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In de vergadering van de commissie Grondgebied van 19 juni 2018 zijn er vragen gesteld over het 

besluit van het college tot vaststelling van de “Beleidsregels dakterrassen Bloemendaal 2018”.  
 

Zoals afgesproken ontvangt u hierbij een nadere toelichting over de verhouding tussen de nieuwe 

beleidsregels en het burenrecht en de jurisprudentie waarop de uitgangspunten van het gewijzigde 

dakterrassenbeleid zijn gebaseerd. 

 

Burenrecht artikel 5:50 Burgerlijk Wetboek 

Volgens het burenrecht is het niet geoorloofd binnen twee meter van de erfgrens een dakterras te 

hebben voor zover deze op dit erf uitzicht geven, tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe 

toestemming heeft gegeven. 

 

Om de privacy enigszins te waarborgen was in het oude beleid alleen de eis opgenomen dat de 

afscheiding van een dakterras 2 meter diende terug te liggen van de achtergevel van de aanbouw. Het 

oude dakterrassenbeleid voldeed dus ook niet aan het burenrecht. De afstand van twee meter aan 

weerszijden van de erfgrens werd namelijk als te beperkend gezien, omdat er bij de meeste 

tussenwoningen nauwelijks ruimte overblijft om een bruikbaar dakterras te bouwen. Dit wordt 

geïllustreerd in de onderstaande afbeelding.   
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Het dakterrassenbeleid maakt het daarnaast mogelijk inkijk in naastgelegen woningen te beperken 

door het plaatsen van een afscheiding op het dakterras van maximaal 2 meter hoog tot maximaal 2 

meter uit de achtergevel van de woning.  

 

Beoordeling privacybelangen bij aanvraag omgevingsvergunning 

Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning om een dakterras te realiseren in afwijking 

van een bestemmingsplan moeten soms ook privacybelangen worden afgewogen. Volgens 

jurisprudentie kunnen echter alleen evident privaatrechtelijke belemmeringen reden zijn een 

omgevingsvergunning te weigeren.1 Het feit dat een afscheiding van een dakterras binnen twee meter 

van de erfgrens wordt gerealiseerd maakt echter nog niet dat sprake is van een evident 

privaatrechtelijke belemmering. Dit hangt af van de feiten en omstandigheden.  

 

Jurisprudentie  

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) heeft bepaald dat het in 

beginsel aan de burgerlijke rechter is om te oordelen of een privaatrechtelijke belemmering in de weg 

staat aan het bouwen, dan wel gebruiken van een bouwwerk.2 

 

Ook heeft de Afdeling overwogen dat uit de wetsgeschiedenis van artikel 5:50 van het BW niet valt op 

te maken dat het naast rechtstreeks uitzicht, het ook gaat om zijdelings uitzicht. Indien het uitzicht 

enkel zijdelings (schuin) is, dan gaat een beroep op artikel 5:50 van het BW niet op en is er dus geen 

sprake van een evident privaatrechtelijke belemmering.3 Met als gevolg dat het privacybelang geen 

doorslaggevende factor hoeft te zijn bij de toetsing van de vergunningaanvraag. 

 

Van een evident privaatrechtelijke belemmering is bijvoorbeeld wél sprake wanneer een bouwwerk op 

de grond van een ander wordt gerealiseerd en de eigenaar van de gronden hiervoor geen toestemming 

heeft gegeven.4 Bij voornoemde belemmering kan het bestuursorgaan de vergunning dus niet verlenen 

en kan het burenrecht toch een rol spelen in het bestuursrecht. Let wel, dit geldt dus alleen indien 

sprake is van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik en niet bij een gebonden 

beschikking 

 

De praktijk 

In de praktijk is gebleken dat er veel aanvragen worden ingediend voor dakterrassen op aanbouwen 

van 2 á 2,5 meter. Met de twee meter eis kon er derhalve geen of slechts een klein dakterras worden 

gerealiseerd. Ook blijkt dat aanvragers in de meeste gevallen in overleg met de buren een aanvraag 

indienen (zo niet, dan wordt de aanvrager verzocht dit alsnog te bespreken met de buren).  

 

Instemming van de buren is wettelijk gezien alleen geen reden om van de beleidsregels af te wijken. 

Deze voorwaarde staat namelijk niet in de beleidsregels opgenomen. Overigens is het maar de vraag 

of een dergelijke voorwaarde juridisch houdbaar is.5 Immers, het college heeft een eigen 

verantwoordelijkheid en moet zelf een ruimtelijke afweging maken. De zienswijze 

van de buren kan daarin weliswaar een rol spelen, maar kan nooit zonder nadere afweging van het 

college zelf doorslaggevend zijn.  

 

  

                                                
1 Zie bijvoorbeeld ABRvS 26 juli 2017, ECLI: ECLI:NL:RVS:2017:1997; ABRvS 11 mei 2016, 201504842/1/A1; 

ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:232. 
2 Zie bijvoorbeeld ABRvS 21 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1814. 
3 Zie bijvoorbeeld ABRvS, 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2364. 
4 Zie bijvoorbeeld ABRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:755. 
5 Zie bijvoorbeeld ABRvS 11 mei 2016 ECLI:NL:RVS:2016:1274. 
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Conclusie 

Het oude dakterrassenbeleid voldeed niet aan het burenrecht (artikel 5:50 BW). Het gewijzigde 

dakterrassenbeleid komt tegemoet aan de wensen van de inwoners én houd voldoende rekening met 

privacybelangen van buren.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

burgemeester en wethouders van Bloemendaal 
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