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Het betreft meer bepaald de
nieuwe artikelen 3.133 en 3.134
(zie hieronder) betreffende af-
stand tot perceelsgrens bij het
planten van bomen en het recht
om doorschietende wortels en
takke n te mogen snoeien. Hierbij
is vooral zorgwekkend dat, waar
dit voorheen (onder het veldwet-
boek) een aangelegenheid betrof
die enkel betrekking had op
privaa t nabuurschap, dit nu ook
gaat gelden voor het publieke
domei n. Hierdoor komt de wette-
lijkheid van heel wat straatbomen
in het gedrang, en daarnaast zulle n
private eigenaars ook het recht
krijgen om, bij werken op hun
eigen perceel, de wortels van
publie ke bomen door te snijden.
Door deze invoering van het
nieuwe boek ‘goederen’ in het
burgerlijk wetboek, worden de
bepalin gen in het veldwetboek
over deze materie opgeheven.

Art. 3.133. Afstanden
van beplantingen 

“Alle beplantingen moeten mi-
nimaal op de hierna bepaalde
afstanden van de perceelgrens
staan, tenzij indien partijen hier-
over een contract hebben geslo-
ten of indien de beplantingen al
meer dan dertig jaar op dezelfde
plaats staan. 

De in het eerste lid bedoelde
afstand bedraagt voor bomen
die minstens twee meter hoog
zijn, twee meter te rekenen
vanaf het midden van de voet
van de boom en voor de andere
bomen, struiken en hagen een
halve meter. De nabuur kan de
snoeiing of rooiing eisen van de
beplantingen die op een kortere

afstand zijn aangebracht, tenzij
de rechter van oordeel is dat
zulks rechtsmisbruik uitmaakt.
De rechter houdt bij dat oordeel
rekening met alle omstandighe-
den van het geval, met inbegrip
van het algemeen belang. 

De nabuur kan zich evenwel niet
verzetten tegen de aanwezig-
heid van beplantingen die niet
hoger reiken dan de afsluiting
tussen de percelen. Gaat het in
dat geval om een niet-gemene
afsluiting, dan heeft de eigenaar
het recht deze als steun voor zijn
beplantingen te gebruiken.”

• Voor het snoeien of rooien van
beplantingen die op een korte
afstand zijn aangeplant, moet
men naar de rechter stappen.

• Tot nu toe kon een rechtbank al-
leen het bevel geven om een
boom, die te dicht bij de perceel-
grens staat, te rooien. Door de
nieuwe wet kan de rechter het
bevel geven om de boom te
snoeien. Er zijn ook afstanden
bepaald ten opzichte van de per-
ceelgrens: bomen hoger dan 2
meter moeten op minstens 2
meter van de perceelgrens staan,
voor lagere bomen en struiken is
dat een halve meter.

• Het onderscheid dat men maakt
in artikel 3.133 is als volgt: voor
beplantingen ouder dan 30 jaar
gelden de minimale afstanden
niet, voor beplantingen jonger
dan 30 jaar moeten de minimale
afstandsregels gevolgd worden.

Art. 3.134. Overhangende 
takken en wortels 

“Indien een eigenaar van beplan-
tingen waarvan de takken of

wortel s doorschieten over de
perceel grens, nalaat de doorschie-
tende takken of wortels te verwij-
deren binnen zestig dagen na
een ingebrekestelling per aange-
tekende zending van de nabuur,
kan deze laatste eigenmachtig,
op kosten van de eigenaar van
de beplantingen, deze takken of
wortels weg snijden en zich toe-
eigenen. Als de nabuur het door-
schietende zelf wegsnijdt, draagt
hij zelf het risico voor de schade
die hij aan de beplantingen toe-
brengt. Hij kan eveneens eisen dat
de eigenaar dit wegsnijdt, tenzij
de rechte r van oordeel is dat zulks
rechtsmisbruik uitmaakt. De rech-
ter houdt bij dat oordeel rekening
met alle omstandigheden van het
geval, met inbegrip van het alge-
meen belang. Het recht om de
verwijderin g te eisen, kan niet uit-
doven door verjaring. 

Vruchten die op natuurlijke wijze
van de bomen op een aanpalend
onroerend goed vallen, behoren
toe aan degene die het genot van
dit laatste onroerend goed heeft.”

• Voor het doorsnijden van door-
schietende takken of wortels,
volstaat louter een ingebreke -
stelling per aangetekende zending
om deze doorschietende takken
of wortels te mogen doorsnijden,
wanneer een wachttijd van zestig
dagen gerespecteerd wordt. 

• Vroeger moest men aan de buur-
man vragen of men overhan-
gende takken of doorschietende
wortels mocht verwijderen. Vol-
gens de nieuwe wet moet men
dit nog altijd per aangetekende
brief doen. Maar als de buurman
niet antwoordt binnen de 60
dagen, mag men zelf snoeien of

dit door een firma laten doen.
De factuur mag daarna naar de
buurman gestuurd worden.

• Op die manier wordt de verplich-
ting om gerechtelijke stappen te
zetten doorgeschoven naar de
eigenaar en niet de nabuur. Als
de eigenaar dat nalaat of niet
tijdi g kan laten plaatsvinden,
dan kan de snoeiing door de na-
buur na 60 dagen plaatsvinden

Zo wordt (her)aanplant van bomen
op openbaar domein bemoeilijkt
door het invoeren van deze af-
standsregels op het publieke
domei n. Zelfs het bestaan van
reeds aanwezige bomen jonger
dan 30 jaar op minder dan 2 meter
van een perceelsgrens komt hier-
door in het gedrang. Naburen
krijge n, na een eenvoudige inge-
brekestelling van de beheerder
van het publieke domein, boven-
dien het recht om op eigen initia-
tief overhangende takken te
snoeien of doorgroeiende wortels
door te snijden van publieke
bomen. Deze wijziging betekent
dus dat heel wat nieuwe bomen
niet zullen kunnen geplant worden
waar dat voorheen wel het geval
was, én brengt het voortbestaan
van bestaande bomen jonger dan
30 jaar die vandaag nog perfect
reglementai r geplant zijn, in het
gedrang. U zal begrijpen dat hier-
mee de toekomst van tienduizen-
den bomen in het publieke domein
ernstig gehypothekeerd wordt.

Ook bepaalt de wijzigingswet dat
de specifieke bepaling uit het
Veldwetboek die verwijst naar die
lokale gebruiken (artikel 35), komt
te vervallen: altijd en overal 2
meter afstand van de perceels-
grens voor wat betreft hoogstam-

Zijn bomen weer de dupe?
Wetswijziging van Minister Geens
in het Burgerlijk Wetboek

Op 30 januari 2020 werd in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp goed -
gekeurd houdende boek 3 Goederen van het Burgerlijk wetboek.  Dit gaat over de invoering van het
nieuwe boek ‘goederen’ die op 1 september 2021 in werking treedt. 
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mige bomen, en dus geen
‘plaatselijke gebruiken’ meer.
Zie hiervoor de opheffingsbepa-
ling in de wet (p 15796 link bel-
gisch staatsblad bovenin deze
mail): artikel 35 veldwetboek
wordt middels deze bepaling
opgeheven.

Concreet: deze wijziging van het
burgerlijk wetboek werd reeds
goedgekeurd, en werd reeds
gepublicee rd in het Belgisch
Staatsblad. Voor deze wetswijzi-
ging is geen input gevraagd van
natuurorganisaties. Wellicht is
niet nagedacht over de gevol-
gen van deze bepalingen. Deze
bepalingen hadden dan ook
vooral tot doel burenruzies voor
de rechter vlotter te beslechten

VVOG bekijkt samen met andere
natuur- & milieuorganisatie wat
we hieraan kunnen doen. Wij
hebben dan ook een schrijven,
gericht aan betrokken ministers,
mee onder tekend waarin we de
recente wetswijziging aankaar-
ten omwille van de verregaande

negati eve gevolgen voor de toe-
komst van bomen in het open-
baar domein.

“Wij willen u dus met aandrang
vragen om in overleg met de
betrokken administraties en het
middenveld een wetswijziging
voor te bereiden en te onder-
steunen waardoor bomen op
openbaar domein expliciet uit-
gezonderd worden van de regels
inzake plantafstand en snoei van
overhangende takken en wor-
tels in het Burgerlijk Wetboek.
Dit is geen bijkomende bescher-
ming voor deze bomen, enkel
een bestendiging van de huidige
situatie en volledig in lijn met
eerdere arresten van het Grond-
wettelijk Hof”

Daarnaast bekijken we nog ver-
der of we deze wetswijziging
moeten aanvechten via een be-
roep bij het Grondwettelijk Hof.
Dit zou moeten gebeuren door
een vzw, die in zijn statuten het
nodige belang aantoont, dit
voor 17/9/2020.


