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Wij leven in een tijd van steeds verder voortschrijdende 
industrialisatie. Algemeen wordt ingezien, dat deze een onmisbare 
voorwaarde vormt voor de toeneming van de welvaart van de 
wereldbevolking en zelf hebben wij de heilzame uitwerking ervan 
ondervonden na het einde van de tweede wereldoorlog: aan de 
industrialisatie hebben wij immers het miraculeuze herstel van onze 
nationale economie en de daarmee samenhangende ontwikkeling 
van ons land tot welvaartstaat te danken. Maar de voortdurende 
uitbreiding van industrieën vertoont ook schaduwkanten, die een 
ernstige bedreiging van het menselijk levensgeluk kunnen op
leveren. Hiervan zijn er twee, waarvan de betekenis hoe langer 
hoe meer de aandacht vraagt: de luchtverontreiniging als gevolg 
van de verspreiding van industriële afvalstoffen, en het lawa.a.i, 
dat door de toenemende mechanisatie van de menselijke ver
richtingen veroorzaakt wordt. Wat de luchtverontreiniging betreft 
deze heeft in ons land - in tegenstelling tot andere landen -
gelukkig nog niet tot een dadelijk verlies van mensenlevens geleid, 
hoewel dit in sommige gevallen alleen te danken was aan een 
gelukkige samenloop van omstandigheden. Maar de met de lucht
verontreiniging gepaard gaande stank levert soms een ernstig 
ongemak en daardoor een vermindering van levensvreugde op voor 
tienduizenden mensen, die genoodzaakt zijn in de buurt van een 
bepaalde industrie hun woning te hebben. Het is daarom be
grijpelijk, dat de Regering het probleem van de luchtverontreiniging 
als een van de belangrijkste van de huidige tijd beschouwt en 
voortdurend in de weer is naar maatregelen te zoeken, die haar 
kunnen beperken.l) 

Zeker niet minder ernstig - zij het misschien minder specta
culair - is de bedreiging die uitgaat van de enorme hoeveelheid 
lawaai, die in de huidige samenleving geproduceerd wordt.2) Voor 
leken in de medische wetenschap is het moeilijk te beoordelen, 
welke invloed hiervan op de duur zal uitgaan op de functionering 

1) Verg. in dit verband de wet van 13 jmlÏ 1963, Stbl. 1963,319, houdende 
instelling van de Raad inzake de luchtverontreiniging. Van deze Raad, 
waarvan de oud-minister van Defensie Ir. S. H. Visser voorzitter is, zijn 
tot dusver nog geen openbare rapporten verschenen. Tot de taak, die aan 
de Raad is toegedacht, behoort mede het uitbrengen van advies over een 
te ontwerpen Wet inzake de Luchtverontreiniging (verg. het overzicht van 
de wetgeving gevoegd bij de begroting 1966 van het ministerie van Sociale 
Zaken). 

2) Voor een definitie van lawaai in juridische zin verg. men Spater, 
Michigan Law Review june 1965, blz. 1374: "noise is sound that is not 
wanted by those who haar it". 
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4 GELUIDSHINDER DOOR HET LUCHTVERKEÉR 

van het menselijk gehoorapparaat,3) maar de bijverschijnselen, die 
als reactie op het verwekken van bijzondere vormen van geluid 
kunnen ontstaan - zoals nerveuze storingen,4) verminderde werk
kracht en zelfs bij onverwacht harde knallen doofheid en aan
doeningen van het hartorgaan - zijn al ernstig genoeg om de 
conclusie te wettigen, dat de overheid zich niet kan beperken tot 
het probleem van de luchtverontreiniging maar ook dat van de 
wering van schadelijk geluid onder de ogen moet zien.5) 

Dat dit al vroeg door de overheid zelf is ingezien, blijkt uit de 
regeling van de Hinderwet, die oorspronkelijk dateert van 1875, 
maar in 1952 vervangen is door een nieuwe wet.6) Zoals zij thans 
luidt verbiedt deze wet op zijn perceel bepaalde inrichtingen te 
hebben, die buiten de plaats waar zij gevestigd zijn gevaar, schade 
of hinder kunnen veroorzaken, tenzij hiervoor vergunning is ge
geven door het gemeentebestuur. Van het verzoek om vergunning 
wordt kennisgegeven aan de eigenaar en de gebruikers van de 
belendende percelen. Deze kunnen hun bezwaren tegen het verzoek 

. om vergunning bij het gemeentebestuur kenbaar maken, waarna 
door dit laatste een beslissing wordt gegeven. Hierbij zal het 
gemeentebestuur niet alleen te letten hebben op eventuele stank, 
die door de betrokken inrichting kan worden veroorzaakt, maar 
ook op het lawaai dat bij het gebruik ervan ontstaat. De Hinderwet 
verschaft dus de mogelijkheid om een belangrijke bron van lawaai 
in de huidige samenleving, nl. het geruis en gedreun als gevolg 
van het gebruik van machinerieën, die zich op een vaste plaats 
bevinden, onder controle te houden.?) 

Mgezien van de wetgever heeft ook de rechtspraak zich in 
verschillende gevallen met hinder als gevolg van lawaai bezig 
gehouden. Zeer bekend is in dit verband de procedure vóór de 
eerste wereldoorlog gevoerd tegen de Haagse banketbakker Kru1.8) 

Een buurman, die last ondervond van het geraas en gedreun van 

3) Verg. over de invloed van lawaai op de menselijke gezondheid het 
hierna nog vele malen te citeren boekje van Prof. Dr. Karl Oftinger, Lärm
bekämpfung als Aufgabe des Rechts, Zürich, Schulthess en Co 1956, blz. 7 
e.v.; verder Lacour, Revue franç. de dr. aérien 1956, blz. 25; zie ook Alg. 
Dagblad 4 dec. 1965, pag. 21; Wietkamp, Die Lärmbekämpfung in der 
Bundesrepublik Deutschland, Carl Heymanns Verlag 1961, blz. 25 e.v. 

4) Verg. b.v. Cour d'appel de Paris, 27 februari 1961, Revue française 
de droit aérien 1961, blz. 279; Loridon, Les aspects juridiques de la lutte 
contre Ie bruit, thèse Lyon 1963, p. 36 e.v.; Spater, Noise and the law, 
Michigan Law Review june 1965, blz. 1377, noot 15. 

5) Zie Loridon, op cit, blz. 201 en 202 i.v.m. pogingen in Frankrijk een 
algemene wet tot bestrijding van geluidshinder tot stand te brengen. 

6) Zie de wet van 15 mei 1952, Stbl. 274. 
7) Men verg. over de Hinderwet Nederl. Bestuursrecht lI, blz. 265 e.v.; 

alsmede Nierstrasz, De Hinderwet. 
8) H.R. 30 jan. 1914, N.J. '14, 497, W. 9648. 
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bepaalde machines, die Krul gebruikte voor de uitoefening van 
zijn bedrijf, stelde tegen hem een vordering tot schadevergoeding 
in. Hiertegen voerde Krul twee verweren aan: in de eerste plaats 
achtte hij het niet mogelijk, dat de buurman enkel op grond van 
de ondervonden hinder een geldsbedrag als schadevergoeding zou 
kunnen vragen: z.i. zou hiervoor nodig zijn, dat het geraas en 
gedreun tot zekere beschadigingen van de eigendom van de buurman 
zouden hebben geleid. In de tweede plaats beriep Krul er zich op, 
dat hij tevoren een vergunning ingevolge de toenmalige Hinderwet 
had gevraagd en verkregen, waarbij B. en W. er kennelijk van waren 
uitgegaan, dat het veroorzaakte lawaai in redelijkheid door de 
buurman moest worden verdragen. De H.R. stelde Krul echter 
in beide opzichten in het ongelijk. Wat het eerste verweer betreft 
was het College van oordeel, dat het veroorzaken van geraas, dat 
leidt tot vermindering van het genot van de eigenaar evenzeer een 
aantasting van de eigendom oplevert als het beschadigen van eens 
anders zaak.9) En het tweede verweer van Krul werd door de H.R. 
weerlegd met de overweging, dat de verkregen vergunning op 
zichzelf niet kon beletten, dat de hinder een onrechtmatige inbreuk 
op de eigendom vormde, die tot schadevergoeding kon leiden.IO) 

Deze beslissing brengt dus mee, dat er twee instanties zijn, die 
onafhankelijk van elkaar op hinder veroorzaakt door machines e.d. 
controle kunnen uitoefenen: het gemeentebestuur en de burgerlijke 
rechter. 

Een andere geruchtmakende zaak die betrekking had op het 
veroorzaken van abnormaal lawaai speelde zich ongeveer twintig 
jaar later af.ll) Een buurman van een studentensociëteit, die ge
exploiteerd werd door de Utrechtse afdeling van de studenten
vereniging Unitas, ondervond grote last van het rumoer, dat tot 
diep in de nacht door de daar aanwezige studenten werd ver-

9) Verg. hierover Asser-Scholten-Beekhuis, Zakenrecht, Bijzonder deel, 
blz. 31 e.v. 

10) Zie over deze beslissing, speciaal i.v.m. de mogelijkheid tot het in
stellen van een z.g. verbodsactie, de toelichting bij art. 5.1.2 van het Reg. 
Ontwerp voor het nieuwe B.W. blz. 3, en de vergelijking van het stelsel 
van het Ontwerp met het Duitse recht bij Beekhuis, Festschrift für Otto 
Riese, blz. 417 e.v.; verder voor België Derine, Preadvies voor de Vereniging 
voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Jaarboek 
1963/64, blz. 304. Zie ook H.R. 14 juni 1963, N.J. '65, 82 en de daarbij 
behorende noot, alsmede die van van der Grinten in Ars Aequi 1963/,64, 
blz. 54 e.v. Van der Grinten acht het niet onmogelijk, dat de H.R. in laatst
genoemd arrest op de beslissing, gegeven in het arrest van 1914, is terug 
gekomen. 

11) H.R. 31 dec. 1937, N.J. '38, 517. Zie voor oudere gevallen van on
rechtmatige stoornis door geraas en gedreun Rb. Amsterdam 1 maart 1915, 
N.J. '15, 820; Rb. Amsterdam 14 jan. 1916, N.J. '16, 822 bev. door Hof 
Amsterdam 7 jan. 1921, N.J. '22, 108. 

5 



6 GELUIDSHINDER DOOR HET LUCHTVERKEER 

oorzaakt. Hij stelde vervolgens tegen de studentenvereniging een 
vordering in tot verklaring van recht, dat het toelaten van de 
gestelde luidruchtigheid een onrechtmatige daad opleverde, en 
eiste bovendien vergoeding van door hem geleden schade. Recht
bank en Hof gaven naar aanleiding van deze vordering een be
slissing, die getuigde van een misschien te grote tolerantie t.O.V. 
de gebruiken in de studentenwereld. Naar het oordeel van deze 
colleges moeten nl. het maken van dansmuziek en het met luider 
stem zingen in het algemeen door een buur worden geduld, zelfs 
wanneer dit 's nachts zou plaatsvinden, tenzij het tot regelmaat 
wordt verheven of op onnodig hinderlijke wijze plaatsvindt. De 
buurman had zich echter ook beroepen op de omstandigheid, dat 
de ondervonden last een gevolg was van stampen, bonzen en sla.an 
met stoelen en dit achtten de colleges in het algemeen onrechtmatig, 
omdat moeilijk denkbaar is dat het geschiedt ter bereiking van 
enig redelijk doel. Het eerste deel van de door de buurman in
gestelde vordering, nl. de onrechtmatig-verklaring, werd op deze 
laatste grond toegewezen, waarbij het opvalt dat Rechtbank en 
Hof zich - anders dan de H.R. in het Krul-arrest - niet uit
spreken over de vraag, of het veroorzaken van hinderlijk lawaai 
als een inbreuk op de eigendom van de buurman is te beschouwen.12) 

Waarschijnlijk hangt dit samen met de sinds 1919 door de H.R. 
gehuldigde leer, dat voor onrechtmatigheid niet nodig is dat ge
handeld is in strijd met een wetsbepaling of een wettelijk geregeld 
subjectief recht, maar dat het voldoende is indien gehandeld is in 
strijd met ongeschreven regels van betamelijkheid.13) 

Intussen achtten de Rechtbank en het Hof de onrechtmatig
verklaring van het optreden van de studentenvereniging op zichzelf 
niet voldoende grondslag voor de toewijzing van de vordering tot 
schadevergoeding van de buurman. Volgens beide colleges zou 
hiervoor hebben moeten blijken, dat het veroorzaakte lawaai tot 
een duurzame waardevermindering van het perceel van de buurman 
zou hebben geleid. In casu was deze niet in dit bewijs geslaagd, 
mede omdat hij zelf gesteld had, dat het door de studenten ver
oorzaakte rumoer ook tegen hem persoonlijk gericht was, zodat 
er in het geheel geen zekerheid bestond, dat het, indien zijn huis 
door een ander zou worden bewoond, nog zou voortduren. De 
vordering tot schadevergoeding van de buurman werd dus af
gewezen, maar hiertegen kwam deze in verzet door een beroep 
in cassatie. Dit laatste had bij de H .R. succes. Weliswaar achtte 

12) Verg. hierover vooral A. van Oven, preadv. N .J.V. 1958, blz. 84 e.v . ; 
preadv. Veren. voor de verg. studie van h et recht van België en Nederland, 
Jaarboek 1963/64, blz. 314. 

18) H.R. 31 jan. 1919, N.J. '19, 161, W. 10365. 
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het College het uitgangspunt van het Hof, dat in beginsel alleen 
op geld waardeerbare schade voor vergoeding in aanmerking komt, 
op zichzelf niet onjuist, maar in casu was dit irrelevant, omdat 
er volgens zijn mening reeds dan gesproken kan worden van op 
geld waardeerbare schade, wanneer iemand een ontneming of 
vermindering van genot heeft moeten ondervinden, waarop hij 
krachtens de tot zijn vermogen behorende rechten aanspraak kan 
maken.14) Waar nu de buurman krachtens zijn recht van eigendom 
tot het genot van het door hem bewoonde huis gerechtigd was 
en door toedoen van de studenten in dit genot was gestoord, achtte 
de H.R. de vordering tot schadevergoeding toewijsbaar. Hoewel 
deze beslissing door Meijers is bestreden,IS) hebben de latere 
schrijvers zich bij de opvatting van de H.R. aangesloten.16) Het 
genotsrecht van een zaak kan immers geacht worden een zekere 
economische waarde te hebben. Wanneer nu een eigenaar of een 
huurder van een huis gedurende een zekere tijd een vermindering 
van zijn genot moet verdragen, betekent dit in wezen, dat hij een 
mindere economische waarde ontvangt dan wanneer hij in zijn 
genot niet gehinderd was. Toch heeft de leer van de H.R. eigen
aardige consequenties. De eigenaar van een huis, wiens genot 
verminderd wordt door stank of lawaai, waarvan het verwekken 
als een onrechtmatige daad moet worden beschouwd, kan zich een 
belastingvrij inkomen verzekeren door zich de hinder rustig te 
laten welgevallen en eerst veel later een actie tot schadevergoeding 
in te stellen. 

In het besproken arrest heeft de H.R. niet uitdrukkelijk beslist 
over de vraag, of ook buiten het genoemde geval van vermindering 
van genot van vermogensrechten vergoeding kan worden gevraagd 
voor de onlustgevoelens, die ontstaan bij het aanhoren van hinder
lijke geluiden. Een ontkennende beantwoording van deze vraag 
is niet geheel vanzelfsprekend. Want sinds 1943 17) huldigt de H.R. 
de leer, dat in geval van letsel, dat onrechtmatig is veroorzaakt, 
ook vergoeding kan worden gevraagd voor het psychisch leed, dat 
men ondervindt wegens geleden pijn of ontsiering van het lichaam. 
Het woord "letsel" dient in dit verband ruim te worden uitgelegd, 
zodat er niet alleen lichamelijke kwetsingen onder te brengen zijn, 

14) H.R. 31 dec. 1937, N.J. '38,517; 29 jan. 1937, N.J. '37,570 (Voorste 
Stroom IV). 

15) Verg. zijn noot onder het arrest. 
16) Zie laatstelijk Bloembergen, Schadeverg. bij onrechtmatige daad. 

blz. 78 met literatuur. Zelf spreekt deze schrijver in dit verband van ver
goeding van schade in abstracte zin. Zie verder Drion c.s., Onrechtm. daad 
II, no. 98. 

17) H.R. 21 mei 1943, N.J. '43, 455; Drion c.s., Onrechtm. daad II 
no. 13 e.v . 
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maar ook storingen van psychische aard.IS ) Nog verder gaat het 
Ontwerp voor het nieuwe BW, dat een bepaling inhoudt, volgens 
welke elk nadeel, dat niet in vermogens schade bestaat, voor ver
goeding in aanmerking komt, indien de aansprakelijke persoon het 
oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen.19) Degeen, die op
zettelijk rumoer maakt om een ander te hinderen, zou volgens deze 
bepaling dus aansprakelijk kunnen worden gesteld, ook al is er 
geen sprake van ontneming of vermindering van genot van de 
hem toekomende rechten. Toch is men bijna algemeen van oordeel 
dat een regel, volgens welke onder alle omstandigheden psychische 
onlustgevoelens, die door een onrechtmatige daad in het leven 
worden geroepen, tot een schadevergoeding in geld kunnen leiden, 
niet past bij de in Nederland geldende rechtsovertuiging, dit in 
tegenstelling tot wat in vele buitenlandse rechtsstelsels wordt 
geleerd.20) Op grond van deze opvatting is het gerechtvaardigd 
de hier besproken gevallen, waarin vergoeding kan plaatsvinden 
voor psychisch leed, als uitzonderingen te beschouwen. 

Wanneer ik nu de mogelijkheden, die openstaan voor iemand, 
die hinder ondervindt van bepaalde vormen van abnormaal lawaai, 
nog even zou mogen samenvatten, dan komen die hierop neer, 
dat hij in bepaalde gevallen, nl. wanneer de hinder uitgaat van 
een inrichting, die zich op een vaste plaats bevindt, zich kan 
beklagen bij het College van B. en W. in zijn woonplaats in de 
hoop, dat dit bepaalde voorwaarden ter vermindering van de hinder 
zal stellen op grond van de bepalingen van de Hinderwet (zie art. 
26 van die wet). Hiernaast zal het mogelijk zijn zich te wenden 
tot de burgerlijke rechter in die gevallen, waarin het veroorzaken 
van de hinderlijke geluiden een onrechtmatige daad oplevert, d.w.z. 
in strijd is met een wettelijk voorschrift of een wettelijk recht dan 
wel met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk 
verkeer betaamt. Wanneer aan dit vereiste voldaan is, zal de 
betrokkene de keus hebben tussen verschillende acties. Is het 
lawaai van enigszins blijvende aard, dan zal hij het meeste bereiken 
met een zgn. verbodsactie, waardoor de wederpartij genoodzaakt 

18) Drion C.S., Onrechtm. daad I1, no. 355; verg. ook Larenz, Lehrbuch 
des Schuldrechts I1, blz. 362; Achtnich, Zeitschrift für Luftrecht 1954, 
blz. 259. 

19) Artikel 6.1.9.11. Verg. over de invloed van opzet ook Spater, Michigan 
Law Review 1965, blz. 1379 en 1380. 

20) Zie over de vraag of ideële schade in het algemeen bij een vordering 
uit art. 1401 B.W. vergoedbaar is, de schrijvers en jurisprudentie geciteerd 
bij Drion C.S., Onrechtmatige daad I1, no. 13 en no. 16 .. Drion stelt zelf, 
dat het in ieder geval niet waarschijnlijk is, dat men hierin zover zal gaan 
als andere landen (Hofmann- Drion-Wiersma blz. 148). I.v.m. het nieuwe 
B .W. verg. men de conclusie behorende bij het 11e vraagpunt en art. 6.1.9.11. 
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kan worden het lawaai te beëindigen.21) Hiernaast kan ook een 
actie tot schadevergoeding worden ingesteld, maar deze kan niet 
enkel worden gebaseerd op de omstandigheid, dat door het lawaai 
zekere onlustgevoelens zijn opgewekt. Nodig zal het zijn, dat Of 
het lawaai tot een zekere vermogensschade heeft geleid (b.v. tot 
beschadiging of waardevermindering van de aan de eiser toe
behorende goederen, dan wel tot een min of meer voortdurende 
vermindering van het genot van die goederen), Of het lawaai moet 
aanleiding hebben gegeven tot lichamelijk of geestelijk letsel, zoals 
een hartaandoening of een nerveuze stoornis van ziekelijke aard, 
in welk geval niet alleen de geleden vermogensschade vergoed moet 
worden maar ook een zeker bedrag voor ideële schade, d.w.z. een 
genoegdoening voor eventuele gevoelens van smart en pijn. 

Na dit overzicht van de juridische gevolgen van de geluidshinder 
in het algemeen moge ik thans overgaan tot mijn eigenlijk onder
werp: de geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer. Het 
valt niet te betwijfelen, dat dit probleem speciaal in de laatste 
jaren zich ontwikkeld heeft tot een vraagstuk, dat in betekenis 
zeker te vergelijken valt met dat van de luchtverontreiniging. 
Weliswaar is het geronk van vliegtuigmotoren nimmer een geluid 
geweest, dat het menselijk gehoor aangenaam aandoet: men kan 
er zelfs geen ritmische inspiraties uit opdoen, zoals bij het geluid 
van een trein, dat Arthur Honegger tot zijn bekende compositie 
Pacific 231 (1924) inspireerde. Maar vóór de tweede wereldoorlog 
bleef de hinder, die door vliegtuigen werd veroorzaakt, beperkt tot 
de onmiddellijke omgeving van de luchtvaartterreinen en zelfs daar 
was het geluid niet geheel onverdraaglijk. 

De grote ontwikkeling van de luchtvaart na de tweede wereld
oorlog heeft hierin verandering gebracht. De groei van het draag
vermogen van de verkeersvliegtuigen is gepaard gegaan met een 
vermeerdering van het aantal motoren en een verzwaring van de 
capaciteit hiervan. Dit heeft ertoe geleid, dat het passeren vaneen 
vliegtuig op lage hoogte een oorverdovend lawaai veroorzaakt. 
Veel ernstiger is de toestand nog geworden, toen men de gewone 
motoren is gaan vervangen door straalmotoren. Het aanzetten van 
deze motoren geeft aanleiding tot het verwekken van enorme 
klankvolumen, waarbij degenen, die zich in de nabijheid van het 
vliegtuig bevinden, horen en zien vergaat. 22) Nog erger is het 
geworden, toen de constructeurs vliegtuigen gingen bouwen, die 
een snelheid kunnen ontwikkelen groter dan die van het geluid. 

21) Men verg. over de z.g. verbodsactie de literatuur en jurisprudentie, 
vermeld door Drion C.S., Onrechtmatige daad lI, no. 203 e .v. 

22) Oftinger, t .a.p. blz. 95 spreekt in dit verband van "apokalyptische 
Geräuschkatarakte". Zie ook Lacour, Revue franç. de dr. aérien (1956), 
blz. 26; Calkins, Journ. of air law and comm. 1958, blz. 375 e.v. 
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Als gevolg van het doorbreken van de geluidsbarrière ontstaan de 
beruchte sonic-booms, die de rust op aarde nog veel erger verstoren 
dan het aanzwellend en afnemend geronk van een normaal vliegtuig. 
Dat deze knallen een uiterst hinderlijke uitwerking hebben op 
degenen, die zich op de grond bevinden, zal ieder, die in de buurt 
van een militair vliegveld woont, kunnen beamen. Tot dusver 
konden wij ons tenminste nog troosten met de gedachte dat zij 
alleen kunnen ontstaan in het militaire luchtverkeer. Maar hoe 
zal de toestand worden, wanneer ook de grote verkeersvliegtuigen 
een snelheid zullen kunnen ontwikkelen, die groter is dan die van 
het geluid 1 23) Zal dan de omgeving van grote vliegvelden nog 
wel bewoonbaar blijven 1 Het is begrijpelijk, dat in dit opzicht de 
ontwikkeling van de techniek in zijn toepassing aan zekere grenzen 
moet worden gebonden. Het moge waar zijn, dat de enorme voor
uitgang van de luchtvaart, welke ons binnenkort in staat zal stellen 
binnen enkele uren van Europa naar Amerika te vliegen, in be
langrijke mate heeft bijgedragen tot de vergroting van de menselijke 
levensmogelijkheden. Maar wanneer die vooruitgang tengevolge 
zou hebben, dat het leven op bepaalde gedeelten van de grond, 
die in Nederland toch al zo schaars is, ondraaglijk zou worden, zal 
men wel genoodzaakt zijn de nodige maatregelen te nemen omdit 
te voorkomen en zelfs - zo dit niet mocht baten - om af te zien 
van de mogelijkheden, die de techniek ons in dit opzicht zou 
kunnen verschaffen.24) 

De hier bedoelde maatregelen kunnen in de eerste plaats van 
technische aard zijn. Het is daarom niet verwonderlijk, dat de 
I .C.A.O. (International Civil Aviation Organisation) en de I.A.T.A. 
(International Air Transport Association) zich al jaren intensief 
bezig hebben gehouden met de vraag, welke technische mogelijk
heden er zijn om de geluidshinder veroorzaakt door de super
sonische vliegtuigen te beperken.25) Bijzonder interessant zijn in 

23) Zie over de sonic-boom Roth, JournEl.l of air law and commerce 1958, 
blz. 68; Hammon, American Bar Association Journal 1961, blz. 1096; 
The Law Times 1963, no. 6263, blz. 227; Achtnich, Zeitschr. f. Luftrecht 
1962, blz. 250; Tempesta, TI Diritto Aereo 1965, blz. 10 e.v . 

24) Zie Oftinger op. cito blz. 119, 127 e.v. 
25) Zie o.a . voor de I.C.A.O. doc. 8087-0/925; verder Sapin, Revue du 

Sécr. Gén. de l'O.A.C.I., no. 116 (15 mars 1963) blz. 41, en voor de I.A.T.A. 
Iata-news 23-7-1962. Verg. verder voor de Verenigde Staten het z.g. 
Doolittle-Report, dat reeds in 1952 werd uitgebracht door een commissie, 
ingesteld door President Tnunan, waarover Achtnich, Zeitschrift f. Luft
recht 1954. blz. 254 en 276, alsmede De Forest Billyou, Air law (1963), 
blz. 61 e.v. en Calkins, Journ. of air law and comm. 1958, blz. 373 e.v.; 
voor Engeland Richards and Caplan (1964), Journal of the Royal Aero
nautical Society, Jaargang 68, p. 45 en voor W . Duitsland Arbeitsring für 
Lärmbekämpfung, geciteerd door Meyer, Zeitschr. f. Luftrecht 1957, blz. 1 
e.v.; Achtnich, Zeitschr. f. Luftrecht 1962, blz. 251; Wietkamp, Lärmbe
kämpfung, t.v.p. blz. 131 e.v. 
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dit verband enkele conclusies, die in 1962 zijn bereikt. Men heeft 
in dat jaar nl. een aantal richtlijnen opgesteld waarvan de voor
naamste luiden: 

"No increase in the level of engine noise can be tolerate<l. In 
fact engine noise from the supersonic transport aircraft must be 
lower than that of subsonic jets operating at present in order to 
permit round the clock operations. 

"Economic operations at supersonic speed must be practicabie 
over inhabited areas at any time of the day or night. Sonic boom 
could prevent this, unIcss the aircraft is designed to permit practical 
and economic procedures for its alleviation".26) 

Men mag op grond hiervan aannemen, dat er van de zijde van 
de luchtvaartondernemingen een voortdurende pressie op de 
constructeurs van vliegtuigen zal worden uitgeoefend om nieuwe 
technische hulpmiddelen tot ontwikkeling te brengen, die in staat 
zullen zijn het lawaai van het moderne transportvliegtuig op te 
vangen.27) 

Maar afgezien van de techniek is ook voor het recht een taak 
weggelegd om de ontwikkeling in goede banen te leiden. Reeds in 
verschillende landen zijn maatregelen genomen om de personen, 
die op het aardoppervlak zijn, tegen te groot rumoer van de 
moderne vliegtuigen te beschermen. Zo heeft b.v. in Duitsland het 
Bundesanstalt für die Flugsicherung een reeks van voorschriften 
gegeven, die ten doel hebben het opstijgen en dalen op zodanige 
wijze te doen plaatsvinden, dat het geluid zo min mogelijk door
dringt tot de bebouwde kommen.2B) In de meeste landen is het 
verboden 's nachts boven de grote steden te vliegen en in ieder 
geval moet hierbij een minimum hoogte in acht genomen worden.29) 

Bij de aanleg van vliegvelden wordt er nauwkeurig acht op ge
slagen, dat ze niet te dicht in de buurt van bevolkingscentra 
liggen.30) Vooral in de Verenigde Staten heeft men een uitgebreide 
studie van deze problemen gemaakt, die in 1960 heeft geleid tot 
de totstandkoming van z.g. "aircraft noise abatement rules" , 
uitgevaardigd door de Federal Aviation Agency,Sl) en in 1962 tot 

S8) Zie Achtnich, Zeitschrift f. Luftrecht 1962, blz. 251. 
S7) Achtnich, t.a.p. 
S8) Achtnich, t .a .p . blz. 253 e.v.; Meyer, Zeitschrift für Luftrecht 1957, 

blz. 7 e.v. 
28) Oftinger, Lärmbekämpfung blz. 107 e.v. ; Meyer, t .a.p. blz. 9; Pineau, 

Les infractions à la circulation aérienne en droit françaia, thèse Bordeaux 
1962 blz. 3 e.v. Voor Nederland geldt art. 8 van het Luchtverkeersreglement 
van 2 mei 1959, Stbl. 189. 

80) Zie voor W. Duiealand Achtnich, t.a.p. blz. 254; voor Frankriik 
Aubert, Les aérodromes et leur région juridique, thèse Paria (1941), blz. 94 
e.v. 

81) Achtnich, t.a.p. blz. 258, noot 28a. Zie ook de Forest Billyou (1963), 
Air law, blz. 556 e.v . 
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een drie dagen durende bespreking van het "Committee on inter
state and Foreign Commerce" van het House of representatives.32) 

Hoe staat het in deze met ons land? Het antwoord op deze 
vraag is niet geruststellend. Wel is er enige jaren geleden een 
Adviescommissie Geluidshinder door vliegtuigen ingesteld, die tot 
taak heeft advies uit te brengen aan de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, maar het eindrapport van deze commissie is tot dusver 
nog niet verschenen. Voor het overige zal men zich moeten be
helpen met de bestaande voorschriften, maar deze hebben over het 
algemeen nog een zeer gebrekkig karakter. 

In de eerste plaats beschikt de Overheid over de macht om het 
gebruik van vliegtuigen, die een te grote mate van overlast zouden 
veroorzaken, te verhinderen. Krachtens art. 4 van de Luchtvaart
wet is het hl. verboden de luchtvaart uit te oefenen met een lucht
vaartuig, dat niet voorzien is van een geldig bewijs van lucht
waardigheid. Weliswaar bevat de Luchtvaartwet geen bepalingen, 
die een aanknopingspunt kunnen opleveren voor voorschriften 
volgens welke bij de afgifte van de bewijzen van luchtwaardigheid 
mede rekening zou moeten worden gehouden met het lawaai, dat 
het luchtvaartuig voortbrengt, maar in de A.M.v.B., die de lucht
vaartwet uitwerkt,33) zouden dergelijke bepalingen alsnog kunnen 
worden opgenomen, waarbij men zich zou kunnen richten naar 
de voorschriften, die in andere landen in dit opzicht zijn tot stand 
gekomen.34) 

Een andere bescherming tegen lawaai is te vinden in art. 11 
van het Luchtverkeersreglement, dat een verbod inhoudt tijdens 
een vlucht een op het aardoppervlak waarneembaar geluid voort 
te brengen dat afwijkt van het geluid, dat bij normaal gebruik 
van het vliegtuig ontstaat.35) In twee opzichten is deze bepaling 
echter onbevredigend. In de eerste plaats vormt het Luchtverkeers
reglement een uitwerking van art. 3 Luchtvaartwet, waarin aan 

32) Strauss, Zeitschrift f. Luftrecht 1963, blz. 261. Zie voor de resultaten 
van deze bespreking House Report, no. 36, 27 febr. 1963; Zie verder Calkins, 
Journal of air law and comm. 1958, blz. 377 e.v.; voor W. Duitsland Achtnich, 
t.a.p. blz. 253 i.v.m. "noise abatement procedures". 

33) Zie Regeling Toezicht Luchtvaart, Stbl. 1959, 67, Hoofdstuk IV. 
34) Zie Oftinger, t.a.p. blz. 113; voor W. Duitsland Luftverkehrsgesetz 

van 10 jan. 1959, § 2, Ie lid onder 4, luidende "Ein Luftfahrzeug wird ZUID 

Verkehr nur zugelassen wenn ... die technische Ausrüstung des Luftfahr
zeugs so gestaltet ist, dasz das durch seinen Betrieb entstehende Geräusch 
das nach dem jeweiligen Stand der Technik unvermeidbare Masz nicht 
übersteigt". Z~e ook § 14, lid lb van de Oostenrijkse Luftfahrtgesetz van 
2 dec. 1957 (Österr. B.G.B.L. 1957, blz. 1403). 

35) Verg. hiermee voor W. Duitsland § 1, lid 2 van de Luftverkehrs
Ordnung van 10 augustus 1963, luidende: "Der Lärm, der bei dem Betrieb 
eines Luftfahrzeugs verursacht wird, darf nicht stärker sein, als es die 
ordnungsmäszige Führung oder Bedienung unvermeidbar erfordert". 
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de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de algemene verkeersveiligheid in 
de lucht. Het valt nu niet in te zien, dat voorschriften, die ten doel 
hebben het geluid, dat door de vliegtuigen wordt voortgebracht, te 
beperken, geacht kunnen worden de verkeersveiligheid te dienen, 
zodat het twijfelachtig is of bedoelde bepaling wel geldig is. In 
de tweede plaats gaat art. 11 LVR ervan uit, dat het in ieder 
geval geoorloofd is een geluid voort te brengen, dat ontstaat bij 
een normaal gebruik van het betreffend luchtvaartuig. Hieruit zou 
volgen, dat wanneer nieuwere typen van vliegtuigen bij normaal 
gebruik meer geluid voortbrengen, men dit geluid moet verdragen, 
zodat men geheel overgeleverd is aan de typen vliegtuigen, die 
door de luchtvaartondernemingen in gebruik worden genomen. 

Ten slotte zijn er een aantal voorschriften, die betrekking hebben 
op de vliegvelden. Tegen het lawaai, dat bij het landen en opstijgen 
van vliegtuigen ontstaat, kan helaas niet worden opgetreden met 
behulp van de Hinderwet. Weliswaar kan men de vliegvelden 
beschouwen als inrichtingen in de zin van deze wet, maar dan toch 
alleen wat betreft de machines en electromotoren, die zich in de 
hangars bevinden met het oog op de reparatie van vliegtuig
onderdelen. Vergunning voor het toelaten van het opstijgen en 
het dalen en zelfs voor het proefdraaien van ter vertrek gereed
staande vliegtuigen is daarom niet nodig.36) Wel bestaan er voor
schriften, die een zekere bescherming kunnen bieden bij het in 
gebruik stellen van vliegvelden. Volgens art. 14 Luchtvaartwet is het 
namelijk verboden met een vliegtuig op te stijgen of te landen anders 
dan op een luchtvaartterrein, dat als zodanig door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat is aangewezen.37 ) Deze aanwijzing is een 
administratieve beschikking, die belangrijke gevolgen heeft voor 
hen, die een zakelijk of persoonlijk recht hebben op de tot het 
luchtvaartterrein behorende percelen, en ook voor de gerechtigden 
op de terreinen, die gelegen zijn binnen een afstand van 5000 m. 
van de grens van het luchtvaartterrein, vèrgaande beperkingen 
in het gebruik van hun gronden tengevolge kan hebben, op grond 
waarvan zij een recht op schadeloosstelling kunnen doen gelden.38) 

36) Evenmin kent ons recht andere voorschriften, die ten doel hebben 
het veroorzaken van lawaai op vliegvelden te beperken. Anders het Engelse 
recht. Zie art. 41 Civil Aviation Act 1949, besproken door Mac Nair, The 
law of the air (1964), blz. 124. ("An Order in Council under section eight 
of this Act may provide for regulating the conditions under which noise 
and vibration may be caused by aircraft on aerodromes ... ") 

37) Verg. over de beperking in de vrijheid van landen en opstijgen Aubert, 
op. cito blz. 11 e.v. 

38) Zie art. 31 e.v. en 38 e.v. Luchtvaartwet 1958. Laatsgenoemde 
bepalingen kennen aan de Minister de bevoegdheid toe een verbod uit te 
vaardigen van belemmeringen op terreinen rondom luchtvaartterreinen. 

13 



14 GELUIDSHINDER DOOR HET LUCHTVERKEER 

Belanghebbenden kunnen verder bij een speciale commissie be
zwaren tegen de aanwijzing van het luchtvaartterrein naar voren 
brengen, waarna door de Minister een beschikking wordt gegeven. 
Van deze beschikking staat beroep open bij de Kroon, maar aan 
dit beroep is geen schorsende werking toegekend.39) 

Nu is het merkwaardige, dat in deze uitvoerige regeling in het 
geheel niet gesproken wordt over het door de vliegtuigen ver
oorzaakte lawaai. Dit heeft tengevolge, dat belanghebbenden wel 
op grond van het te verwachten lawaai, dat veroorzaakt wordt 
bij het opstijgen en dalen van de vliegtuigen tegen de aanwijzing 
van een terrein als luchtvaartterrein door de Minister in beroep 
kunnen komen,40) maar het is niet mogelijk, dat zij op grond van 
de door hen te ondervinden last schadevergoeding vorderen. De 
enige mogelijkheid, die de wet kent, is, dat de Minister aan de 
aanwijzing zekere voorwaarden verbindt, die ten doel hebben het 
lawaai zoveel mogelijk te beperken.41) Maar deze voorwaarden 
kunnen zich alleen richten tot degenen, die het luchtvaartterrein 
exploiteren, en niet tot de luchtvaartmaatschappijen, die de vlieg
tuigen gebruiken, welke de bron van het lawaai vormen. Waar het 
nu - althans in verband met de burgerlijke luchtvaart - voor 
de exploitanten van de vliegvelden niet mogelijk zal zijn de lucht
vaartmaatschappijen voorschriften te geven om het lawaai te be
perken, omdat zij verplicht zijn hun terreinen voor het opstijgen 
en landen van de vliegtuigen ter beschikking te stellen, kan ook 
langs deze weg maar betrekkelijk weinig bereikt worden.42) 

De achterstand, die Nederland in dit opzicht in vergelijking met 
andere landen vertoont, hangt waarschijnlijk samen met de om
standigheid, dat er tot dusver in Nederland nog geen procedures 
tegen de luchtvaartmaatschappijen en de vliegveldexploitanten 
zijn gevoerd, gegrond op het door de vliegtuigen veroorzaakte 
lawaai. 

88) Zie art. 21-30 Luchtvaartwet. 
40) Zeer onlangs is b .v., op grond van de van die aanwijzing te verwachten 

geluidshinder, de stichting "Tuinstad Buitenveldert" in beroep gekomen 
bij de Kroon tegen de aanwijzing door de Minister van verkeer en waterstaat 
van bepaalde terreinen in de buurt van Amstelveen-Noord als luchtvaart
terrein i.v.m. de uitbreiding van de luchthaven Schiphol. 

41) Art. 25 Luchtvaartwet, volgens welke bepaling de aanwijzing beperkt 
kan worden tot bepa.a.lde soorten van luchtvaartuigen en bepaalde vormen 
van luchtvaart, en ook andere voorwaarden kunnen worden gesteld. Een 
voorbeeld uit de praktijk, waarin van deze bevoegdheid gebruik is gemaakt, 
is het K.B. van 3 juli 1962 no. 42, St. Cour. 1962, no. 185 betreffende de 
aanwijzing van het luchtvaartterrein Soesterberg. Zie ook § 30, lid 3 van 
de West-Duitse Verordnung über Luftverkehr van 21 aug. 1936 en voor 
Frankri(jk Aubert, op cit., blz. 104. 

42) Wat de militaire vliegvelden betreft ligt dit anders. Zie het K.B. 
van 3 juli 1962, genoemd in noot 41. 
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Geheel anders is dit in de andere luchtvaa.rtlanden. Zo had in 
Duitsland het Reichsgericht reeds in 1919 te oordelen over een 
vordering tot schadevergoeding, ingesteld tegen een Aktiengesell
schaft, die een vliegveld exploiteerde voor het geven van onderricht 
aan a.s. piloten, gegrond op het oorverdovende lawaai, dat ont
stond bij het aanzetten en het proefdraaien van de motoren en 
het op geringe hoogte vliegen boven de naburige terreinen. De 
vordering werd toegewezen met de overweging, dat de A.G. zich, 
door toe te laten, dat het vliegveld voor dit doel gebruikt werd 
- zij het indirect - aan stoornis van de eigendom van de naburen 
had schuldig gemaakt.43) Talrijk zijn verder de gevallen geweest, 
waarin in het buitenland een vordering tot schadevergoeding werd 
ingesteld op grond van materiële schade, die door het geluid op 
de grond werd veroorzaakt, b.v. bij beschadiging van gebouwen 
als gevolg van de geluidstrillingen of doordat de op de grond levende 
dieren op een bijzondere wijze op het geluid gereageerd hadden. 
Zo hebben zich gevallen voorgedaan, waarin een paard op hol was 
geslagen 44) en waarin het wild van een bepaald terrein was ver
dreven tengevolge van het steeds terugkerend geronk van vliegtuig
motoren.45) Een heel bijzondere reactie op het landen van vlieg
tuigen treft men aan bij dieren als marters en zilvervossen. Deze 
plegen nl. in hun schrik hun jongen dood te bijten, en ook dit 
heeft al in verschillende landen tot procedures geleid,46) In het 

43) Zie R.G. 18 okt. 1919 R.G.Z. 97/25, beBP.roken door Achtnich, 
Zeitschr. f. Luftrecht 1954, blz. 271 e.v. De toeWijzing van de vordering 
werd gegrond op § 1004 B.G.B . (inhoudende de z.g. "Unterla.ssungsan
sEruch" bij inbreuk op de eigendom), doordat de betrokken A.G. als 
, mittelbarer Störer" in de zin van dit artikel beschouwd werd. Hierbij valt 
echter te bedenken, dat de A.G. zich in casu niet beperkt bad tot de ex
ploitatie van het vliegveld, ma.a.r zich ook bezig hield met de opleiding van 
piloten. Men kan uit het arrest daarom niets afleiden omtrent de aansprakelijk
-beid van een A.G., die zich uitsluitend bezig houdt met de exploitatie van 
een vliegveld. Zie Achtnich, t.a.p., die zelf de aansprakelijkheid van een 
dergelijke A.G. voor het bij het landen en het opstijgen van vliegtuigen 
veroorzaakte lawaai afwijst op grond van de omstandigheid, dat onder de 
in Duisland geldende wetgeving de exploitant van het vliegveld verplicht 
was het luchtverkeer te dulden. Dit geldt ook thans nog voor het in W. 
Duitsland geldende recht. Zie § 6, lid 3 Luftverkehrsgesetz 1959 t § 30, 
lid 3 Verord. über Luftverkehr 1936 en Achtnich, Zeitschr. f. Luftrecht 
1962, blz. 259; andera de schrijvers t.a.p. in noot 34 geciteerd. Achtnich 
kan zich voor zijn opvatting beroepen op het vonnis van het Lsndgericht 
Berlin van 6 april 1962, Zeitschr f. Luftr. 1962, blz. 302 e.v. 

44) Zie Trib. civil de la Seine 10 juni 1914, geciteerd door Khsdr, Revue 
Gén. de l'Air 1964, blz. 31. 

45) Zie Trib. de comm. Marseille 10 jan. 1939, geciteerd door de Juglsrt, 
Traité élém. de dr. sérien (1952), no. 159. 

46) Zie voor Duitsland R.G. 4 juli 1938, R.G.Z. 158, 34 (aansprakelijkheid 
afgewezen op grond van het ontbreken van ca.usa.a.I verband), waarover 
Achtnich, Zeitschr. f. Luftrecht 1954, blz. 259 e.v.; verg. verder voor 
Frankrijk Conseil d'Etat 10 jan. 1962, Revue Gén. de l'Air, blz. 73, voor de 
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zelfde kader kan een geval geplaatst worden, dat zich in de Ver
enigde Staten heeft voorgedaan en in 1946 tot een beslissing van 
het Hooggerechtshof heeft geleid, die de grondslag heeft gevormd 
van vele latere beslissingen, nl. de zaak Causby tegen United 
States.47) In dat geval ging het om een echtpaar Causby, dat een 
kippenfokkerij had vlak in de buurt van een militair vliegveld. 
Door het lawaai van de aanvliegende en vertrekkende vliegtuigen 
werden de kippen zo verschrikt, dat zij tegen de afrasteringen, 
waarbinnen zij waren opgesloten, aanvlogen en daardoor voor een 
deel gedood werden. Het Hooggerechtshof maakte uit, dat het 
door de vliegtuigen in de onderste luchtlaag veroorzaakte lawaai 
in dit geval voor de eigenaar leidde tot een vermindering van de 
gebruiksmogelijkheden van de grond en daarom als een gedeeltelijke 
onteigening moest worden beschouwd, zodat het echtpaar Causby 
inderdaad tot schadevergoeding gerechtigd was.48) Maar de be
slissing doet duidelijk uitkomen, dat dit alleen geldt, wanneer de 
vliegtuigen geregeld zo laag vliegen, dat zij het gebruik van de 
overvlogen grond beïnvloeden. Niet voldoende is dus, dat de 
waarde van grond als gevolg van het geregelde overvliegen daalt, 
zeker niet wanneer de vliegtuigen zich houden aan de voorge
schreven vliegbanen.49) Sinds het geval Causby zijn vorderingen 
van particulieren tegen de exploitanten van vliegvelden in de 
Verenigde Staten aan de orde van de dag: in 1962 waren b.v. niet 
minder dan 1000 desbetreffende klachten, hoofdzakelijk tegen door 
steden geëxploiteerde vliegvelden aanhangig, waarbij gewoonlijk 
volstaan wordt met het vorderen van schadevergoeding, maar 

Verenigde Staten American Restatement I, § 194, g; Mac Nair, The law of 
the air (1964), blz. 69, noot 16. 

47) 328 U.S. 256 (1946), Revue franç. de dr. aérien 1947, blz. 124. Verg. 
over dit arrest de Juglart t.a.p. no. 160; Guinchard, Les principaux aspects 
juridiques de l'exploitation des aéroports commerciaux, thèse Paris 1958, 
blz. 201; Strauss, Zeitschr. f. Luftrecht 1963, blz. 262 e.v.; Spater, Michigan 
Law Review 1965, blz. 1391; Mac Nair, Tbe law of the air (1964), blz. 53 
e.v., waar nog andere beslissingen worden genoemd. 

48) In gelijke zin Griggs v. County of Allegheny 369 U.S. 84 en 857 
(1962), waarover Spater, Michigan Law Review 1965, blz. 1391 e.v.; de 
Forest Billyou (1963), blz. 83 e.v. Voor de invloed op de aansprakelijkheid 
van de omstandigheid, dat bij het vliegen gebruik is gemaakt van vante
voren vastgestelde luchtwegen, verg. men Strauss, Zeitschr. f. Luftr. 1963, 
blz. 263 en de aldaar vermelde beslissing inzake Matson v. United Stase 
171 F . Supp. 283 (1959) alsmede hieronder, noot 71. 

49) Zie Spater, Michigan Law Review 1965, blz. 1391, waarin gewezen 
wordt op de geringe hoogte, waarop de betreffende vliegtuigen plachten te 
vliegen. Vandaar de overweging in het arrest, dat "the superadjacent air 
space at this low altitude is so close to the land, that continuous invasions 
of it effect the use of the surface of the land itself". Verg. ook Mac Nair, 
The law of the air (1964), blz. 53 en Calkins, Journ. of air law and comm. 
1958, blz. 397; Dygert, Journ. of air law and comm. 1964, blz. 207 e.v. 
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soms zelfs staking van de exploitatie van het vliegveld geëist 
wordt.50) 

Anders dan in de Verenigde Staten heeft men in Engeland 
getracht vorderingen tegen de exploitanten van vliegvelden op 
grond van het door de vliegtuigen veroorzaakte lawaai uitdrukkelijk 
uit te sluiten. De Civil Aviation Act van 1949 bevat nl. een bepaling, 
dat geen rechtsvordering zal kunnen worden ingesteld enkel op 
grond van het lawaai of de trillingen, die door een vliegtuig op 
een vliegveld worden veroorzaakt.51) Maar afdoende is deze be
paling niet, want door de schrijvers wordt aangenomen, dat zij 
geen toepassing kan vinden in geval van lawaai, dat niet ver
oorzaakt is door vliegtuigen, die zich op het vliegveld bevinden, 
maar door de vliegtuigen in de periode van landing of vertrek.52) 

Ten slotte moge nog melding worden gemaakt van een recente 
procedure in Frankrijk, die ontstaan is als gevolg van geluidshinder 
door vliegtuigen. Het betreft hier een zaak, die kort geleden beslist 
is door het Tribunal van Nice en alom zeer de aandacht heeft 
getrokken.53) Gelijk bekend zal zijn, is het vliegveld van Nice 
gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de stad. Voor de bewoners 
leverde dit geen onoverkomelijk bezwaar op, zolang de vliegtuigen, 
die op het vliegveld landden en vertrokken, van een ouder type 
waren. Maar toen de luchtvaartmaatschappijen straalvliegtuigen 
zoals de moderne Caravelles gingen gebruiken, werd de toestand 
voor de bewoners in de onmiddellijke nabijheid van het vliegveld 
al gauw onhoudbaar. Dit ondervonden de bouwer en de eigenaars 
van een groot flatgebouw aan de buitenkant van de stad. Toen 
het erop aankwam de gereedgekomen luxe-appartementen te ver-

50) Zie Strauss, Zeitschr. f. Luftr. 1963, blz. 266. 
51) Zie art. 41 (1) "An Order in Council under section eight of this Act 

may provide for regulating the conditions under which noise and vibration 
may be caused by aircraft on aerodromes and may provide that subsection 
2 of this section shall apply to any aerodrome as respects which provision 
as to noise and vibration caused by aircraft is so made". 

(2) "No action shall lie in respect of nuisance by reason only of the 
noise and vibration caused by aircraft on an aerodrome to which this sub
Beetion applies by virtue of an Order in Council under section eight of this 
Act, as long as the provisionB of any such Order in Council are duly complied 
with". 

Verg. over deze bepaling Mac Nair, The law of the air (1964), blz. 123 e.v. 
52) Zie over deze vraag Mac Nair, t.a.p. blz. 125; Guinchard, op cito 

blz. 195. 
53) Tribunal de Grande Instanee van Nice van 9 dec. 1964, Dalloz 

Jurispr. 1965, blz. 221 e.v. met een zeer uitvoerige noot van Derrida. Het 
vonnis is ook opgenomen in de Juris Classeur Périodique 196511, no. 14074 
met een noot van de Juglart en in Revue Gén. de dr. aérien, 1964, 416 met 
een noot van de Villeneuve; zie verder Loridon, op. cito blz. 87. Verg. voor 
een verwant geval ook Cour d 'appel Paris, 27 febr. 1961, Revue franç. de 
dr. aérien 1961, blz. 279. 
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kopen, bleken deze praktisch onverkoopbaar te zijn. De bouwer 
stelde vervolgens een actie tot schadevergoeding in, merkwaardiger
wijze niet tegen de exploitante van het vliegveld (de Chambre du 
Commerce van Niée) (deze vordering zou volgens het Franse recht 
niet door de gewone rechter beoordeeld kunnen worden, maar 
thuis horen bij de administratieve rechter) 54) maar tegen de Air 
France, hoewel deze slechts een van de vele luchtvaartmaatschap
pijen was, die van het vliegveld gebruik maakten. Deze vordering 
leidde tot een stroom van processen. Niet alleen voegden zich in 
het geding een aantal andere gedupeerden waaronder een koper 
van een van de luxe appartementen, die dit in arren moede maar 
ter beschikking had gesteld van Algerijnse vluchtelingen, omdat 
hij dit verkoos boven het moeten verduren van het onverdraaglijk 
lawaai, dat de vliegtuigen veroorzaakten. Maar bovendien richtten 
andere bewoners van de buurt een speciale vereniging op om zich 
aan de zijde van de aannemer te kunnen stellen, waarbij zij niet 
volstonden met het vorderen van schadevergoeding, maar zelfs een 
bevel trachtten uit te lokken, waarbij het de Air France zou worden 
verboden met de door haar gebruikte Caravelles boven het bewuste 
stadskwartier op lage hoogte te vliegen. 

Het is niet mijn bedoeling het verloop van al deze procedures 
voor u te behandelen. Voldoende is de overwegingen van de Recht
bank te vermelden, die ertoe leidden, dat de Air France behoudens 
een nadere bewijsopdracht veroordeeld werd. Het College begint 
met voorop te stellen, dat volgens een bijzonder wettelijk voorschrift, 
dat in Frankrijk evenals in vele andere landen geldt maar - zoals 
wij zullen zien - in ons recht nog ontbreekt, de exploitant van een 
vliegtuig van rechtswege aansprakelijk is voor de schade, die door 
de manoouvres van het vliegtuig of door voorwerpen, die uit het 
vliegtuig vallen, aan personen of goederen op het aardoppervlak 
veroorzaakt wordt, behoudens eigen schuld van het slachtoffer.55) 

Voor de toepassing van deze bepaling is het dus niet noodzakelijk, 
dat de schuld van de exploitant komt vast te staan, terwijl het al 

64) Men verg. over de organisatie van de openbare vliegvelden in Frankrijk 
en het publiekrechtelijk karakter daarvan Guinchard, op cito blz. 89 en 
speciaal blz. 107 e.v. Mgezien va.n het vliegveld van Pa.rijs geschiedt de 
exploitatie door de Franse Kamers van Koophandel, die hiervoor een 
conCe88ie nodig hebben. Zie ook de bovengenoemde noot van Derrida 
onder 2. 

65) Art. 36 van het Décret van 30 nov. 1955 (in de plaats getreden van 
art. 53 van de wet van 31 mei 1924, waarover de Juglart, Traité élém. 
de dr. Aérien no. 172 e.v.), luidende "L'exploitantd'unaéronefestresponsable 
de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les 
objects qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surf ace. 
Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve 
de la faute de la victime". 

18 
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evenzeer irrelevant is, of er een dadelijk contact is geweest tussen 
het vliegtuig of zijn onderdelen en de persoon of zaak op het 
aardoppervlak, die getroffen is. De Air France kon dus op grond 
van deze bepaling voor de geluidshinder aansprakelijk gesteld 
worden, zonder dat het haar kon baten, dat zij zich geheel had ge
houden aan de luchtroutes, die haar van hogerhand waren aan
gewezen, dus op normale wijze had gevlogen. Maar aan de andere 
kant achtte de Rechtbank het niet aanvaardbaar, dat een lucht- . 
va.a.rtmaatschappij aansprakelijk zou zijn voor elke vorm van 
hinder, die door het vliegen aan de personen op de grond zou 
worden veroorzaakt, want de Franse Code de l' A VÏation houdt een 
uitdrukkelijke bepaling in, volgens welke de vliegtuigen een recht 
van vrije passage hebben boven het Franse grondgebied. Er bestaat 
dus volgens het College een soort wettelijk servituut, volgens het
welk de eigenaars het vliegen door de luchtkolom boven hun grond 
moeten dulden.66) Op grond hiervan kwam het College tot de 
conclusie, dat de Air France aansprakelijk zou zijn, indien bewezen 
zou kunnen worden, dat haar toestellen door hun manreuvres 
een nadeel hadden veroorzáa.kt "dépassant les inconvénients 
normaux du voisinage" .67) 

Na dit overzicht van de buitenlandse jurisprudentie zou ik mij 
thans graag willen bezighouden met het Nederlandse recht. Het 
valt niet aan te nemen, dat procedures die in het buitenland in 
zo grote frequentie plegen voor te komen, in ons land geheel zullen 
uitblijven. Hoe zal de Nederlandse rechter de klachten gegrond 
op abnormale geluidshinder dan beoordelen 1 Ten einde deze vraag 
systematisch te kunnen behandelen is het nodig eerst na te gaan, 
in hoever de grondeigenaars in het algemeen moeten dulden, dat 
er boven hun grond gevlogen wordt met lawaai-veroorzakende 
vliegtuigen. Daarna kan worden ingegaan op het speciale probleem, 
dat ontstaat indien de gronden gelegen zijn in de onmiddellijke 
nabijheid van een vliegveld. 

Wat het lawaai betreft, dat ontstaat bij het gewoon overvliegen 
van een vliegtuig, rijst al dadelijk de vraag, of de eigenaar, die 
hiervan last ondervindt, het overvliegen niet alleen al hierom kan 
verbieden, omdat de eigendom van de grond mede rechten verschaft 
op de luchtkolom, die zich boven de grond bevindt. Op grond 
hiervan zou kunnen worden aangenomen, dat het binnendringen 

6&) Art. 17 van de Code de l'aviation civile et commerciale: " Les séronefs 
peuvent circuler librement au-de88U8 des territoires français". 

67) Verg. hierover de literatuur en jurisprudentie, geciteerd in de noot 
van Derrida geciteerd in noot 53 onder IIB 1, speciaal Planiol-Rieert
Pica.rd, Les Biens, no. 460 e.v. ; Savatier, Traité de la responsabilité civile I, 
no. 70 e.v.; Mazeaud et Tunc, Traité de la respons. civile I, no. 593 e.v. 
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van die luchtkolom zonder toestemming van de grondeigenaar al 
op zichzelf ongeoorloofd is. Deze vraag wint aan betekenis, omdat 
in het volkenrecht het beginsel van de vrijheid van de luchtruimte 
niet wordt erkend.5B) Dit blijkt uit artikel I van het Verdrag van 
Chicago van 7 dec. 1944, waarin uitdrukkelijk is bepaald, dat de 
verdragsluitende staten erkennen, dat elke staat de volledige en 
uitsluitende souvereiniteit heeft over de luchtruimte boven zijn 
grondgebied. Wanneer de Overheid vliegtuigen uit het luchtruim 
boven zijn grondgebied kan weren, waarom zou dit dan een parti
culiere eigenaar niet vrijstaan 1 

De beantwoording van de hier gestelde vraag is afhankelijk van 
de betekenis, die men toekent aan het uit het Romeinse recht 
stammende adagium "cuius est solurn, eius est usque ad coelum 
et ad inferos". Langzamerhand weten wij wel, dat de Romeinse 
juristen zelf veel te praktisch waren ingesteld om de door hen 
gebruikte adagia als meer te beschouwen dan als een leidraad, 
die voor de oplossing van praktische rechtsvragen betekenis kon 
hebben. Zij zagen hierin zeker geen logische beginselen, die ook 
toepassing zouden moeten vinden wanneer dit zou ingaan tegen 
de eisen van de praktijk. Maar de 1ge eeuwse juristen, die sterk 
dogmatisch waren ingesteld, hebben het adagium "cuius est solurn" 
verheven tot een rechtsregel, volgens welke het recht van de grond
eigenaar op de luchtkolom met een volledig eigendomsrecht gelijk
gesteld zou kunnen worden. Zo bepaalt art. 552 CC: "La propriété 
du sol emporte la propriété du dessus et du dessous", en deze 
regel is via de diverse codificaties in de meeste landen van het 
Europees vasteland, waaronder ook Nederland, doorgedrongen.59) 

In landen, waar een codificatie ontbreekt, zoals Engeland, is men 
tot conclusies gekomen, die niet veel van de op het vasteland 
geldende opvattingen afweken. Bepaalde vormen van aantasting 
van eigendom worden in het Engelse recht beschouwd als "trespass" , 
waartegen de eigenaar kan opkomen zonder dat hij genoodzaakt 
is aan te tonen, dat hij schade heeft geleden.60) Wij komen nu 
verschillende uitspraken van Engelse rechters tegen, waarin het 
gebruik maken van de luchtruimte boven eens anders grond als 
"trespass" werd beschouwd en in dit opzicht b.v. gelijk wordt 
gesteld met het lopen over eens anders land.61) Het meest frappante 

58) Verg. hierover laatstelijk Johnson, Rights in air space, Manchester 
Univ. Press (1965) met literatuur; voor Nederland Goedhuis, Handboek 
voor het luchtrecht, blz. 35 e.v. ; de Rode Verschoor, Inleiding tot het 
luchtrecht, blz. 11 e.v.; Honig, The legal status of aircraft, blz. 6 e.v. 

59) Zie art. 626 B.W.; § 905 B.G.B.; art. 667 Zwits. Burg. Wetb.; art. 840 
!tal. Wetb.; art. 1001 Grieks Wetb. 

60) Salmond, Law of torts, blz. 227; Pollock, Law of torts, blz. 277 e.v.; 
Clerk and Lindsell, On torts, n° 1131 e.v. 

61) Zie Mac Nair, The law of the air (1964), blz. 31 e.v. 
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voorbeeld is wel dat, waarin de eigenaar van een paard werd aan
gesproken omdat dit een merrie gebeten had en daarbij met zijn 
hoofd en benen buiten de heining was gekomen van het land, waar 
het thuis hoorde. Aansprakelijkheid werd door de rechter aange
nomen, omdat het paard zich met zijn hoofd en benen had begeven 
in de luchtruimte van de naburige eigenaar.62) Hoewel dergelijke 
dwaze beslissingen in Nederland gelukkig ontbreken, heeft toch 
ook de H.R. in 1902 nog beslist, dat het met het in beginsel on
beperkte recht van de grondeigenaar onverenigbaar is, wanneer 
hij zou moeten dulden, dat er telefoondraden boven zijn grond 
zouden worden gespannen.63) 

In de 20ste eeuw heeft de dogmatische rechts beschouwing veel 
van haar betekenis verloren en gezond verstand heeft algemeen 
tot de opvatting geleid, dat al heeft de grondeigenaar zekere 
belangen bij de luchtkolom, die zich boven zijn grond bevindt, 
zijn rechten moet wijken zodra zulke eminente belangen als die 
van het luchtverkeer op het spel staan.64) In praktisch alle landen 
wordt daarom aangenomen, dat de grondeigenaar zich in beginsel 
niet tegen het luchtverkeer boven zijn grond kan verzetten.6S) 

Veelal heeft men het nodig geoordeeld hiervoor een uitdrukkelijke 
wetsbepaling in het leven te roepen, die de eigenaar verplicht het 
luchtverkeer boven zijn grond te dulden.66) Gewoonlijk heeft men 
daarbij tegelijk aangegeven, tot welke grens deze verplichting van 
de grondeigenaar zich uitstrekt. Zo bepaalt art. 40 van de Engelse 
Civil Aviation Act: "No action shall !ie in respect of trespass or 
in respect of nuisance, by reason only of the flight of an aircraft 
over any property at a height above the grond, which having 
regard to wind, weather and all the circumstances of the case is 

62) Ellis v. Loftus Iron Co (1874) L .R. 10 C.P. 10, besproken door Nac 
Nair, t.a.p. blz. 37. 

63) H.R. 24 dec. 1902, W. 7849. 
64) Zie Asser-Zakenrecht, Bijz. deel blz. 54; Pitlo, Het zakenrecht, blz. 

135; Beekhuis, Praedv. Broed. Not. 1940, blz. 189 e .v. 
65) Zie voor Frankrijk de Juglart, no. 153 e.v.; Chauveau, Droit aérien 

(1951) no. 503; Georgiades, Revue franc;. de dr. aérien 1954, blz. 436; 
Lacour, Revue franc;. de dr. aérien 1956, blz. 27; Pineau, Les infractions 
à la circulation aér. en dr. fr ., thèse Bordeaux (1962) blz. 217 e.b.; Khadr, 
Revue Gén. de l'air, 1964, blz. 11 e.v; voor Engeland Mac Nair, t .a.p. 
blz. 44. Verg. over de betekenis van het adagium: "Cuius est solum" voor 
het luchtrecht verder het zeer gedokumenteerde artikel van Cooper, Revue 
franc;. de dr. aérien 1952, blz. 339 e.v. 

66) Zie voor FrankriJ'k art. 17 van de Code de l'aviation civile, vermeld 
in noot 50; voor Duitliland § 1, lid 1 van de Luftverkehrsgesetz; voor 
Engeland art. 40, lid 1, Civil Aviation Act. 1949; voor de Verenigde Staten 
de Federal Aviation Act. 1958, 49 U.S.C.A., § 1304, besproken door Mac 
Nair, t.a.p. blz. 51; voor Zwitlierland Art. 1 Luftfahrtgesetz 1948, waarover 
Oftinger, t.a.p. blz. 119 e.v. 
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reasonable, or the ordinary incidents of such flight", tenminste 
zolang overigens aan de wettelijke voorschriften is volda.a.n.67) 

Maar in ons land ontbreekt tot dusver elke zodanige regeling. Dit 
kan tot moeilijkheden leiden, omdat weliswaar ook bij ons wordt 
aangenomen, dat het recht van de eigenaar op de luchtkolom boven 
zijn grond zich niet verder uitstrekt dan een redelijk belang van 
de eigenaar meebrengt, maar in het geval, dat de eigenaar last 
ondervindt van overvliegende vliegtuigen zeer goed zou kunnen 
worden volgehouden, dat hij er een redelijk belang bij heeft zich 
tegen het overvliegen te verzetten. In het Ontwerp RW. is met 
het oog hierop een uitdrukkelijke bepaling opgenomen, volgens 
welke het vliegen boven de grond van een ander slechts dan een 
inbreuk op de eigendom van die grond oplevert, indien het geschiedt 
met onmiddellijk gevaar voor de op de grond zich bevindende 
personen of zaken.68) Het merkwaardige van deze bepaling is, dat 
bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het vliegen toch 
nog een zekere betekenis wordt toegekend aan de omstandigheid, 
dat boven eens anders grond gevlogen wordt. Ook in verschillende 
buitenlandse rechtsstelsels ontmoet men nog steeds de opvatting, 
dat het vliegen door de luchtkolom boven de grond van een ander, 
ook al is dit in beginsel rechtmatig, toch als een inbreuk op de 
eigendom van de grond moet worden beschouwd. Zo construeren 
de Franse schrijvers het recht van passage van vliegtuigen als een 
soort van wettelijke erfdienstbaarheid 69) en in de Verenigde Staten 
hebben de Amerikaanse rechters aanvankelijk niet geschroomd het 
op lage hoogte vliegen boven de grond van een ander als "trespass" 
te kwalificeren. 70) Intussen is deze opvatting later beïnvloed door 
de Federal A viation Act van 1958, die de basis verschaft voor het 

67) Zie ook voor Duitsland § I, lid 1 Luftverkehrsgesetz ("Die Benutzung 
des Luftraums durch Luftfahrzeuge iat frei, soweit sie nicht durch dieses 
Gesetz, das Gesetz über die Bundesanstalt für Flugsicherung vom 23 März 
1953, und durch die zur Durchführung dieser Gesetze erlassenen Rechts
vorschriften beschränkt wird"). 

88) Art. 5.3.2, 3e lid. In de toelichting wordt echter gezegd, dat het 
vliegen ook zonder onmiddellijk gevaar voor de op de grond zich bevindende 
personen of zaken desniettemin uit aIJ.dere hoofde onrechtmatig kan zijn. 

et) Zie de schrijvers, geciteerd door Derrida in zijn noot onder het vonnis 
van Nice, geciteerd in noot 53, blz. 227 onder 6. 

70) Zie Mac Nair, The law of the air (1964), blz. 54 e.v. en de daar ver
melde jurisprudentie. Later construeert men in deze gevallen een aan
sprakelijkheid op grond van nuisance. Verg. Swetland v . Curtiss Airp. 
Corp., U.S. circuit Court of Appea.ls 6° circuit 8 jan. 1932, 55 F. (2d) 210, 
besproken door MBc Nair t.a.p. blz. 56 en door Guinchard, Les Princi'Miïh. 
aspects juridiques de l'expl. des a-érop., thèse Paria 1958, blz. 199. In . 
v. Orcas Power and Light Co (1960) 355 P (2d) 781 verklaarde de Supreme 
Court of Washington, dat "to apply the traditional reBtrictive legal categories 
of tresspa.sser ... to an airplane travelling in the spa.ce above a. person's 
land is like trying to squeeze a square pig into a round hole" (Ma.c Nair 
t.a.p. blz. 51). Over de mogelijkheid van het vragen van een z.g. "injunction" 
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vaststellen door de Federal A viation Administrator van bepaalde 
luchtwegen, waarvan het gebruik aan ieder vrijstaat. Sindsdien is 
de vraag gerezen, of de exploitant van een vliegtuig, dat zich aan 
de vastgestelde luchtwegen houdt, toch nog aansprakelijk kan 
worden gesteld jegens de grondeigenaar, over wiens terrein hij 
vliegt. Door de Amerikaanse rechters wordt hierover verschillend 
gedacht.71) Bijzonder belangrijk is verder de rechtspraak, die zich 
ontwikkeld heeft i.v.m. aansprakelijkheid van de publiekrechtelijke 
organen, die vliegvelden exploiteren. Men beschouwt nl. de aan
tasting van de eigendom, die een gevolg is van het op lage hoogte 
vliegen boven het naburige land als een soort onteigening ("taking") 
van het recht van de grondeigenaar op de luchtkolom. Wordt het 
vliegveld nu geëxploiteerd door een overheidslichaam, dan kan de 
eigenaar zich beroepen op het 5de amendement van de Amerikaanse 
conStitutie inhoudende, dat eigendom "may not be taken for 
public usa without just compensation" en op die grond schadeloos
stelling vorderen. 72) 

Intussen vraagt men zich toch wel af, of het wel juist is voor de 
beoordeling van de rechtmatigheid van het vliegen een zo grote 
betekenis toe te kennen aan het besproken adagium "Cuius est 
solum". Indien er als een gevolg van het vliegen voor de grond
eigenaar schade of hinder ontstaat, die hij in beginsel niet behoeft 
te dulden, behoort het dan enig verschil te maken, of deze schade 
of hinder is veroorzaakt door een vliegtuig, dat recht boven zijn 
grond vloog, dan wel door een, dat juist aan de grens van zijn 
terrein heeft gevlogen 1 73) M.i. brengt de ontwikkeling van de 
luchtvaart mee, dat het recht van de grondeigenaar op de luoht
kolOIn boven zijn grond geheel moet wijken voor het beginsel, dat 
het luchtruim ter vrije beschikking staat van de luchtvaart, met 
dien verstande, dat het recht om door de luchtruimte te vliegen 
in zover beperkt is, dat men aan anderen geen schade of hinder 
mag berokkenen, die deze in redelijkheid niet behoeven te dulden. 

verg. men Spater, Michigan Law Review, blz. 1377 e.v., speciaal blz. 1379, 
noot 32, alsmede Calkins, Journ. of air law end comm. 1958, blz. 380 e.v. 

71) Verg. de jurisprudentie besproken door CaJkins, Journ. of air law 
and comm. 1958, blz. 383 e.v. en Mac Nair, t .a.p. blz. 51 e.v. 

72) Zie Causby v. U.S., vermeld in noot 47, en Griggs v. County of 
Allegheny, vermeld in noot 48. Over de betekenis van "taking" zeer uit
voerig Spater, Michigan Law Review 1965, blz. 1385 e.v. Aansprakelijkheid 
op deze grond moet grincipieel onderscheiden worden van aansprakelijkheid 
voor "trespass" of nuisance". Zie blz. 1391, noot 71. Verg. ook StraU88, 
Zeitschr. f. Luftr. 1963, blz. 265. 

78) Dat hierover ook in de Verenigde Staten twijfel is gerezen, blijkt 
uit Spater, blz. 1392 en 1394. Verg. ook twee recente beslissingen van 
State Courts (Thornburg v. Port of Portland, 233 Ore. 178, 376, P. (2d) 100 
(1962) en Martin v. Port of Seattle 64 Wash. (2d) 324, 391 P. (2d) 540 (1964), 
besproken door Spater, t.a.p. blz. 1404 e.v. 
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Of die anderen toevallig eigenaars zijn van de grond, waarboven 
is gevlogen, is bij de beoordeling van dit laatste volstrekt irre
levant.74) 

Wij zijn hiermee gekomen tot een volgend probleem, dat zich 
i.v.m. de aansprakelijkheid voor geluidshinder voordoet. De vraag 
dient namelijk gesteld te worden aan welke voorwaarden moet 
worden voldaan, wil een actie tot schadevergoeding wegens schade 
door vliegtuigen op het aardoppervlak toegebracht voor toewijzing 
vatbaar zijn. Ook in dit opzicht bestaat in Nederland een belangrijke 
achterstand. 

In tegenstelling met andere landen bevat het Nederlandse recht 
namelijk geen bijzondere voorschriften voor het geval, dat door een 
vliegtuig schade aan personen of zaken op de grond is toegebracht. 
De benadeelde zal zich in een dergelijk geval dus moeten behelpen 
met de algemene regeling van de schadevergoeding wegens onrecht
matige daad. Dit heeft tengevolge, dat hij het bewijs zal moeten 
leveren van de schuld van de exploitant van het vliegtuig, of van 
diens ondergeschikten, in de eerste plaats dus van de piloot. Voor 
de benadeelde is dit bijzonder nadelig, want in vele gevallen zal 
dit bewijs niet te leveren zijn. 75) Dit geldt vooral, wanneer de 
schade is ontstaan, doordat het vliegtuig is neergestort. Het ver
ongelukken van het vliegtuig heeft immers dikwijls tengevolge, dat 
alle inzittenden omkomen en het vliegtuig totaal vernield wordt. 
In een dergelijke situatie zal het veelal niet mogelijk zijn de oorzaak 
van het ongeluk precies te reconstrueren. 

In de meeste andere landen is in deze moeilijkheid voorzien door 
een bepaling, volgens welke de aansprakelijkheid van de exploitant 
van een vliegtuig verder gaat dan de gewone aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad. Men bereikt dit door het vereiste van schuld 
geheel te laten vallen of door een vermoeden van schuld in het 
leven te roepen, dat wijkt voor het bewijs van afwezigheid van 
schuld.76 ) Het is duidelijk, dat men langs deze weg een billijke 

74) Aldus voor Frankrijk Khadr, Revue Gén. de l'Air 1964, blz. 18 e.v., 
zij het dat zijn opvatting is gebaseerd op art. 17 van de Code de l'aviation. 

75) Zie H.R., 14 maart 1958, N.J. '61, 570, A.A. 58/59, 72 i.z. de Staat/ 
Meyerink en Co. In deze zaak hMft de Staat geen beroep gedaan op het 
ontbreken van schuld bij de piloot. 

76) Men verg. over de verschillende stelsels Stanesco, La respons. dans 
la navigation aérienne, Paris, Les édit. intern. 1951. Een aansprakelijkheid 
buiten schuld wordt o.m. aangenomen in Frankrijk (art. 36 Code de l'aviation 
civile); in Duitsland (§ 33 e.v. Luftverkehrsgesetz 1959); in België (de wet 
van 11 september 1936, Stbl. 14 febr. 1937, waarbij het nog nader te be
spreken Verdrag van Rome van 29 mei 1933 werd bekrachtigd en ook op 
het interne Belgische recht van toepassing werd verklaard); in Engeland 
(art. 40, 2e lid Civil Aviation Act 1949); in Zwitserland (art. 64 Luftfahrt
gesetz 1948); in de Verenigde Staten (art. 4 en 5 van de z.g. Uniform State 
law for Aeronautics, een modelwet, die door een aantal staten is aanvaard 
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oplossing krijgt voor die gevallen, waarin de schade op de grond 
is ontstaan door het neerstorten van het vliegtuig of van onderdelen 
daarvan. Maar veel minder sterk spreekt de billijkheid voor een 
dergelijke speciale aansprakelijkheid, wanneer de schade alleen 
maar is veroorzaakt door het geluid, dat het vliegtuig heeft voort
gebracht. In dat geval is het immers wel degelijk mogelijk de 
omstandigheden na te gaan, waaronder het vliegtuig heeft ge
vlogen, en daaruit eventueel de schuld van de piloot af te leiden. 
Er zijn dan ook landen, zoals b.v. Duitsland, waar wordt aan
genomen, dat de schade die ontstaat doordat het vliegtuig op 
normale wijze door het luchtruim vliegt, niet onder de bijzondere 
aansprakelijkheidsregel valt, omdat hiervoor nodig is dat de schade 
een gevolg is van een "Unfall".77) In andere landen, zoals Frankrijk 
en Zwitserland, wordt dit verschil daarentegen niet gemaakt, zodat 
ook vergoeding van geluidsschade gevorderd kan worden zonder 
dat schuld bewezen behoeft te worden. 78) 

In verband met de grote verschillen, die de bepalingen van de 
nationale wetten in dit opzicht vertonen, heeft men al tientallen 
jaren gestreefd naar een internationale regeling, waarin de aan
sprakelijkheid van de exploitant van een vliegtuig voor de op het 
aardoppervlak veroorzaakte schade zou worden uitgewerkt. Deze 
pogingen hebben geleid tot twee verschillende verdragen van Rome, 
het eerste van 1933 en het laatste van 1952,79) die helaas geen van 
beide succes hebben opgeleverd, omdat de belangrijke luchtvaart
landen zich van ratificatie ervan onthouden hebben. Desniettemin 
is het verdrag van 1952 voor ons onderwerp van bijzonder belang, 
omdat hierin een speciale regeling voor geluidsschade is opge
nomen. Nadat in art. 1 van dit verdrag is vooropgesteld, dat de 
exploitant van een vliegtuig aansprakelijk is voor schade ontstaan 
op het aardoppervlak uitsluitend op grond van de omstandigheid, 
dat de schade is veroorzaakt door het luchtvaartuig in vlucht of 
daaruit vallende personen of voorwerpen, wordt aan deze bepaling 
toegevoegd, dat geen recht op schadevergoeding bestaat "if the 

maar waarvan de redelijkheid de laatste tijd weer in twijfel wordt getrokken; 
zie de Forest Billyou, Air Law 1963, blz. 161). 

77) Zie Achtnich Zeitschr. f. Luftr. 1954, blz. 259; Riese, Luftrecht 
(1949), blz. 337; Rinck, Zeitschr. f. Luftr. 1958, blz. 301. 

78) Zie Loridon, thèse Lyon 1963, blz. 51 alsmede Trib. Nice 9 dec. 1964 
vermeld in noot 53 en de daarbij genoemde literatuur, alsmede Oftinger, 
Lärmbekämpfung, blz. 122. 

79) Zie de Juglart, La convention de Rome du 7 oct. 1952, Paris, Les 
éditions internationales (1956) en Stanesco, op cit.; verder H. Drion, 
Limitation of liabilities in international air law; Clerens, De verdragen van 
Rome van 1933 en 1952, Rechtsk. Weekblad 1958/59, blz. 1377 e.v.; KistIer, 
Das Römer Haftungsabkommen von 1952, diss. Zürich 1959. 
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damage results from the mere fact of passage of the aircraft in 
conformity with existing air traffic regulations". 

Het is geen wonder, dat deze bepaling bij de schrijvers over 
luchtvaart weinig bijval heeft kunnen vinden en zelfs als een van 
de redenen kan worden beschouwd, die tot mislukking van het 
Verdrag va.n Rome hebben geleid.80) Enerzijds gaat zij te ver met 
het aannemen van aansprakelijkheid voor geluidsschade. Want 
ook wanneer de bestaande reglementen niet in acht genomen zijn, 
kunnen er redenen zijn om de exploitant niet voor de schade aan
sprakelijk te stellen, namelijk wanneer dit niet-inachtnemen een 
gevolg was van overmacht. Anderzijds is de bepaling te beperkt, 
doordat het zeer goed denkbaar is, dat de exploitant ondanks het 
naleven van de bestaande voorschriften wel aansprakelijk behoort 
te zijn, namelijk wanneer hij desondanks niet de nodige zorgvuldig
heid t.o.v. de personen en zaken op de grond in acht heeft ge
nomen.SI) 

Intussen is het onbevredigende van de oplossing, die het Verdrag 
van Rome geeft, eerst duidelijk in het licht getreden na de ont
wikkeling van de supersonische vliegtuigen. Naar de letter van het 
besproken artikel in het Verdrag zou ook de schade, die veroorzaakt 
wordt door een geluidsknal, niet vergoed behoeven te worden, mits 
het vliegtuig maar gevlogen heeft in overeenstemming met de 
voorgeschreven verkeersregels. Dit is in hoge mate onredelijk 
tegenover degeen, die op de grond schade lijdt. Het supersonische 
vliegtuig is - juist als gevolg van de enorme luchtverplaatsingen, 
die het veroorzaakt, - als een gevaarlijk voorwerp te beschouwen 
en op grond van de huidige rechtsopvattingen dient het gebruik 
daarvan, indien daardoor schade ontstaat, tot schadevergoeding 
te leiden ook indien niet gebleken is, dat de gebruiker zich aan 
een verwijtbare gedraging heeft schuldig gemaakt.82) De zaak ligt 

80) Zie Pluchon, Revue Gén. de l'Air 1961, blz. 228 e.v.; Khadr, Revue 
Gén. de l'Air 1964, blz. 44 e.v.; Achtnich, Zeitschr. f. Luftr. 1954, blz. 255 
e.v . ; Rinck, Zeitschr. f. Luftrecht 1962, blz. 90, die er op wijst dat tenminste 
twee vragen door de genoemde bepaling niet opgelost worden: de storing, 
die ontstaat doordat het vliegtuig boven het vliegveld rondvliegt om zijn 
tijd voor een landing af te wachten en het veroorzaken van abnormale 
geluiden zoals die van de sonicboom. Het artikel van Rinck is ook opge
nomen in the Journal of air law and commerce 1961/62, blz. 405. 

81) Verg. in dit verband art. 9 van het verdrag, waaruit voortvloeit, dat 
een gewone aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van de exploitant 
in het algemeen is uitgesloten. 

82) Zie over de aansprakelijkheid voor gevaarlijke zaken de conclusie 
behorende bij het 15de vraagpunt i.v.m. het nieuwe B.W. en art. 6.3.15 
en 16, met toelichting; Schut, Rechterlijke verantwoordelijkheid en wettelijke 
aansprakelijkheid, diss. V.U. 1963, blz. 186. Al verwerpt men - zoals 
laatstgenoemde - een algemene wettelijke regel volgens welke er aan
sprakelijkheid is voor gevaarlijke zaken, omdat het begrip "gevaarlijk" op 
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hier anders dan bij de normale geluidshinder, die door vliegtuigen 
wordt veroorzaakt, omdat de geluidstrillingen bij de supersonische 
knallen veel groter zijn en daardoor gemakkelijk materiële schade 
kunnen veroorzaken, terwijl dit slechts zelden het geval zal zijn 
wanneer het vliegtuig niet meer dan het normale geluid van de 
motoren heeft voortgebracht. 

Wanneer wij nu het oog richten op de rechtsopvattingen van de 
ons omringende landen, dan blijkt het, dat in vele daarvan de 
schade tengevolge van supersonische knallen in beginsel vergoed 
moet worden, hetzij op basis van het gemene recht, hetzij op 
grond van de bijzondere bepalingen die voor de exploitant van 
vliegtuigen gelden. In Duitsland wordt de schade . door de super
sonische knal gewoonlijk beschouwd als "Unfall", zodat de bij
zondere aansprakelijkheidsregeling van <:le Luftverkehrsgesetz kan 
worden toegepast.83) Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen militaire en andere vliegtuigen.84) Ook in Frankrijk past 
men de regel van absolute aansprakelijkheid in geval van dit soort 
schade zonder enige restrictie toe.85) De Engelse en Amerikaanse 
schrijvers beschouwen het veroorzaken van schade door een sonic
boom als "nuisance", die volgens de regels van de common law 
tot aansprakelijkheid leidt.86) Maar in die landen gelden voor 
aansprakelijkheid van de Overheid speciale regels, zodat de schade, 
die door militaire vliegtuigen wordt veroorzaakt, slechts onder 
bepaalde omstandigheden vergoed behoeft te worden.87) 

zichzelf te vaag is, dan kan men in dit verband nog wel van een rechts
beginsel spreken, dat in concrete wettelijke regels nader moet worden uit
gewerkt. In het geval van schade ontstaan door een geluidsknal zal m.i. 
niemand de redelijkheid van de aansprakelijkheid van de exploitant van 
het vliegtuig ontkennen. 

83) Rinck, Zeitschr. f. Luftrecht 1962, blz. 90; Achtnich, ibid. blz. 263. 
84) Zie § 53 Luftverkehrsgesetz. De aansprakelijkheid voor schade ver

oorzaakt door militaire vliegtuigen gaat zelfs verder, doordat § 37 van 
deze wet (inhoudende beperking van aansprakelijkheid tot bepaalde be
dragen) dan niet van toepassing is. Zie Rudolf, Zeitschr. f . Luftr. 1959, 340. 

85) Zie art. 2 Code de I'Aviation Civile. Verg. o.a. Conseil d'Etat 14 juni 
1961, Recueil cons. d'Etat 1961, blz. 395; 10 jan. 1962, Revue Gén. de 
l'Air 1962, blz. 73 (noot Goy). Sinds de wet van 31 dec. 1957 worden vorde
ringen te dezer zake ingesteld tegen de Staat niet beoordeeld door de ad
ministratieve rechter, maar door de burgerlijke rechter (de Gaudusson, 
Revue Gén. de I'Air 1964, blz. 157 en blz. 167). Zie ook voor BI'l,gië Vrede
gerecht Overijse, Rechtskundig Weekblad 1963/1964, blz. 1184. 

86) Mac Nair, The law of the air (1964) blz. 70, noot 21; Spater, Michigan 
Law Review 1965, blz. 1385. Zie verder de literatuur, vermeld in noot 23 
alsmede de Forest Billyou, Air Law (1963), blz. 414 en 561. 

87) In Engeland is art. 40 van de Civil Aviation Act 1949 niet van toe
passing op vliegtuigen behorende tot de strijdkrachten (zie art. 61 van deze 
wet en Mac Nair, The Law of the air, blz. 101). Mogelijk blijft het echter 
de Kroon aansprakelijk te stellen volgens de Crown Proceedings Act 1947 
(Mac N air, t.a.p. blz. 102). In de Verenigde Staten geldt voor de aansprakelijk-
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Hoe staat het in deze met Nederland 1 Dat schade, ontstaan 
door supersonische knallen van militaire vliegtuigen ook in ons 
land geen zeldzaamheid is, blijkt uit de belangstelling die al ver
schillende malen in de Tweede Kamer tot uiting is gekomen voor 
de wijze waarop deze schadegevallen door het Ministerie van 
Defensie worden afgehandeld.SS) Tot dusver heeft het Ministerie 
van Defensie het standpunt ingenomen, dat er in dergelijke gevallen 
alleen een rechtsgrond voor het betalen van schadevergoeding 
aanwezig is, wanneer bewezen kan worden, dat de door de Chef 
Luchtvaartstaf vastgestelde voorschriften door de betrokken mili
taire piloot niet in acht genomen zijn. Voor het overige zou het 
geheel of ten dele vergoeden van de geleden schade in bepaalde 
gevallen kunnen voortvloeien uit beleidsoverwegingen, maar de 
Staat zou hierbij niet in rechte kunnen worden aangesproken. Het 
is begrijpelijk, dat dit standpunt in de Kamer tot kritiek aanleiding 
heeft gegeven. In het Voorlopig Verslag van de desbetreffende 
kamercommissie op de laatste Defensienota is zelfs door zeer vele 
leden het standpunt ingenomen, dat volgens de opvattingen van 
de huidige rechtspraak de aansprakelijkheid van de Staat zou 
kunnen worden geconstrueerd ook in gevallen waarin van schuld 
van de piloot niet is gebleken. Persoonlijk acht ik dit uiterst 
onzeker.s9) Een wettelijke regeling van een dergelijke aansprakelijk
heid, die in wezen neerkomt op een aansprakelijkheid uit recht-

heid van de Federale Staat de Federal Tort Claims Act van 1946 (zie 
Prosser, Handbook of the law of torts 1955, blz. 772). Volgens deze wet 
is er geen aansprakelijkheid voor "acts within the discretionary function 
or duty of any federal agency or employee (t.a .p . blz. 773). Voor de vraag, 
of deze uitzondering geldt bij het gebruik van militaire supersonische vlieg
tuigen, die een sonic-boom veroorzaken, verg. men Spater, t.a.p. blz. 1385, 
noot 54 en 1391, noot 71. Zie verder Strauss, Zeitschr. f. Luftrecht 1963, 267. 

88) Zie de schriftelijke vragen, gesteld aan de Minister van Defensie 
door het lid van de Tweede Kamer Ruygers op 22 juni 1955 (Hand. 1954/55, 
Deel I, Aanhangsels, blz. 55) en door de leden Mevrouw Singer-Dekker en 
Wierda, Hand. 1964/65, aanhangsels blz. 374, naar aanleiding van schade 
ontstaan te Spijkenisse. Verder het V.V. van de desbetreflende commissie 
uit de Tweede Kamer op de Defensienota i.v.m. de begroting van 1965 
(Bijlagen Tweede Kamer 1964/65, 7800 H.X. no. 6, blz. 9) en de M.v.A. 
hierop (ibid. no. 8, blz. 15), alsmede het V.V. van de Commissie van rappor
teurs uit de Eerste Kamer en het antwoord op de betreffende passage in de 
M.v.A. Zie ook lijst van verzoekschriften, zitting 1961-1962, 6531, no. 3 
sub 44 en zitting 1965-1966, 8411 sub 9 en het hierbij gegeven oordeel van 
de desbetreffende Commissie uit de Tweede Kamer. 

89) M.i. wordt in het V.V. ten onrechte een beroep gedaan op de arresten 
van de H.R. van 19 maart 1943 (N.J. '43,312) en 19 dec. 1952, N.J. '53, 642 
(Voorste Stroom VI en VII), alsmede van 18 febr. 1944, N.J. '44/45, 226 
(Haagse duinwaterleiding). Deze uitspraken hadden betrekking op gevallen 
van z.g. hinder, waarvoor vereist is een zekere continuiteit van de aantasting 
van de eigendom (Asser-Beekhuis, Bijz. deel, blz. 29). Vandaar de betekenis 
die in deze gevallen toekomt aan de verbodsactie (zie art. 5.1.2. Ontw. B.W.)· 
In geval van schade ontstaan door een "sonic-boom" heeft men met een 
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matige daad 90) is daarom een urgente kwestie en het is zeer de 
vraag, of men hiermee kan wachten tot de invoering van het 
nieuwe B.W., vooral omdat vóór dat tijdstip de supersonische 
verkeersvliegtuigen al lang in gebruik zullen zijn. Dit laatste zal 
intussen tot nieuwe moeilijkheden leiden i.v.m. de vraag, tegen 
wie de actie tot schadevergoeding moet worden gericht. Tot dusver 
worden supersonische knallen alleen veroorzaakt door militaire 
vliegtuigen, hetzij van Nederland zelf, hetzij van de Natopartners. 
Bij een eventuele regeling van de aansprakelijkheid voor de door 
de knallen veroorzaakte schade zou de Nederlandse staat geen 
onderscheid behoeven te maken tussen schade veroorzaakt door 
Nederlandse en die veroorzaakt door buitenlandse vliegtuigen, 
want volgens het Nato-verdrag kan de Nederlandse Staat na 
vergoeding de schade verhalen op het land, welks vliegtuig de 
schade heeft veroorzaakt. 91) Dit alles heeft tengevolge, dat degeen, 
die schade heeft geleden, bij het doen gelden van zijn aahspraak 
op schadevergoeding niet zal behoeven te bewijzen, van welk 
speciaal vliegtuig de knal afkomstig is, een bewijs, dat uiteraard 
praktisch bijna nooit te leveren zal zijn.9Z) Maar zodra behalve de 
militaire vliegtuigen ook de verkeersvliegtuigen supersonische 
knallen zullen verwekken, zal een dergelijke identificatie van het 
vliegtuig, dat de knal heeft voortgebracht, een noodzakelijkheid 
worden. 

Ik ben hiermee genaderd tot het laatste onderdeel van mijn 
betoog: de geluidshinder veroorzaakt aan gebruikers van gronden, 
die gelegen zijn in de nabijheid van een vliegveld. Uit het voor
gaande is al gebleken, dat vooral -deze vorm van hinder in het 
buitenland tot procedures heeft geleid, die hetzij tegen de lucht
vaartmaatschappijen, wier vliegtuigen geregeld van de landings
terreinen gebruik maken, hetzij tegen de publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke corporaties, die de vliegvelden exploiteren, zijn 
ingesteld.93) Dit is zeker niet verwonderlijk wanneer men bedenkt, 

eenmalige aantasting van de eigendom te doen, zodat een verbodsactie 
uitgesloten is. Wel zou de aansprakelijkheid van de Staat misschien afgeleid 
kunnen worden uit art. 1403, Ie lid B.W., maar de H.R. zou dan moeten 
breken met de leer, dat voor toepassing van deze bepaling moet vaststaan, 
dat tevens aan de voorwaarden van art. 1401 voldaan is. Zie Hofmann
Wiersma-Drion blz. 242 en de daar vermelde arresten en literatuur. 

90) Loridon, op. cito blz. 51 e.v. 
91) Artikel 8, lid 5 van het Nato-Verdrag, Trbl. 1953, no. 10. 
92) Zie Vredegerecht Overijse, R echtskundig Weekblad 1963/64, blz. 

1184; voor Frankri:jk Revue franç. de dr. aérien 1964, 98 (réponse minis
terielIe). Zie ook lijst van verzoekschriften Tweede Kamer met de ter zake 
uit te brengen verslagen, zitting 1965/1966 - 8411 sub 9 en het daarin 
vermelde geval. 

93) Zie over lawaai in de buurt van vliegvelden voor Frankri:jk Aubert, 
Les aérodromes et leur régime juridique, thèse Paria 1941, blz. 289 e.v.; 
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dat de geleden schade in deze gevallen veel hoger pleegt te zijn 
dan het bedrag van de materiële schade, die veroorzaakt wordt 
door het geluid. De voortdurende hinder van de vliegtuigen zal 
immers in veel gevallen een grote daling van de waarde van de 
betrokken gronden tengevolge hebben en voor de eigenaren van 
de gronden is het dus een belangrijke zaak, of zij deze schade op 
de een of andere wijze kunnen verhalen. 

Bestaat nu ook in ons land de mogelijkheid voor de eigenaren 
van de naburige gronden bij de burgerlijke rechter te dezer zake 
een vordering tot schadevergoeding in te stellen 1 Het lijkt mij, 
dat deze vraag voor het overgrote aantal gevallen ontkennend 
beantwoord moet worden. Een vordering ingesteld tegen de lucht
vaartmaatschappijen zal m.i. vrijwel steeds al hierop moeten af
stuiten, dat de vliegtuigen bij de landing gebruik maken van de 
hun van overheidswege voorgeschreven landingsroutes. Waar 
hinder in het genot van de eigendom niet op zichzelf een vordering 
tot schadevergoeding rechtvaardigt, maar eerst dan indien de 
hinder voldoet aan de vereisten, die art. 1401 B.W. stelt voor de 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, waaronder ook het 
schuldvereiste,94) zullen de voorwaarden voor een actie tot schade
vergoeding dus niet aanwezig zijn. 

Nog moeilijker ligt de zaak voor de eigenaars van deze gronden, 
wanneer zij de exploitanten van de vliegvelden aansprakelijk 
zouden willen stellen. In de eerste plaats valt het niet in te zien, 
waarom dezen voor het door de vliegtuigen veroorzaaktè lawaai 
aansprakelijk zouden zijn, nu deze niet door henzelf geëxploiteerd 
worden.95) Maar bovendien bepaalt art. 32 Luchtvaartwet, dat de 

Guinchard, op cito blz. 194 e.v.; Lacour, Revue franç. de dr. aérien 1956, 
blz. 25 e.v; voor W. Duitsland Achtnich, Zeitschr. f. Luftr. 1954, blz. 265 
e.v.; Zeitschr. f. Luftr. 1962, blz. 259 e.v. alsmede hierboven noot 43; 
Wietkamp, Lärmbekämpfung, t.a.p . blz. 137 e.v.; voor Zwitserland Oftinger, 
t.a.p. blz. 123 e.v.; voor Engeland Mac Nair, The law of the air (1964), 
blz. 123 e.v.; voor de Verenigde Staten Dygert, Journ. of air law and commerce 
1964, blz. 207 e.v. 

94) Zie Asser-Beekhuis, Bijzonder deel blz. 31 e.v. en de daar vermelde 
literatuur. Anders de Belgische rechtspraak, (arresten van het Verbrekingshof 
van 6 april 1960, R.e.J.B. 1960, 280 en 283; Derine, preadv. Veren. voor 
de verg. studie van het recht van België en Nederland, Jaarboek 1963/64, 
blz. 285 e.v.). Voor de opvatting in Frankrijk verg. men Planiol-Ripert
Boulanger I1, no. 2679 e.v. en Loridon, op. cito blz. 53 e.v. 

95) Zie in dit verband voor W . Duitsland de schrijvers en jurisprudentie, 
vermeld in noot 43. Bij militaire vliegvelden ligt dit anders. Een civiel
rechtelijke actie tegen de Staat op grond van abnormale geluidshinder in 
de nabijheid van een dergelijk vliegveld veroorzaakt is daarom m.i. niet 
uitgesloten. Wel zal aan de militaire autoriteiten een zekere vrijheid moeten 
worden gelaten bij de afweging van de militaire en de particuliere belangen, 
maar wanneer zij bij die afweging in redelijkheid niet tot de door hen ge
nomen beslissingen hadden kunnen komen, kan aansprakelijkheid worden 
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exploitant van een uitsluitend of mede voor het openbaar burger
lijke luchtverkeer aangewezen luchtvaartterrein in beginsel ver
plicht is dit luchtverkeer op het luchtvaartterrein toe te laten. De 
exploitant kan dus tegen de vertrek- en landingsmanoouvres van 
de vliegtuigen niet opkomen. Het valt verder niet vol te houden, 
dat het verzoek aan de Minister tot aanwijzing van bepaalde 
gronden als luchtvaartterrein een onrechtmatige daad inhoudt, 
wanneer men kan voorzien, dat deze aanwijzing tengl'lvolge zou 
hebben, dat de eigenaars van naburige gronden grote schade zouden 
lijden. Het is immers de taak van de minister om te onderzoeken, 
of door de aanwijzing de belangen van particuliere eigenaars in 
die mate geschaad zouden worden, dat het verzoek tot aanwijzing 
moet worden afgewezen. De minister dient dus zelf voor zijn 
beslissing de verantwoordelijkheid te dragen en dit brengt mee, 
dat de schade redelijkerwijs verhaald zou moeten kunnen worden 
op de Staat. Maar men stuit dan op de moeilijkheid dat civiele 
acties tegen de Staat op grond van schade als gevolg van overheids
beschikkingen in Nederland in beginsel niet mogelijk zijn behoudens 
een bijzondere wetsbepaling en in gevallen van détournement en 
abus de pouvoir. 

De conclusie is daarom, dat wil men een regeling voor schade
vergoeding mogelijk maken, men deze zou moeten plaatsen in het 
publiekrechtelijk vlak. Hiervoor zal nodig zijn een aanvulling van 
art. 50 Luchtvaartwet. Volgens deze bepaling kunnen de recht
hebbenden op gronden in de nabijheid van een luchtvaartterrein, 
aan wie een verbod tot het hebben van roerende en onroerende 
zaken boven een bepaalde hoogte is opgelegd, vergoeding vragen 
van de schade, die zij door dit verbod lijden. De hier geregelde 
schadeloosstelling moet worden betaald door de exploitant van 
het betrokken luchtvaartterrein (art. 50, lid I luchtvaartwet). Men 
zou deze bepaling nu gemakkelijk kunnen uitbreiden tot schade, 
bestaande in de waardevermindering van de betrokken gronden 
veroorzaakt door de geluidshinder, althans voor zover deze gronden 
in de onmiddellijke nabijheid van het luchtvaartterrein zijn gelegen. 
Door het laatste zou worden vermeden, dat de gezamenlijke 
bewoners van Amsterdam de exploitanten van Schiphol zouden 

aangenomen op grond van abus de pouvoir. Zelfs is het niet ondenkbaar 
dat de rechtspraak in het geval dat een verbodsactie tegen de Staat is 
ingesteld, de beginselen van het Voorste Stroom arrest VII (H.R. 19 dec. 
1952, N.J., 53, 642, waarover Asser-Beekhuis, Bijzonder deel blz. 40) zou 
toepassen, zodat de Staat verplicht zou zijn schadevergoeding te betalen 
teneinde aan de toewijzing van de verbodsactie te ontkomen. In de praktijk 
trachten de commandanten zoveel mogelijk met de belangen van de om
wonenden rekening te houden, b .v. bij de bepaling van de vlieguren, tijdens 
welke gevlogen mag worden. 
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gaan aanspreken wegens de hinder, die zij door de aankomende en 
vertrekkende vliegtuigen ondervinden. 

In het bovenstaande is een overzicht gegeven van de verschillende 
situaties, die zich als gevolg van de geluidshinder in het lucht
verkeer kunnen voordoen. In een van zijn korte schetsjes heeft 
Duhamel ongeveer 30 jaar geleden de instelling bepleit van een 
"parc national de silence".96) Hij stelt zich dit park voor als een 
terrein "raisonnablement protégé hors limites par un large péri
mètre de calme, Ie silence de seconde zone". Helaas heeft de ont
wikkeling van het luchtverkeer meegebracht, dat dit denkbeeld 
in de tegenwoordige tijd als een hersenschim moet gelden. Het 
lawaai is de prijs, die wij moeten betalen voor de gemakken, die 
de ontwikkeling van de moderne techniek ons biedt. Dit neemt 
niet weg, dat wij veel kunnen doen om de gevolgen van deze 
ontwikkeling in de hand te houden. Dit is te meer nodig, omdat 
- zoals kort geleden nog door een advocaat in een beroepzaak 
tegen de aanwijzing van bepaalde gronden als luchtvaartterrein 
voor het nieuwe Schiphol is opgemerkt - de geluidshinder in 
juridisch opzicht in Nederland als onderontwikkeld gebied is te 
beschouwen. Deze mededeling moge ertoe bijdragen, dat aan deze 
ongelukkige toestand een einde komt. 

96) In "Querellea de famille", Paria, Mercure de France. 
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