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NOTITIE OVER AFSTAND VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN NIET-BOUWEN 
 

1) Door afstand te doen van een deel van de oude erfdienstbaarheid, dat wil 
zeggen afstand voor een deel van het dienende erf, lijkt het op het ontstaan 
van een nieuwe erfdienstbaarheid. Het nadeel daarvan is dan dat het nieuwe 
recht volledig van toepassing wordt, dus met inbegrip van de mogelijkheid dat 
de rechter de erfdienstbaarheid opheft (5: 78 en 79 BW). Ik kom hierop nog 
terug. 

 
2) Afstand van een erfdienstbaarheid is mogelijk cf art. 3: 81 lid 2c en 3: 98 BW. 

Art 5: 82 regelt in feite een bijzondere vorm van afstand, maar zal in dit geval 
niet van toepassing zijn. In dat artikel gaat het immers slechts om afstand 
wegens de lasten en verplichtingen van de erfdienstbaarheid voor de eigenaar 
van het heersende erf waar hij van af wil. Slechts in dat geval is de eigenaar 
van het dienende erf verplicht aan die afstand mee te werken. In andere 
gevallen van afstand door de eigenaar van het heersende erf moet wel een 
akte worden opgemaakt en ingeschreven waaraan de eigenaar van het 
dienende erf dus ook moet meewerken. Ik begrijp het verschil niet goed: zou 
in zo’n geval de eigenaar van het dienend erf wel kunnen weigeren mee te 
werken? Feitelijk lijkt een en ander van academisch belang: tegen afstand van 
de erfdienstbaarheid (of een deel daarvan, waarover hierna nader) zal de 
eigenaar van het dienende erf geen bezwaar hebben. 
 

3) De concrete vraag is nu of ook afstand van een deel van de erfdienstbaarheid 
mogelijk is en zo ja, of dat consequenties heeft voor de resterende 
erfdienstbaarheid. 
 

4) Afstand van een deel van de erfdienstbaarheid is denkbaar op twee manieren:  
a. Van de rechten en verplichtingen voor de volledige oorspronkelijke 

percelen wordt een deel geschrapt. Bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid 
van overpad die het recht geeft om zowel met auto’s als 2-wielers over 
een pad te rijden, wordt beperkt tot uitsluitend 2-wielers. 

b. De oorspronkelijke rechten en verplichtingen worden beperkt tot een 
deel van het oorspronkelijke dienende erf. 

 
5) Ad a) 

a. De eerste situatie is denkbaar in het onderhavige geval. De erfdienst-
baarheid van niet-bouwen, in de akte beperkt tot niet-bouwen met 
uitzondering van (kort gezegd) een kerkgebouw c.a.. zou kunnen 
worden beperkt tot niet-bouwen met uitzondering van kerkgebouwen 
c.a. en gebouwen met bijvoorbeeld een publieke functie.  

b. Naar mijn opvatting wordt dan feitelijk niet afstand gedaan van een deel 
van een gevestigd beperkt recht, maar de oude erfdienstbaarheid wordt 
gewijzigd, wat mijns inziens niet te onderscheiden is van het vestigen 
van een nieuwe erfdienstbaarheid. Juist omdat ook voor afstand van een 
erfdienstbaarheid of wijziging daarvan een notariële akte met 
inschrijving in het kadaster nodig is (art. 3: 98 BW), is het verschil 
tussen afstand, wijzigen en vestigen van een nieuw recht niet 
gemakkelijk te onderscheiden, ook al zou uitdrukkelijk in de akte over 
gedeeltelijke afstand worden gesproken. 
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c. Voor de duidelijkheid: de wet regelt niet de mogelijkheid van wijziging 
van een erfdienstbaarheid in onderling overleg tussen de eigenaren van 
het heersende en het dienende erf, wel wijziging door de rechter op 
vordering van één van de eigenaren. 

d. Voor afstand van een gedeelte van de erfdienstbaarheid in dit geval zou 
ik dus niet kiezen, gelet op het onder 1) genoemde nadeel. 

 
6) Ad b) 

a. In de 2e situatie zoals onder 4) genoemd, ligt het iets genuanceerder.  
b. In feite is die situatie te vergelijken met het splitsen van een perceel, 

met name het dienende erf. Als door die splitsing één van de nieuwe 
percelen in de praktijk geen ‘last’ meer heeft van de verplichting die uit 
de erfdienstbaarheid voortvloeit, dan lijkt een afstand van de erfdienst-
baarheid voor zover hij op dat deel rustte, een echte afstand en dus niet 
een min of meer nieuwe erfdienstbaarheid. 

c. Maar als de erfdienstbaarheid op iedere m2 van het dienende erf rustte, 
zoals in het onderhavige geval, durf ik dat niet met zekerheid te zeggen, 
omdat juist dan eerder van een wijziging sprake lijkt te zijn zoals 
hiervoor onder 5) b. in de 1e volzin beschreven. 

d. In het onderhavige geval was immers op een totaal terrein een 
bouwverbod van kracht en nu wordt dat op een min of meer willekeurig 
deel van het oorspronkelijke dienende erf doorgehaald. De keuze van 
dat deel vloeit niet voort uit de oorspronkelijke bedoeling van de 
erfdienstbaarheid en betekent zonder meer een zodanige beperking, dat 
die oorspronkelijke erfdienstbaarheid niet meer gehandhaafd wordt. Dat 
noem ik een wijziging van de erfdienstbaarheid met als gevolg de facto 
een nieuwe erfdienstbaarheid. 

e. Ook in deze situatie zou ik dus niet kiezen voor een gedeeltelijke 
‘afstand’ van de erfdienstbaarheid. 
 

7) Tenslotte nog het volgende. In mijn visie is ook gehele of gedeeltelijke afstand 
van een erfdienstbaarheid slechts mogelijk als alle eigenaren van de heersende 
erven daarmee instemmen. Ik zie niet goed in hoe dit wel zou kunnen met 
slechts een bepaalde meerderheid. Wie maakt uit hoe groot die meerderheid is, 
worden tegenstemmers die direct aan het dienende erf grenzen anders 
‘gewogen’ dan tegenstemmers die verderop in de wijk wonen? Ik meen me te 
herinneren dat er (na de procedure en toen ik er al niet meer bij betrokken 
was) een advies van een notaris is gekomen die meende dat een meerder-
heidsbesluit wel voldoende was, maar ik denk dat degenen die niet akkoord 
gaan in beginsel nog gewoon aanspraak kunnen maken op naleving van de 
erfdienstbaarheid, tenzij dat door een rechter als misbruik van recht 
beschouwd zou worden (art. 3: 13), maar dat zal niet gauw het geval zijn als 
een aantal mensen dat dicht bij het dienende erf woont, zich op de 
erfdienstbaarheid blijft beroepen. 
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