W. betreft, 
kan men zich niet van de indruk ontdoen dat een beroep doen op het 
recht uit artikel23, derde lid, 4° van de gecoordineerde grondwet een 
zekere populariteit geniet: op enk:ele jaren tijd werden net zoals voor 
artikel 714 B.W. reeds vier uitspraken gepubliceerd. 
Dat geldt niet aileen voor het recht op de bescherming van het leef
milieu, ook het recht op wonen uit hetzelfde artikel 23 van de grond
wet wordt veelvuldig aangewend door burgers om zich tegen uitdrij
ving uit hun woning te verzetten in een huurconflict of naar aanleiding 
van de gevorderde afbraak van de woning na overtreding van de 
stedenbouwwet (zie nr. 55). 
Het ligt meer voor de hand om uit artikel 23 Grondwet te proberen een 
subjectief recht op een volwaardig leefmilieu af te leiden, omdat het 
betrokken grondwetsartikel dusdanig geformuleerd werd dat het in
derdaad als de erkenning van een subjectiefrecht op bescherming van 
het leefmilieu gelezen kan worden. 

V. De mogelijkheden en de beperkingen van een subjectief recht 
op een volwaardig leefmilku_in bet raam van de 
milieubescherming 

A. TOEGANG TOT DE RECHTER 

62. Voor milieubeschermers is alleen al tot bij de rechter geraken, en 
dus van voldoende ,eigen" belang getuigen, niet zo voor de hand 
liggend indien er geen specifieke wettelijke regeling voor is, · zoals 
bijvoorbeeld de wet van 12 januari 1993 die de milieustakingsvorde
ring invoert (zie nrs. 1 en 43). Vandaar dat de invloed van het sub
jectief recht op een volwaardig leefmilieu, afgeleid uit artikel 714 
B.W. ofuit artike123, derde lid, 4° G.W., op de toegang tot de rechter 
afzonderlijk en eerst aan bod komt. 
Het spreekt voor zich dat de erkenning van een subjectiefrecht op een 
volwaardig leefmilieu met zich brengt dat de rechtssubjecten ook over 
een vorderingsrecht beschikken om hun gebruiksrecht tegen aantas
tingen te vrijwaren(151 ). Immers, men geeft dan blijk van voldoende 

(151) H. BocKEN, Preventie ... , o.e., nr. 58, p. 72; -,,De vorderingsbevoegdheid ... ", I.e., (112) 
116; A. LEBRUN, ,Le droit civil d'usage ... ", I.e., (391) nr. 25, p. 424; B. JADOT en F. OsT, I.e., 
(35) 36; A. LEBRUN, ,L'environnement, ... ", l.e., (47) 49; B. JADOT, ,La reconnaissance ... ", l.e., 
(185) nr. 28, p. 217; -, ,L'environnement... ",I.e., (93) nr. 17, p. 122-123. 
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belang conform art. 17 Ger.W., omdat men een voordeel uit het 
geding kan halen: het vrijwaren van een eigen subjectiefrecht(152). 
Het loutere feit toegang te hebben tot de rechter, zorgt er alvast voor 
dat men van die rechter kan verkrijgen dat de handeling die een 
inbreuk op het subjectief recht uitmaakt, stopgezet wordt, al is het 
maar bij wijze van voorlopige maatregel verkregen in kort geding. 
Ben automatisme is dat evenwel niet: men moet bijvoorbeeld ook aan 
de voorwaarden voldoen om een kort geding te kunnen inspannen en 
gegrond te zien en er zal steeds overgegaan worden tot een afweging 
van de belangen in het geding. Daarbij hoeft het belang van een 
volwaardig leefmilieu niet noodzakelijk te primeren hoven andere 
subjectieve rechten. 

63. De manier waarop inhoud gegeven werd aan het subjectiefrecht 
op een volwaardig leefmilieu gebaseerd op artikel 714 B.W. , maakt 
duidelijk dan men niet aileen toegang moet krijgen tot de rechter 
ingeval het eigen gebruiksrecht rechtstreeks beperkt wordt door een 
ander rechtssubject. Ook het aantasten van de regeneratiekracht van 
milieubestanddelen werd daar immers als een overschrijding van het 
gebruiksrecht op de niet-toegeeigende milieubestanddelen gezien, dus 
ook zoiets zou men normalerwijze moeten kunnen voor de rechter 
bestrijden. Dat brengt evenwel problemen met zich. 
Men moet zich afvragen wie dan wel in rechte kan optreden als 
dergelijke aantasting van de regeneratiekracht noch een beperking 
van het huidige gebruiksrecht van een rechtssubj ect uitmaakt, noch als 
een voor herstel in aanmerking komend verlies van een kans op 
toekomstig gebruik door een bepaald rechtssubj ect omschreven kan 
worden. Men kan dan immers moeilijk hardmaken over een eigen 
belang te beschikken bij de vordering: de ,dader" van de aantasting 
van de regeneratieve kracht van het milieu overtrad dan wel zijn 
gebruiksrecht, maar dat hoeft niet noodzakelijk aanleiding te geven 
tot een concrete of dreigende aantasting van het gebruiksrecht van een 
ander rechtssubject, waaronder men de bestaande rechtssubjecten 
begrijpt en niet de toekomstige generaties, want niemand kan in 
hun naam in rechte optreden. 

(152) Cass. 19 november 1982, met conclusies adv.-gen. KRINGS, (373) 376; Cass. 25 oktober 
1985, met conc1usies adv.-gen. KRINGS, R. W., 1985-86, (2411) 2416, C. VAN REEPINGHEN, 
,Rapport", Pasin., II, 1967, 320; A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile, Facu1te de droit de 
Liege, 1987, nr. 28, p. 39; P. VAN OMMESLAGHE, ,Le droit d'action en justice des groupements, 
notamment des groupements tendant a 1a defense de 1'environnement", in H. BocKEN, Vorde
ringsbevoegdheid voor milieuverenigingen, Brusse1, Story-Scientia, 1988, (16) 25; P. LEMMENS 
en J. VERLINDEN, l.c., (225) 228. 
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Het aantonen van het eigen belang bij een vordering ter vrijwaring 
van zijn gebruiksrecht op het milieu, subjectief recht afgeleid uit 
artikel 714 B.W., blijft dus noodzakelijk(l53). Zoals LEBRUN terecht 
opmerkt, voert het artikel in kwestie immers geen actio popula
ris(154) in, want noch een vermoeden van belang bij een vordering 
ter vrijwaring van het subjectief recht op een volwaardig leefmilieu, 
noch een vermoeden van een minimale gegrondheid van de aldus 
ingestelde vordering, wordt door dit artikel in het leven geroe
pen(155). 

64. Sommige auteurs willen in art. 23, derde lid, 4° G.W. enkel een 
subjectief recht onder de vorm van een processueel afweerrecht 
zien(156). Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op wat men met dat sub
jectiefrecht kan bereiken. Schadevergoeding ofherstel vorderen alleen 
op basis daarvan kan niet, want het subjectief recht heeft dan geen 
invloed op de vereiste een eigen schade te lijden om op basis van een 
aansprakelijkheidsvordering vergoeding of herstel te verkrijgen. 
Men kan er ten hoogste mee verkrijgen dat de handeling die tegen het 
recht op bescherming van een gezond leefmilieu ingaat, stopgezet wordt, 
want een andere interpretatie van de ontvankelijkheids~is heeft g~en 
invloed op de gegrondheidvereisten van een aansprakelijkheidsvorde
ring. Dergelijk subjectief recht heeft enkel formele relevantie en geen 
materiele, want men kan het recht dan niet gebruiken als doorslaggevend 
argument bij de inhoudelijke behandeling van het geding(157). 

(153) Contra: B. JADOT, ,L'environnement...", I.e., (93) nr. 17, p. 124-125, omdat hij het 
subjectiefrecht op een waardevolleefmilieu invoegt in een stelsel gebaseerd op art. 714 B.W. 
waar wel aanvaard wordt dat het aantasten van het milieubelang eenieder per definitie recht
streeks raakt. 
(154) Een actio popularis kan omschreven worden als een vordering die door eenieder 
ingesteld kan worden, ongeacht het feit of er enige persoonlijke band bestaat tussen de eiser 
en de feiten die aan de basis van zijn vordering liggen: S. DUFRENE, ,Le droit d'action des 
associations en matiere d'atteinte a l'environnement", in FACULTE DE DROIT DE L'ULB-I.G.E.
A.T. (ed.), o.c., (283) 288. Dergelijke vorderingsbevoegdheid voert twee onweerlegbare 
vermoedens in: die van een belang en van een minimale gegrondheid van de ingestelde 
vordering (A. LEBRUN, ,Le droit civil d'usage ... ", I.e., (389) nr. 27, p. 426). Over de actio 
popularis inzake collectieve milieuschade, zie: H. BocKEN, Preventie ... , o.c., nr. 27, p. 30 en 
P. VAN 0MMESLAGHE, l.c., (17) nr. 10, p. 23-24. 
(155) A. LEBRUN, ,Le droit civil d'usage ... ", I.e., (389) nr. 27, p. 426. 
(156) B. JADOT, ,Le droit a Ia protection ... ", I.e., (229) 236. Deze benadering van het grond-
recht op een volwaardig leefinilieu wordt aanbevolen door: A. Kiss, ,Le droit a Ia conserva
tion ... ", l.c,.(445) 447; J. VERSCHUUREN, o.c., 378 en E. BRANDL en H. BUNGERT, I.e., (1) 11-13. 
BERGAMIN is van oordeel dat als men uit artikel 21 van de Nederlandse grondwet a! een 
subj ectief recht op het milieu wil afleiden, het dan enkel een recht kan zijn dat !outer toe gang 
tot de rechter verstrekt: R. BERGAMIN, o.c., 164. 
(157) R. BERGAMIN, o.c., 164. 
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65. De mogelijkheid om toegang tot de rechter te verkrijgen komt 
hier niet aileen particulieren ten goede, ook de overheid krijgt zo de 
nodige algemene vorderingsbevoegdheid in het kader van milieu
aangelegenheden die ze anders moet missen. Tot nog toe geven aileen 
uitdrukkelijke wetsbepalingen de overheid de mogelijkheid om in 
bepaalde gevailen op te komen om het milieu te beschermen langs 
civielrechtelijke weg(l58). 
Er is reeds gepubliceerde rechtspraak voorhanden die o.a. op basis van 
de milieubeschermingsclausule uit art. 23 G.W. meent te mogen 
besluiten dat aan de eigen-belangvereiste van art. 17 Ger.W. is vol
daan als de overheid de wens uit om het milieu te wiilen beschermen 
via het privaatrecht(159). 
Naar aanleiding van een burgerlijke partijsteiling door de stad Gent na 
een overtreding van de Stedenbouwwet, zonder dat er een beroep 
werd gedaan op de art. 65 en 67 Stedenbouwwet(l60), was de 
Correctionele Rechtbank van oordeel dat art. 23 G.W. een individueel 
recht inhield op de bescherming van een gezond leefmilieu. Dat 
artikel had dan wel volgens de rechter geen directe werking(161), 
maar zou een handelingsplicht inhouden voor de overheid ten op
zichte van het door de Grondwet beoogde resultaat(162). Om de 
overheid dan de mogelijkheid te bieden zich van die plicht te kwijten, 
oordeelde de rechter dat er wel degelijk sprake was van een eigen 
belang van de overheid bij de ingestelde vordering(163). 

B. HET SANCTIONEREN VAN INBREUKEN OP HET SUBJECTIEF RECHT OP 

EEN VOLW AARDIG LEEFMILIEU DOOR MIDDEL VAN HET 

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT 

66. Naast en verbonden met het probleem van het aantonen van eigen 
belang bij een vordering ter vrijwaring van het leefmilieu, ondervin
den rechtssubjecten in vele gevailen ook problemen bij het aantonen 
van hun eigen schade als ze de aantasting aan het milieu zelf hersteld 
of vergoed willen zien. De loutere aantasting aan niet-toegeeigende 

(158) Zie omtrent deze prob1ematiek A. CARETTE, o.c., ms. 195-196, p. 132. 
(159) Carr. Gent 3 januari 1995, T.MR., 1995, 140. 
(160) Nu art. 68 en 70 V1aams Coordinatiebes1uit Ruimte1ijke Ordening. 
(161) Vandaar dat dit vonnis niet opgenomen werd in het overzicht van gepubliceerde recht
spraak over een subjectief recht op basis van artike1 23, derde lid, 4° Grondwet. 
(162) De rechter verwees daarvoor naar J. VANDE LANOTTE, Inleiding tot het publiekrecht, 
Brugge, Die Keure, 1994, 267. 
(163) Voor kritiek hierop, zie A. CARETTE, a. c., m. 946, p. 582-583. 
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milieubestanddelen wordt gemakkelijk gelijkgesteld met een aantas
ting van het algemeen belang, wat eigen schade zou uitsluiten en de 
vordering tot schadeloosstelling ongegrond maakt. V erandert er iets 
aan deze situatie als wordt aanvaard dat eenieder over een subjectief 
recht op een volwaardig leefmilieu beschikt? 
Dergelijk subjectief recht maakt deel uit van het patrimonium, het 
vermogen van het rechtssubj ect, net als alle andere subjectieve rechten 
waarvan dat rechtssubject titularis is. Indien de aantasting aan dat 
subjectief recht een schade oplevert, zal deze als ,persoonlijk" om
schreven kunnen worden, want het betreft een aantasting aan iets wat 
aan het slachtoffer toebehoort. Meteen wordt duidelijk dat er dus 
sprake kan zijn van eigen schade. Dat verschuift echter slechts het 
probleem van de vraag of er eigen schade is naar de vraag of men kan 
aantonen dat er effectief schade geleden wordt. 
Schade is ,ieder nadeel spruitend uit de krenking van het belang dat 
iemand heeft bij het voortbestaan of bij het verwezenlijken van een 
voordeel dat door de onrechtmatige daad verminderd of verhinderd 
werd, met uitzondering van de onrechtmatige voordelen"(164). Geeft 
het erkennen van een subj ectief recht met betrekking tot het leefmilieu 
nu ~f~ctief_a,_anl~idi:l1g tQL~~rr_vjotteJ~ aap_ya~rding yaJl. ~ig{;)_ll scha~ 
bij aantastingen aan niet-toegeeigende milieubestanddelen? 

67. V anuit gevoelsmatig standpunt aanvaardt men gemakkelijker dat 
een rechtskrenking aanleiding geeft tot daadwerkelijke schade dan 
wanneer het slachtoffer enkel aanvoert dat zijn rechtmatig belang 
geschonden werd(165). Vooral het aanvoeren van morele schade 
zou daardoor meer kans op succes moeten krijgen. Aantastingen 
aan het milieu die tot patrimoniale schade leiden, kunnen immers 
reeds zonder subjectief recht op een volwaardig milieu tot herstel of 
vergoeding aanleiding geven, als men er in slaagt een directe, mate
riele band met het aangetaste milieu-element aan te tonen(166). 
Schade aan iets wat de mens niet toebehoort heeft evenwel vaker 
slechts een weerslag op de mens in de vorm van een onlustgevoel, 
omdat men bijvoorbeeld zijn hobby niet Ianger kan uitoefenen of er 
niet meer hetzelfde genot kan uithalen als voorheen. Het betreft dan 
meestal een zeer subjectieve vorm van schade, die niet kwantificeer-

(164) J. RONSE en L. DE WILDE, o.c., m. 5.2, p. 9 en m 22, p. 27. 
(165) J. RONSE en L. DE WILDE, o.c., nr. 26, p. 31. 
(166) H. BOCKEN, Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leef
milieu, in lnteruniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking, m. 22, Brussel, Bruylant, 1979, 
m. 53, p. 85-86; A. LEBRUN, ,Le droit civil d'usage ... ", (389) m. 29, p. 429. 
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baar is en moeilijk concreet aan te tonen valt, waardoor het hebben 
van een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu een flink stuk 
kan helpen bij het overtuigen van de rechter dat men wel degelijk 
dergelijke schade leed. Het gaat dan immers niet meer louter over een 
zeker onlustgevoel, maar over een schending van een subjectiefrecht, 
wat op zichzelf niet volstaat om het bestaan van schade te bewijzen, 
maar in de praktijk toch een hulpmiddel blijkt te zijn(167). 

68. Dit voordeel dat men kan halen uit het aanvoeren van een kren
king van een subjectiefrecht op een volwaardig leefmilieu, is evenwel 
bescheiden en eerder psychologisch van aard. Het steunt enkel op het 
feit dat het verdedigen van subjectieve rechten in rechte minder 
argwanend bekeken wordt dan het opkomen voor het algemeen mi
lieubelang op zich. 
Het sanctioneren via de artikelen 1382 e.v B.W. van aantastingen aan 
een subjectiefrecht op een volwaardig leefmilieu blijft dus beperkt tot 
die gevallen van milieuverstoring waarbij een voldoende nauw ver
band bestaat tussen het aangetaste milieubestanddeel en het rechts
subject/slachtoffer om van een eigen schade te kunnen spreken. 

C. EEN EIGEN SANCTIEMECHANISME VOOR INBREUKEN OP RET SUBJECTIEF 

RECHT OP EEN VOLW AARDIG LEEFMILIEU 

69. Omdat het sanctioneren van inbreuken op het subjectief recht op 
een volwaardig leefmilieu door middel van het aansprakelijkheids
recht geen aanleiding geeft tot een merkelijk betere positie in rechte 
wanneer men aantastingen van het leefmilieu op zich wil aanpakken, 
zonder dat er aanwijsbare, eventueel zelfs maar potentiele eigen 
schade bewezen kan worden, zoeken bepaalde auteurs noodgedwon
gen naar een aan het subjectief recht aangepast sanctiemechanisme. 
Men kan immers inbreuken op subjectieve rechten ook sanctioneren 
buiten het aansprakelijkheidsrecht om, zoals het eigendomsrecht bij
voorbeeld gevrijwaard kan worden door het instellen van de revindi
catie en de bezitsvorderingen. Het komt er dan ook volgens deze 
auteurs op aan om iets soortgelijks voor het subjectief recht op een 
volwaardig leefmilieu uit te werken. 

70. Uitgaande van de vaststelling dat nogal wat klachten over het 
misbruik van het milieu uitgaan van buren, probeert een eerste reeks 

(167) J. RONSE en L. DE WILDE, o.c., nr. 26, p. 31 
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auteurs de theorie van de burenhinder aan te passen om er een eigen 
sanctiemiddel bij aantastingen van het subjectief recht op een vol
waardig leefmilieu van te maken. 
De burenhindertheorie neemt als vertrekpunt het evenwicht tussen de 
gebruiksrechten met betrekking tot onroerende goederen dat ontstond 
als gevolg van de marrier waarop de houders van die rechten daad
werkelijk van hun bevoegdheid gebruik maakten(168). Eenmaal dat 
evenwicht is vastgelegd, moeten de titularissen van de gebruiksrech
ten op de onroerende goederen dat evenwicht respecteren, rekening 
houdende met de uit de nabuurschap voortvloeiende normale las
ten(169). Deze ,normale lasten" laten een correctie, of beter nog 
een zekere evolutie toe van het bestaande feitelijk evenwicht tussen de 
gebruiksrechten, zonder dater sprake is van burenhinder. Doorbreekt 
men dat evenwicht evenwel, dan is er sprake van ( sanctioneerbare) 
hinder. 
Om te bepalen wanneer het evenwicht doorbroken wordt, maakt men 
gebruik van het drempelbegrip: alleen de hinder die een bepaalde, aan 
de concrete omstandigheden in het geding aangepaste drempel over
schrijdt, wordt als abnormaal en dus te bestrijden beschouwd(170). 
Deze drempel wordt bij de klassieke toepassing van de burenhinder
theorie daar gelegd waar een feitelijk evenwicht tussen de zakelijke 
en/of persoonlijke rechten die rusten op onroerende goederen van 
naburen(171) verstoord wordt op een wijze die de normale lasten 
van nabuurschap te buiten gaat. Dit heeft logischerwijze tot gevolg dat 
men de ,normale" hinder, zeg maar de resthinder, moet tolere
ren(172). Daarmee garandeert men natuurlijk niet dat er een gezond 
leefklimaat ontstaat, want dat vereist een hinderdrempel gebaseerd op 
milieu-technische gegevens: wat tolereerbaar is voor mens en milieu 

(168) L. CORNELIS, o.c., nr. 422, p. 671. 
(169) Ibidem. 
(170) Cass. 6 april1960, Arr. Cass., 1960, 722; Pas., 1960, I, 915 met conclusie van adv.-gen. 
MAHAux; L. CORNELIS, o.c., nr. 422, p. 670; VAN 0EVELEN, A., ,Civielrechtelijke aansprake
lijkheid voor milieuschade", in C.B.R. (ed.), o.c., (127) nr. 26, p. 159 
(171) Alhoewel men art. 544 B.W. als grondslag neemt voor de theorie van de burenhinder, 
klopt het niet om het eigendomsrecht als voorwaarde te nemen om een beroep te kunnen doen 
op de burenhindertheorie: Cass., 10 januari 1974, Pas., I, 1974, 488; Vred. Gent, 17 januari 
1989, T.G.R., 1989, 56; J. HANSENNE, ,Le point sur Ia theorie des troubles de voisinage", Ann. 
Dr. Liege, 1985, (141) nr. 22, p. 179-182; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, 
,Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1989-1994)", T.P.R., 1995, (503) nr. 56, p. 577. 
(172) H. BoCKEN, Het aansprakelijkheidsrecht ... , o.c., nr. 163, p. 286; F. CABALERRO, o.c., 
nr. 51, p. 79; G.L. MARTIN, Le dommage ecologique ... , o.c., nr. 66, p. 76; A. LEBRUN, ,Le droit 
civil d'usage ... ",a. c., (389) nr. 13, p. 405; VAN OEVELEN, A., ,Civielrechtelijke aansprakelijk
heid ... ", o.c., nr. 28, p. 161. 
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dient dan als richtsnoer genomen te worden(173), niet zomaar het 
,evenwicht" tussen de gebruiksrechten dat vroeger, in minder milieu
bewuste tijden, tot stand kwam(174). 

71. De sanctie die verbonden is aan het doorbreken van het even
wicht, bestaat er volgens de burenhindertheorie aileen uit dat er een 
billijke compensatie wordt geboden. Men hoeft de manier waarop 
men zijn gebruiksrecht aanwendt en die het evenwicht verstoort, dus 
niet aan te passen, het volstaat om een geldsom te storten aan de 
nabuur die hinder ondervindt(175). Het spreekt voor zich dat deze 
zienswijze aan kritiek onderhevig is; men offert immers het belang 
van de buur op, die in ruil voor geld de hinder moet blijven verdra
gen(176), maar regelmatig herbevestigt het Hof van Cassatie deze 
opvatting(177). Het komt er in de praktijk dan ook op aan de theorie 
van de burenhinder uitsluitend toe te passen in gevallen waar men er 
zeker niet in zal slagen enige fout aan te tonen, want de prijs die men 
bij het gebruik van de burenhindertheorie moet betalen voor het 
wegvallen van de foutvereiste, is bijzonder hoog. 

72. Er moet dus wat aan de burenhindertheorie geschaafd worden als 
men dat als vertrekpunt wil gebruiken voor het eigen sanctiemecha
nisme van het subjectief recht op een volwaardig leefmilieu: de 
criteria om de hinderdrempel te bepalen moeten rechtstreeks vanuit 
milieucriteria vertrekken en het moet mogelijk worden om de hinder
lijke activiteit stil te leggen(178). 

(173) H. BocKEN, Het aansprakelijkheidsrecht ... , o.c., nr. 163, p. 287; F. CABALERRO, o.c., 
nr. 185, p. 235. 
(174) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 144, p. 152 pleit daar nochtans voor, 
omdat hij meent dat een verbetering eisen van de huidige situatie, neerkomt op meer eisen dan 
waar men recht op heeft. Dergelijk defaitisme ten opzichte van de bestaande milieusituatie 
wordt bij CABALERRO ten stelligste afgewezen: F. CABALERRO, o.c., nr. 249, p. 307. 
(175) H. BocKEN, Het aansprakelijkheidsrecht ... , o.c., nr. 171, p. 297; G. VINEY, Les obliga
tions. La responsabilite: effets, in GHESTIN, J. (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1988, 
nr. 29, p. 41 en nr. 53, p. 75 
(176) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 17, p. 22 en ill'. 151, p. 158; 
F. CABALERRO, o.c., nr. 229, p. 282; A. LEBRUN, ,Le droit civil d'usage ... ", o.c., (389) 
nr. 14, p. 407; B. JADOT, ,L'article 714 du C.c .... ", o.c., (53) nr. 9, p. 61; A. CARETTE, o.c., 
nr. 127-130, p. 89-94. 
(177) Zie recent nog Cass. 14 december 1995, JL.MB., 1996, 966, met noot P. HENRY; A.J T., 
1995-96, 525,met noot S. SNAET. 
(178) Zonder deze ingrepen acht CABALERRO het toepassen van de burenhindertheorie ter 
beteugeling van ecologische schade een dood spoor: F. CABALERRO, o.c., nr. 239, p. 295. 
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Zo creeert men een nieuwe rechtsfiguur, sommigen gewagen zelfs van 
een ontaarding van de burenhindertheorie(l79). Deze ingrepen nemen 
natuurlijk niet weg dat men nog steeds over een zakelijk of persoon
lijk recht met betrekking tot een onroerend goed moet beschikken om 
het subjectief recht op een volwaardig leefmilieu langs deze weg te 
vrijwaren. De aanpassingen maken het evenmin mogelijk dat de 
aantastingen van het leefmilieu die niet meteen een weerslag hebben 
op de mens, binnen het toepassingsbereik van deze ,groene" buren
hindertheorie komen. · 

73. Lebrun zoekt voor het eigen sanctiemechanisme dan weer inspi
ratie bij artikel625 e.v. B.W., dat het recht van gebruik aan hetzelfde 
regime onderwerpt als dat van het vruchtgebruik(180), en dan meer 
bepaald in art. 630 B. W.. Dat artikel stelt dat degene die het recht van 
gebruik geniet daarvoor slechts zoveel kan vorderen als hij voor zijn 
behoeften en deze van zijn gezin nodig heeft(181). Past men deze idee 
naar analogie toe op het subjectiefrecht op een volwaardig leefmilieu, 
dan mag men zich dus alleen meester maken van de vruchten van het 
milieukapitaal en dan nog wel slechts in de mate dat men die daad
werkelijk nodig heeft. 
De vaststelling dat dit recht van gebruik uit art. -625 e.v. B.W. een 
zakelijk recht uitmaakt, terwijl het gebruiksrecht op het leefmilieu een 
vorderingsrecht is, neemt niet weg dat de wijze waarop dit zakelijk 
recht beperkt wordt tot de vruchten van het erf, op nuttige wijze kan 
toegepast worden op het subjectief recht op een volwaardig leefmili
eu. LEBRUN verdedigt zelfs het standpunt dat deze wetsartikelen over 
het recht van gebruik algemene beginselen verwoorden die op elk 
gebruiksrecht van toepassing zijn(182) en staat daar niet alleen 
mee(183). 
Het concreet toepassen van deze beginselen in een juridisch geschil 
biedt een groat voordeel: het maakt een belangenafweging mogelijk, 
waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de rechten van de 

(179) M. SOUSSE, La notion de reparation de dommages en droit administratif franc;ais, in 
Bibliotheque de droit public, nr. 174, Parijs, L.G.J.D., 1994, p. 389. 
( 180) Over het gebruik van het zakelijk recht van het vruchtgebruik als manier om het gebruik 
van het leefmilieu op een duurzame manier te laten verlopen, zie A. CARETTE, o.c., nrs. 839-
845 en 859, p. 507-510 en p. 519-520. 
(181) A. LEBRUN, ,Le droit civil d'usage ... ", o.c., (389) nr. 13, p. 403-404. 
(182) Ibidem. 
(183) M. REMOND-GOUILLOUD, ,Resources naturelles ... ", l.c., (27) 32; J. SAMBON, ,L'usufruit, 
un modele pour le droit d'usage du patrimoine environnemental", in F. OsTen S. GUTWIRTH, 
(ed.), o.c. (173) 173. 
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partijen in het geding, maar waarbij men ook oog heeft voor de 
belangen van de natuur die niet in haar essentie aangetast mag 
worden, omdat de rechten van de gebruikers tot de vruchten van de 
natuur beperkt worden. 

7 4. Tot welke sancties kan het verkeerde gebruik nu aanleiding geven 
binnen deze theorie? In een geding kan men zich o.i. als eiser tot 
degene wenden die een inbreuk pleegde enkel en alleen omdat juist 
iemand zijn subjectief recht verkeerd uitoefent, waarbij men dan 
meteen impliciet aanneemt dat het gebruiksrecht van anderen, dus 
ook van de eiser, aangetast werd. Op deze wijze treedt men dan als het 
ware op in de plaats van degenen aan wie het leefmilieu in zijn geheel 
toebehoort, wie of wat dat dan ook wel mogen zijn, en van wie men 
het gebruiksrecht op het leefmilieu kreeg. Hoe dat precies in zijn werk 
moet gaan en wie dan wel in naam van het milieu mag optreden, moet 
afzonderlijk via wetgeving geregeld worden en wordt niet verder 
uitgewerkt door LEBRUN. 

Wil men schadevergoeding verkrijgen omdat het verkeerde gebruik 
van iemand jezelf schade toebracht, dan kan dat o.i. enkel op basis van 
het aansprakelijkheidsrecht indien ook daarvoor geen bijzondere wet
geving wordt uitgevaardigd die een andere oplossing biedt. 

75. Nog een andere benadering voor het eigen sanctiemechanisme 
voor het subjectief recht op een volwaardig leefmilieu is terug te 
vinden bij Martin. Hij kiest resoluut voor een geheel eigen sanctie
mechanisme, dat wel enige gelijkenissen vertoont met bestaande 
rechtsfiguren, maar van opzet totaal nieuw is. V ertrekpunt is de 
overweging dat een subjectief recht over eigen sanctiemiddelen kan 
beschikken, los van de toepassing van het aansprakelijkheidsrecht 
e.d.m.(l84). 
De basisvoorwaarden waaraan het eigen sanctiemiddel van het sub
jectief recht met betrekking tot het leefmilieu moet voldoen, zijn 
volgens hem de volgende: er moet worden afgestapt van het foutbe
ginsel, want de vraag naar het al dan niet laakbare gedrag van de 
tegenpartij speelt geen enkele rol voor het toepassen van een eigen 
sanctiemechanisme van een subjectiefrecht; en de sanctie moet in de 
eerste plaats bestaan uit het staken van de bestreden handeling, 

(184) G. MARTIN, Le droit a l 'environnement, o.c., nr. 138, p. 146. A1s voorbee1d van dergelijk 
,eigen" sanctiemiddel, haalt hij het welbekende revindicatierecht aan, dat aan het subjectief 
recht van eigendom gekoppeld is. 
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eventueel aangevuld door verder herstel van de aangerichte scha
de(185). Dat dergelijke aanpak niet nieuw is in het burgerlijk recht, 
toont hij aan door te herinneren aan de werking van de klachte en de 
reintegranda, de twee bezitsvorderingen die diezelfde kenmerken 
vertonen(186). 

76. Om vast te kunnen stellen dat het subjectiefrecht aangetast werd, 
gebruikt ook hij de figuur van de drempelwaarde(187), maar hij stelt 
wel uitdrukkelijk dat enkel de abnormale schade die ontstaat door de 
aantasting van het recht op een volwaardig leefmilieu hersteld moet 
worden. Hier dus geen drempelwaarde die bepaald wordt aan de hand 
van milieu-relevante criteria, maar wel door het gebruik dat tot nog 
toe door de mens van het milieu gemaakt werd(188). Volgens hem 
stemt dit overeen met de werkelijkheid en met de noden van het leven 
in een gemeenschap(189). 
Bij het kiezen van de aangepaste sanctie is het opteren voor de staking 
van het bestreden gebruik dat gemaakt wordt van het subjectief recht 
op een volwaardig leefmilieu, volgens Martin de logica zelve(190). 
Genoegen nemen met maatregelen die het strijdige gebruik niet doen 
ophouden, staat gelijk met het prij sgeven van het subj ectief recht van 
degene die nadeei -ondervond. Hij voorziet wel dat -rechtssubjecten 
hun gebruiksruimte van het milieu voor een deel zouden kunnen 
overdragen aan anderen, die dan meer mogen vervuilen, volgens 
een systeem dat door de overheid moet worden uitgewerkt, omdat 
dit verhandelen van gebruiksmogelijkheden ten opzichte van het 
milieu het persoonlijk be lang overstij gt(191). 

(185) G. MARTIN, Le droit a l'environnement. .. , o.c., nr. 138, p. 146-147. 
(186) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 138, p. 146. Zie over beide rechts
figuren voora1: H. VuyE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende 
rechten, Brugge, Die': Keure, 1995, 1086p. De art. 1370 en 1371 Ger. W. rege1en deze 
vorderingen .. 
(187) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 140, p. 148. Dit doet sterk aan de 
burenhindertheorie denken, maar hij weet op overtuigende manier aan te tonen dat het werken 
met een drempe1waarde vee1 beter past in zijn sanctioneringssysteem dan in het aansprake-
1ijkheidsrecht in het a1gemeen en de burenhindertheorie in het bijzonder, en dit zowe1 vanuit 
theoretisch a1s vanuit praktisch oogpunt: G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 141, 
p. 149 en nr. 142-144, p. 149-152. 
(188) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 141, p. 149 en nr. 142-144, p. 149-
152. 
(189) Ibidem. 
(190) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 151, p. 158. 
(191) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 151, p. 159. In de nummers 200 e.v, 
p. 234 e.v. van zijn werk tekent hij de krijt1ijnen uit waarlangs een g1oba1e rege1ing van de 
betrekkingen tussen de verschillende mi1ieugebruikers moet verlopen. 
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Verder raakt deze bijzondere regeling niet aan de andere vorderings
mogelijkheden waarover de rechtssubjecten beschikken. Het vorderen 
van herstel van de schade die aangericht werd via het aansprakelijk
heidsrecht, blijft dus mogelijk. 

77. In feite lopen de vertrekpunten van Martins mechanisme gelijk 
met deze van auteurs die kiezen voor art. 625 B.W. of soortgelijke 
regelingen van gebruiksrechten uitwerken bij de constructie van een 
eigen sanctiemiddel voor de miskenning van het subjectief recht op 
een volwaardig leefmilieu: afstappen van het foutbeginsel en als 
sanctie zeker in de stopzetting van de inbreuk op het subjectief recht 
voorz1en. 
Wat wel anders is bij Martin, en wat hem juist verweten wordt, is de 
wijze waarop hij het ,normale", het aanvaardbare gebruik van het 
leefmilieu wil vastleggen(192). Daarvoor de huidige situatie kiezen, 
komt neer op het bevriezen van de reeds bestaande onevenwichten en 
verhindert het verbeteren van de milieusituatie ten opzichte van de 
toestand waarin de natuur zich momenteel bevindt. Martin motiveerde 
die keuze door erop te wijzen dat men door aan de huidige situatie iets 
te wijzigen, aan verworven rechten raakt en zo zelfs sommige rechts
subjecten gaat verrijken zonder oorzaak(193). Hij tilt daar zo zwaar 
aan, omdat hij ervan uit gaat dat de mens zich nu reeds die milieu
bestanddelen heeft toegeeigend die hij nodig heeft om te functioneren 
en men die hem dus niet meer mag ontnemen(194). Daar iets aan 
veranderen komt volgens hem neer op een onteigening voor degenen 
die iets moeten afstaan en op een verrijking zonder oorzaak in hoofde 
van degene die zijn vermogen ziet groeien. 

Maar er bestaan wel degelijk onevenredige verdelingen van gebruiks
rechten op res nullius en res communes tussen de rechtssubj ecten en 
ten opzichte van de gehele natuur die rechtgezet moeten worden als 
men het milieu niet blijvend wil aantasten. Doet men dat niet, dan 
verliest ook hij die nu op niet-duurzame marrier gebruik maakt van het 
milieu na verloop van tijd zijn gebruiksrecht door de teloorgang van 
het milieu. Beslist men om het gebruiksrecht dat niet duurzaam is, te 
beperken, dan kan men nog altijd voorzien in een compensatie ingeval 
men de bestaande gebruiksrechten als daadwerkelijke eigendom be
schouwt en niet louter als een gunst, die men nu moet afstaan in naam 
van het algemeen milieubelang. Het argument dat door het herschik-

(192) F. CABALERRO, o.c., nr. 248-249, p. 306-307. 
(193) G. MARTIN, Le droit a l'environnement ... , o.c., nr. 144, p. 152. 
(194) Ibidem. 
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ken van de gebruiksrechten verrijking zonder oorzaak kan ontstaan, 
valt te weerleggen. Het instellen van een ander rechtsregime voor wat 
de niet-toegeeigende milieubestanddelen betreft, vereist een wette
lijke tussenkomst, die dan de oorzaak uitmaakt van de mogelijke 
verrijking, waardoor men vanzelfsprekend niet meer van een verrij
king zonder oorzaak kan spreken(195). 

D. BESLUIT 

78. Het erkennen van een eigen subjectief recht op een volwaardig 
leefmilieu verzekert de rechtsingang en aileen daarom al is het nuttig 
om dergelijk subjectiefrecht in het leven te roepen. Aantastingen aan 
het leefmilieu die niet of niet duidelijk een aantasting van zaken of 
van de lichamelijke integriteit tot gevolg hebben, kunnen immers niet 
via het civielrecht beteugeld worden, want het slachtoffer zal er niet in 
slagen enig eigen belang bij de vordering aan te tonen. 
Toegang tot de rechter krijgen maakt het mogelijk om de stopzetting 
van de inbreuk te vragen, al dan niet bij wijze van voorlopige maat
regel, maar wil men herstel of vergoeding, dan zal men een beroep 
moeten doen op het aansprakelijkheidsreeht. 
Het erkennen van subjectiefrecht op een volwaardig leefmilieu geeft 
evenwel niet in alle omstandigheden toegang tot de rechtbank: een 
aantasting van de regeneratiekracht van het milieu, van het natuur
kapitaal, waarvan men niet op voldoende zekere wijze kan aantonen 
dat dit een weerslag heeft op het subjectief recht, geeft geen aanlei
ding tot een eigen belang bij de vordering. Men kan dan immers niet 
aantonen dat men voordeel kan halen uit de vordering. 

79. Ingeval het milieu aangetast wordt zonder dat dit zaakschade met 
zich brengt of de menselijke gezondheid aantast, is het nu in de meeste 
gevallen onmogelijk om in rechte aan te tonen dat men door de 
aantasting een eigen schade leed. Lijdt men geen eigen schade, dan 
kan men geen herstel of vergoeding verkrijgen. 
De erkenning van een subjectief recht op een volwaardig leefmilieu 
heeft tot gevolg dat er gemakkelijker sprake kan zijn van een eigen 
schade, want er wordt een deel van het vermogen aangetast, op 
voorwaarde dat men er natuurlijk in slaagt om de schade te bewijzen. 

(195) H. DEPAGE en DEKKERS, R., Traite elementaire de droit civil beige, III, Les obligations 
(2), Brusse1, Bruy1ant, 1967, nr. 37, p. 47; KRUITHOF, R., H. BoCKEN, F. DE LY en B. DE 
TEMMERMAN, ,Overzicht vanrechtspraak. Verbintenissen (1981-1992)", T.P.R., 1994, (171), 
nr. 320, p. 619. 
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Naar verluidt zou het gemakkelijker zijn om de rechter ervan te over
tuigen dat men schade lijdt als men daarvoor de schending van een 
subjectief recht aanvoert. Het spreekt evenwel voor zich dat dit slechts 
een bescheiden voordeel biedt ten aanzien van de huidige werking van 
het aansprakelijkheidsrecht in geval van milieu-aantasting. 

80. Omdat het erkennen van het subjectief recht op een volwaardig 
leefmilieu op zich niet volstaat om via het civielrecht het milieu beter 
te beschermen, zoeken een aantal rechtsgeleerden naar een eigen 
sanctiemechanisme voor het subjectief recht in kwestie. 
Het eerste voorstel kan men omschrijven als de ,groene burenhin
der". Men past de bestaande burenhindertheorie aan door de drempel 
die moet overschreden worden om van sanctioneerbare hinder te 
kunnen spreken, vast te leggen aan de hand van milieurelevante 
criteria en door te voorzien in de mogelijkheid om de inbreuk stop 
te zetten. Dit biedt evenwel geen oplossing voor aantastingen aan het 
subjectief recht die niet verbonden zijn aan het woongenot; om van 
deze theorie gebruik te kunnen maken, moet er immers sprake zijn van 
nabuurschap. 
Het tweede voorstel bestond erin de algemene beginselen die het recht 
van gebruik uit het Burgerlijk Wetboek beheersen, ook aan te wenden 
om de wijze waarop men gebruik maakt van zijn subjectief recht op 
een volwaardig leefmilieu te regelen. Zo kan men het gebruiksrecht 
beperken tot de ,vruchten" en het kapitaal onaangeroerd laten. Peze 
oplossing vereist dat in geval van geschillen er overgegaan wordt tot 
een belangenafweging tussen de gebruikers die bij het geding betrok
ken zijn en voorziet de mogelijkheid om de inbreuk stop te zetten. 
Het laatste voorstel, dat van Martin, is een variant op de andere: 
stopzetting van de inbreuk moet mogelijk zijn en er hoeft geen fout 
aanwezig te zijn in hoofde van hij die de inbreuk pleegde. Hier kiest 
men evenwel de bestaande gebruiksverhoudingen tussen de rechts
subjecten onderling en tussen de rechtssubjecten en het milieu zelf als 
startpunt. Maar zo bevriest men de bestaande onevenwichten, wat niet 
wenselijk is. 
Geen enkele van deze voorstellen verandert iets aan het feit dat men 
ingeval er herstel nodig is of een vergoeding vereist is, nog steeds een 
beroep moet doen op het aansprakelijkheidsrecht en dat werkt niet 
goed wanneer men geconfronteerd wordt met zaakschade aan zaken 
met een overwegend ecologische waarde of wanneer men er niet in 
slaagt een aantasting van de eigen goederen of de persoonlijke inte
griteit te bewijzen. 
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VI. Algemeen besluit 

81. De handhaving van het milieurecht via het straf- en het bestuurs
recht loopt manl<. Een beroep op het civielrecht door burgers die om 
het leefmilieu bekommerd zijn, teneinde zelf voor het milieu op te 
komen, ligt dan voor de hand. Doch eenvoudig is dat niet: het 
zakenrechtelijk statuut van heel wat milieubestanddelen zorgt er 
immers voor dat ze geen rechtsgoederen zijn, waardoor het civielrecht 
er moeilijk op toegepast kan worden. Een van de mogelijke uitwegen 
daarvoor wordt geboden door de erkenning van een subjectief recht op 
een volwaardig leefmilieu. 

Daarvoor zijn twee mogelijke grondslagen terug te vinden: artikel 714 
B.W. en artikel 23, derde lid, 4° G.W. 

82. Vooraleer effectief kon nagegaan worden of deze artikelen aan
leiding kunnen geven tot een subjectief recht op een volwaardig 
leefmilieu, moest evenwel vastgelegd worden wat nu precies een 
subjectief recht is. Literatuur over het subjectief recht grijpt altijd 
terug naar de definitie die DABIN aan het begrip gaf en die gekenmerkt 
wordt door het--bestaan- van-een-verband--vari maitr.ise-possession 
tussen het subject en het object van het recht (zie nr. 10). Hijzelf 
vatte dit nogal absoluut op en zijn theorie is ongetwijfeld sterk 
be"invloed door het zakenrecht, waar ook nu nog in de dagelijkse 
omgang het eigendomsrecht op vrij absolutistische wijze wordt op
gevat. Deze verhouding moet echter bij vorderingsrechten anders 
ingevuld worden, men krijgt een ,macht" over de eigen rechtssfeer 
of over die van een derde (zie nr. 11 ). 

Bergamin die recent een grondige studie over dit onderwerp maakte, 
vond dat hij ermee moest volstaan om de zes eigenschappen op te 
geven die een subjectief recht meestal vertoont, zonder er een echte 
definitie van te maken (zie nr. 12). Deze kenmerken wijzen op een 
evolutie in het begrip ,subjectief recht", dat nu minder louter op het 
zakenrecht gericht lijkt. 

83. Artikel 714 B.W. behandelt de rechtspositie van de ,gemene 
zaken", die eigenlijk allemaal milieubestanddelen zijn: stromend 
water, lucht... Ook artikel 715 B.W. heeft het over belangrijke milieu
bestanddelen, namelijk res nullius en hun toeeigening. V ertrekkende 
van de criteria die van oudsher gebruikt worden om zaken bij deze 
twee categorien onder te brengen, mag men de gemeenschappelijke 
milieubestanddelen als element res communis noemen en de hestand-
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delen ervan als toeeigenbare res nullius (zie m. 18). Daarin schuilt een 
bepaalde visie op het beheer van het leefmilieu: het ecologisch 
draagvlak moet intact blijven en kan beschouwd worden als een 
kapitaal, een patrimonium in Romeinsrechtelijke betekenis; de zaken 
waaruit het is opgebouwd worden de vruchten genoemd die men zich 
kan toeeigenen op voorwaarde dat men daardoor niet het kapitaal 
aantast. Pogingen om bij deze begrippen ook de notie ,ecosysteem" 
onder te brengen, zijn echter minder geloofwaardig (zie m. 11 ). Dit 
zou wei toelaten dat men het geheel van toegeeigende en niet-toe
geeigende milieubestanddelen die samen een ecosysteem vormen ook 
als geheel kan beheren, maar het is niet wenselijk om op de toegeei
gende milieubestanddelen een tweede zakemechtelijk statuut toe te 
passen dat in essentie haaks staat op het eerste. 

84. De hedendaagse visie op vooral artikel 714 B.W. is er aanleiding 
toe dat dit artikel aangegrepen wordt om er een subjectiefrecht op een 
volwaardig leefmilieu uit af te leiden, zonder daarom nieuw recht te 
creeren. 

Volgens DABIN kan er geen sprake zijn van een subjectiefrecht als het 
object waarop het recht slaat uit zijn aard niet voor toeeigening vatbaar 
is, maar voor wat de res communis betreft heeft men wei het recht om 
deel te nemen aan het gebruik ervan en wordt de toeeigening beperkt tot 
dat gebruik. Dit volstaat om het gebruiksrecht uit artike1714 B.W. op te 
kunnen vatten als een subjectiefrecht (zie m. 21). 

De maftrise-possession die men aldus verkrijgt, dient ingevuld te 
worden zoals het geval is bij een vorderingsrecht: centraal staat hier 
niet de gemene zaak die men gebruikt, maar de wijze waarop men er 
samen met de andere rechtssubjecten van gebruik mag maken (zie 
m. 24). 

Het gezamenlijk gebruik veronderstelt dat niemand het gebruiksrecht 
van een ander mag aantasten en de aard van de betrokken milieu
bestanddelen trekt deze milieubeschermingsplicht door naar de toe
komstige generaties. 

In concreto kan men dit enkel verwezenlijken door de gebruiksrechten 
evenwichtig te verdelen, hetzij op algemene wijze via wetgeving, 
hetzij ad hoc naar aanleiding van een geschil. De blanco-norm die 
zo gecreeerd wordt, kan het best ingevuld worden aan de hand van een 
drempelwaarde, waarbij er na overschrijding aanleiding is tot het 
terugbrengen van het gebruik tot onder deze drempel (zie m. 29). 
Het spreekt voor zich dat de criteria die gebruikt moeten worden om 
die drempel vast te leggen, milieurelevant moeten zijn. 
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85. Naast artikel 714 B.W. gebruikt men soms ook artikel23, derde 
lid, 4° G.W. om er een subjectief recht met betrekking tot het leef
milieu uit af te leiden. Om uit een grondwetsbepaling een subjectief 
recht af te lei den, moet men nagaan of de formulering van dat recht 
aanleiding geeft tot rechtstreekse werking ervan, ongeacht tot welke 
generatie van mensenrechten men het betrokken recht ook rekent (zie 
nr. 48). De grondwetsclausule moet op zich voldoende duidelijke 
normen omvatten die geen verdere wettelijke tussenkomst vereisen 
(zie nr. 49). 
Of artikel23, derde lid, 4° G.W. voldoende duidelijke normen bevat, 
~~fu~~~~~~~~~~~~~~ 
op milieubescherming aan de hand van de bestaande milieuregel
geving een zeer concrete invulling kan geven. Het volstaat evenwel 
niet om op basis van andere regelgeving die tot subjectieve rechten 
aanleiding geeft en die men kan vasthechten aan een grondwetsbepa
ling, te kunnen besluiten dat dan ook maar die grondwetsclausule een 
subjectief recht uitmaakt (zie nr. 46). Maar slaagt men erin om uit de 
bestaande regelgeving leidraden af te leiden die het milieurecht be
heersen, en laten deze toe dat de grondwetsbepaling geconcretiseerd 
kan worden, dan moet men toegeven dat artikel23, derde lid, 4° G.W. 
duidelijke noimen bevat (zie nr. 50-51). 

De echte struikelblok voor het erkennen van een subjectief recht op 
een volwaardig leefmilieu uit artikel 23, derde lid, 4° G.W. is echter 
het tweede lid van dat artikel (zie nr. 53).Daarin staat te lezen dat de 
wetgeving, onder de vorm van wetten, decreten en ordonnanties, zal 
vastleggen hoe het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu 
zal uitgeoefend kunnen worden. 

86. Beschikt men eenmaal over een subjectief recht op een volwaar
dig lee:fmilieu, dan is dat pas echt nuttig als dat iets bijbrengt voor wat 
een betere bescherming van het leefmilieu betreft. 

Door zich te kunnen beroepen op een dergelijk subjectief recht krijgt 
men toegang tot de rechtbanken, omdat men een schending van een 
eigen belang kan aanduiden. Ook het aantonen van de schade, andere 
dan zaakschade of lichamelijk schade, die men door de aantasting 
oploopt, wordt iets eenvoudiger (zie nrs. 62 en 66). Maar vooral dat 
laatste is overwegend van psychologische aard en biedt dus enkel een 
bescheiden verbetering van de toestand v66r het erkennen van derge
lijk subjectief recht (zie nr. 67). 
Zelfs de her en der voorgestelde eigen sanctiemechanismen ter vrij
waring van het subjectief recht op een volwaardig leefmilieu veran-
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deren hier weinig aan (zie nr. 80). Die mechanismen reiken in hoofd
zaak criteria aan om het gebruiksrecht te reglementeren, maar maken 
herstel en vergoeding niet mogelijk, terwijl dit tach onontbeerlijk lijkt 
wanneer men geconfronteerd wordt met een aantasting van het leef
milieu die moeilijk of niet door het zelfherstellend vermogen van het 
leefmilieu kan goedgemaakt worden. 

87. Aan het beschermen van het leefmilieu langs civielrechtelijke 
weg via het erkennen van een subjectief recht op een volwaardig 
leefmilieu kleeft ook een belangrijk nadeel. Voor een stuk komt het 
erkennen van dergelijk recht neer op het privatiseren van het milieu: 
eenieder draagt zorg voor zijn eigen gebruiksrecht, waardoor er 
minder plaats is voor de verstoring van het evenwicht binnen het 
milieu door aantasting van bijvoorbeeld de biodiversiteit of van de 
natuurlijke regeneratiekracht. Zoiets heeft immers slechts op langere 
termijn zijn weerslag op het eigen gebruiksrecht, wat het aantonen van 
een inbreuk bemoeilijkt. Tevens is het dan niet eenvoudig om het 
evenwicht tussen de gebruiksrechten te herstellen, omdat men moet 
rekening houden met de belangen van toekomstige generaties en 
omdat de wetenschappelijke gegevens die nodig zijn om drempel
waarden vast te leggen die op lange termijn de vrijwaring van het 
milieukapitaal verzekeren, zelden aanwezig zijn. 
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SOMMAIRE 

UN DROIT SUBJECTIF A UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE 

Utiliser le droit civil dans un but de protection de l'environnement n'est possible que 
dans une mesure limitee. Pour tenter de combler les lacunes du droit civil sur ce 
point, une certaine doctrine fait appel a un droit subjectif en matiere d'environne
ment. Un tel droit est souvent qualifie de droit a un environnement propre mais, 
comme cette expression semble par trop anthropocentrique, on parle, par analogie 
avec !'expression fran<;:aise d' ,environnement de qualite", d'un droit a ,een 
volwaardig leefinilieu". 

La litterature avance deux fondements possibles d'un tel droit: l'article 714 C.c. et 
l'article 23, troisieme alinea, 4° Code Jud. Dans le present expose, l'auteur examine 
dans queUe mesure un tel droit subjectif peut effectivement se deduire de ces 
dispositions pom contribuer, par le biais du droit civil, a une meilleure protection 
de l'environnement. 

Dans une premiere partie de cet article l'auteur entend preciser ce qu'il faut 
comprendre par ,droit subjectif'. Pour une definition pratique, l'auteur s'en rapporte 
a la definition avancee par DABIN et relevant comme caracteristique principale le 
rapport appartenance-maitrise, meme si une interpretation moins litterale s'impose 
pour les droits de creance que pour les droits reels. En meme temps, l'auteur retient 
les six caracteristiques considerees par BERGAMIN comme typiques d'un droit sub
jectif. 

Sm cette base; l'auteur examine, dans une deuxiemepartie, si l'article 714-C:c. peut 
conduire a un droit subjectifa un environnement de qualite. Dans ce but, il s'attache 
d'abord a la signification donnee a cet article par la literature contemporaine en 
matiere d'environnement. L'article 714 C.c. comporte un droit d'usage sur les 
elements vitaux n'appartenant a personne dans l'environnement, tels que l'air, les 
eaux COUrantes et les animaux vivant a l'etat Sauvage, COnyUS comme elements 
patrimoniaux au sens de ces mots en droit romain. L'analyse fait ressortir que le droit 
d'usage prevu par l'article 714 C.c. peut effectivement se comprendre comme un 
droit subjectif a un environnement de qualite. 

L'auteur aborde ensuite l'examen de l'article 23, troisieme alinea, 4° Code Jud. en 
rejetant l'approche classique dite des generations de droits de l'homme comme point 
de depart de la recherche concernant l'effet direct des dispositions en cause. Comme 
pratiquement tout droit de l'homme presente des aspects relevant des diverses 
generations de droits de l'homme et qu'une regle de droit fondamental comporte 
souvent un melange de dispositions diverses avec eventuellement un effet juridique 
different, il importe d'isoler chaque composante dans la disposition et de la passer 
separement au crible des exigences de l'effet direct ou independant. Une telle 
evaluation de l'article 23, troisieme alinea, 4° Code Jud. revele que cette disposition 
se prete parfaitement a !'identification d'un droit subjectif a un environnement de 
qualite. Si par contre cet article est envisage dans sa totalite , il faut en conclure que le 
deuxieme aline a fait obstacle a 1 'effet direct de la regle en matiere d' environnement. 
Ce deuxieme alinea dispose, en effet, que les legislateurs competents devront fixer 
les conditions d'application de la regle de droit fondamental. Cette constatation ne se 
trouve nullement contredite par la consideration que nombres de regles en matiere 
d'environnement ont deja donne execution a l'idee actuellement comprise dans 
l'article 23, troisieme alinea, 4° Code Jud. 
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11 ne suffit cependant pas de conclure que I' on peut disposer d 'un droit subj ectif a un 
environnement de qualite pour combler les lacunes que presente le droit civil quand 
on y fait appel pour assurer la protection de l'environnement: il faut egalement 
pouvoir, par le biais de ce droit, remedier aux defauts du droit civil. Le droit subjectif 
a un environnement de qualite peut en tout cas deja faciliter l'acces a Ia justice et 
permettre de proceder plus rapidement a Ia constatation des dommages. 11 n'offre 
cependant pas de solution dans les cas ou l'atteinte a l'environnement ne peut 
s'identifier immediatement comme un dommage personnel et que cette atteinte ne 
peut etre reparee par Ia capacite d'auto-nettoyage de l'environnement. 

ZUSAMMENFASSUNG 

EIN SUBJEKTIVES RECHT AUF EINE VOLLWERTIGE UMWELT 

Das Zivilrecht anwenden urn die Urn welt zu schiitzen, ist nur in beschranktem MaB 
moglich. Beim Versuch die einschlagigen Liicken im Zivilrecht zu fiillen, beruft sich 
manche Rechtslehre mit Bezug auf die Umwelt auf ein subjektives Recht. Ein 
solches Recht wird oft ein Recht auf eine saubere Umwelt genannt. Wei! allerdings 
dieser Ausdruck als zu beschrankt und zu anthropozentrisch erfahren wird, wird hier 
in Analogie zum franzosischen Ausdruck, un environnement de qualite, von einer 
vollwertigen Umwelt geredet. 

In der Literatur werden fiir ein solches Recht zwei mogliche Grundlagen angedeutet: 
der Art. 714 BGB und der Art. 23, dritter Abschnitt, 0 4 Grundgesetz. Dieser Beitrag 
will herausfinden inwieweit man aus diesen Bestimmungen tatsachlich ein solches 
subjektives Recht ableiten kann und was es dann zu einem besseren Umweltschutz 
auf zivilrechtlichem W ege beitragt. 

Der erste Teil dieses Artikels behandelt eine genaue Definition dieses ,subjektiven 
Rechtes". Als Ausgangsdefinition wurde an die Umschreibung von DAB IN an
gkniipft, bei der er das Verhaltnis appartenance-maitrise (Zugehorigkeit-Meister
schaft) als wichtigstes Merkmal andeutete, auch wenn man dies bei Forderungsrech
ten weniger buchstablich auffaBt als bei Sachrechten. Zugleich wurden die sechs 
Merkmale die nach Ansicht VON BERGAMIN fiir ein subjektives Recht typisch sind, 
beibehalten. 

An diesen Merkmalen wird im nachsten Teil untersucht ob der Art. 714 BGB ein 
subjektives Recht auf eine vollwertige Umwelt enthalt. Dazu wurde die Bedeutung 
des genannten Artikels in der gegenwartigen Literatur iiber Umweltrecht eingehend 
behandelt. Der Art. 714 BGB enthalt ja ein Verbrauchsrecht von vitalen, nicht
zugeeigneten Umweltbestandteilen wie Luft, stromendem Wasser und Wildtieren, 
die als ein Patrimonium im romischrechtlichem Sinne des Wortes aufgefaBt werden 
miissen. In der Untersuchung hat sich gezeigt, daB das Verbrauchsrecht aus dem Art. 
714 BGB tatsachlich als ein subjektives Recht auf eine vollwertige Umwelt ver
standen werden kann. 

Die Untersuchung des Art. 23, dritter Abschnitt, 0 4 Grundgesetz beginnt mit der 
Abweisung der klassischen Betrachtungsweisen der Menschenrechte als Ausgangs
punkt bei der Suche nach der direkten Wirkung der genannten Bestimmungen. W eil 
jedes Menschenrecht Aspekte der verschiedenen Menschenrechtsgenerationen auf
weist und eine Verfassungsldausel oft eine Mischung von unterschiedlichen Bestim-
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mungen mit gegebenenfalls unterschiedlicher Rechtskraft darstellt, muB man jedes 
Element aus der Klausel herausnehmen und mit den Erfordemissen einer direkten 
oder unmittelbaren Wirkung einzeln vergleichen. Bei der Untersuchung des Art. 23, 
dritter Abschnitt, 0 4 Grundgesetz zeigt sich, daB diese Bestimrnung tatsachlich zur 
Identifizierung eines subjektiven Rechtes auf eine vollwertige Umwelt fiihrt. Wenn 
man allerdings den gesamten V erfassungsartikel betrachtet, muB man beschlieBen, 
daB der zweite Abschnitt des Artikels einer direkten Wirkung der Umweltklausel 
entgegenwirkt. Dieser zweite Abschnitte bestimrnt namlich, daB die befugten Ge
setzgeber die Voraussetzungen zur Ausiibung der Verfassungsldausel naher um
schreiben werden. DaB ein groBer Teil der Umweltschutzgesetzgebung schon die 
im Art. 23, dritter Abschnitt, 0 4 Grundgesetz enthaltene Idee zur Ausfiihrung 
gebracht hat, widerspricht dieser Feststellung nicht. 
Dennoch geniigt es nicht zu beschlieBen, daB man iiber ein subjektives Recht auf eine 
vollwertige Umwelt verfiigen kann, urn die Lucken des Zivilrechtes im Einsatz 
zugunsten des Unweltschutzes zu fiillen: An diesem Recht muB man auch konkret 
die Mangel des Zivilrechtes ausbessem konnen. Das subjektive Recht auf eine 
vollwertige Umwelt kann zunachst den Zugang zum Gericht erleichtem und die 
Berufung auf dieses Recht sorgt fur eine schnellere Feststellung des Schadenfalls. Es 
bietet allerdings keine Losung, wenn die Beeintrachtigung der Umwelt nicht sofort 
als ein eigener Schaden identifiziert werden kann und diese Beeintrachtigung nicht 
durch die selbstreinigende Kraft der Umwelt behoben werden kann. 

SUMMARY 

DOES THERE EXIST A SUBJECTIVE RIGHT TO ENVIRONMENTAL STANDARDS? 

There are strict limits to the possibility of using the private law in order to protect the 
environment. In an attempt to fill the gaps left by the private law in this regard, some 
leading authors have applied the notion of subjective rights to the environment. This 
si often referred to as the ,right to a high-quality environment", based on the French 
notion of un environnement de qualite. The available literature provides two possible 
bases for such rules: Article 714 ofthe Civil Code and Article 23(3)( 4) ofthe Judicial 
Code. This paper assesses the extent to which it is possible to derive this type of 
subjective right from these provisions, and the question of how this could contribute 
towards improving environmental protection by using private law remedies. 
The precise scope and meaning of the term ,subjective right" forms the subject
matter of the first part of this article. The author bases a working definition of this 
concept on the description advanced by DABIN, in which the latter identified the 
concept of appartenance-maitrise - i.e. the notion that such rights are owned and 
controlled by its holders - as its main characteristic, even though this should be 
taken less literally in the case of claiming rights than in that of property rights. The 
author also lists the six elements which according to BERGAMIN, characterise sub
jective rights. 
On the basis of these characteristics, the author then proceeds to examine whether 
Article 714 ofthe Civil Code implicitly contains a subjective right to a high-quality 
environment. To answer this question, it is necessary first of all to examine more 
closely the place occupied by this Article in present-day literature on environmental 
law. Viewed in this light, Article 714 contains a right to use such vital and non-

886 



appropriated elements as the air, running water and non-domesticated animals, which 
should be regarded as ,property" in the meaning attributed to this term by Roman 
law. Having made this assessment, the author concludes that Article 714 can 
definitely be regarded as conferring a subjective right to a high-quality environment. 
The author commences his examination of Article 23( 4) by dismissing the traditional 
,generation of human rights" approach as a basis for seeking to attribute direct effect 
to the rules involved. Because virtually every human right presents characteristics 
which are common to several generations, and since many constitutional provisions 
consist of a combination of various several rules which may each have a different 
legal effect, each individual element must be extracted from the provision under 
review and assessed separately in the light of the criteria for direct or autonomous 
effect. Ifthis method is applied to Article 23(3)( 4), it would appear that this provision 
is capable of giving rise to a subjective right to a high-quality environment. However, 
if the constitutional provision is viewed in its entirety, the conclusion must be that its 
second paragraph prevents the environmental clause from producing direct effect. 
This is because that second paragraph states that the appropriate legislatures are to 
establish detailed criteria for the implementation of the environmental clause. The 
fact that much of the existing environmental legislation was already enforcing the 
notion which is now contained in Article 23(3)( 4) does not detract from the validity 
of this assertion. 
However, the above does not allow the conclusion that it is possible to rely upon a 
subjective right to a high-quality environment in order to fill the gaps revealed by the 
private law where the latter is being pressed into service for the purpose of environ
mental protection. It must be possible to use such a right in order to arrive at practical 
ways of remedying the shortcomings of the private law. Certainly the existence of a 
subjective right to a high-quality environment can facilitate access to the courts, and 
reliance upon this right also ensures that the court will be prompted much more easily 
to conclude that loss has occurred. However, it does not provide any solutions if the 
damage caused to the environment cannot be immediately identified as a personal 
loss, and this damage cannot be remedied by the ability of the environment to rid 
itself of its consequences. 

RESUMEN 

(.UN DERECHO SUBJETIVO A UN MEDIO AMBIENTE DE CALIDAD? 

Solo es posible de una manera limitada utilizar el derecho civil afin de proteger el 
medio ambiente. En un intento de suplir las lagunas que presenta el derecho civil en 
este terreno, cierta doctrina apela a un derecho subjetivo relativo al medio ambiente. 
Este derecho se llama a menudo un derecho a un medio ambiente limpio, pero puesto 
que esta expresi6n se puede interpretar de una manera demasiado restrictiva y 
antropocentrica, se habla aqui de un derecho a un medio ambiente de calidad, por 
analogia con la expresi6n francesa un environnement de qualite. 

En la literatura, se encuentran dos posibles fundamentos de semejante derecho: el 
articulo 714 C.civ. y el articulo 23, parrafo 3, 4° C.jud. En este articulo, se examina 
basta que punto esas disposiciones permiten efectivamente deducir semejante dere
cho subjetivo y hasta que punto eso contribuye a una mejor protecci6n del medio 
ambiente por la via civil. 
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El objeto de la primera parte de este articulo es la cuestion sobre la definicion exacta 
del concepto de ,derecho subjetivo". Como definicion de trabajo, se ha enlazado con 
Ia definicion que propuso DABIN seg(m Ia cual daba como principal caracteristica la 
relacion de appartenance-maitrise, ,pertenencia-maestria", aunque haya que inter
pretarlo de una manera menos literal en el caso de derechos de accion directa que en 
el de los derechos reales. Ademas, se han tornado en consideracion las seis caracte
risticas que, seglin BERGAMIN, son tipicas de un derecho subjetivo. 

Sobre esta base, se ha examinado, en Ia siguiente parte, si el articulo 714 C.civ. 
abarca un derecho subjetivo a un medio ambiente de calidad. Por eso, primero habia 
que abordar mas de cerca el significado del articulo en cuestion en Ia literatura 
contemporanea sobre el derecho del medio ambiente. Entonces, el articulo 714 C.civ. 
contiene un derecho de uso a las partes vitales del medio ambiente, que no son 
susceptibles de apropiaci6n, tales como el aire, el agua corriente y los animales 
salvajes y que se han de considerar como un patrimonio en el sentido de derecho 
romano del termino. 
Despues de haberse examinado, resulto que, efectivamente, el derecho de uso del 
articulo 714 C.civ. puede ser considerado como un derecho subjetivo a un medio 
ambiente de calidad. 

El examen del articulo 23, parrafo 3, 4° C.jud. empieza con el rechazo del enfoque 
clasico de generacion de derechos humanos como punto de partida para Ia busqueda 
de un efecto directo de las disposiciones en cuestion. Como practicamente cada 
derecho humano presenta unos aspectos de las distintas generaciones de derechos 
humanos y que una clausula constitucional es, muchas veces, una mezcla de distintas 
disposiciones con fuerza vinculante diferente, posiblemente, hay que aislar cada 
componente de Ia clausula y contrastarlos separadamente con las exigencias del 
efecto directo o independiente. Si se hace eso con el articulo 23, parrafo 3, 4° C.jud., 
resulta que esta disposicion se presta muy bien a Ia identificacion de un derecho 
subjetivo a un medio ambiente de calidad. Sin embargo, si se examina todo el articulo 
constitucional, hay que concluir que el segundo parrafo del articulo impide el efecto 
directo de Ia clausula medioambiental. Es que ese segundo parrafo dice que los 
legisladores competentes determinaran mas adelante las condiciones del ejercicio de 
Ia clausula constitucional. El hecho de que gran parte de Ia reglamentacion ambiental 
ya ha concretizado Ia idea que queda ahora expresada en el articulo 23, parrafo tres, 
4° C.jud., no menoscaba esta constatacion. 
Sin embargo, no es suficiente concluir que se puede disponer de un derecho subjetivo 
a un medio ambiente de calidad para suplir las Iagunas que presenta el derecho civil 
si se lo utiliza con el fin de proteger el medio ambiente: basandose en ese derecho, 
tambien hay que poder remediar concretamente las deficiencias del derecho civil. De 
momento, el derecho subjetivo a un medio ambiente de calidad ya puede facilitar el 
acceso al tribunal y el hecho de invocar semejante derecho tambien hace que se 
proceda mas rapidamente a Ia constatacion de daiios. Sin embargo, no ofrece una 
solucion si los daiios del medio ambiente no pueden identificarse directamente como 
daiios propios y si los daiios no pueden ser reparados por el poder autolimpiable del 
medio ambiente. 
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