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Met deel 2 vandaag, brengen we
jou een update. Te belangrijk om
jullie niet te briefen.  Ondertussen
kreeg je via onze Nieuwsbrief de
persnota voor het brede publiek. 
Wat is er ondertussen gebeurd?

Zoals reeds aangegeven werd, heb-
ben wij een schrijven gericht naar
de bevoegde Ministers. Van Minis-
ter Geens kregen wij een uitvoerig
antwoord terug. Een aantal citaten
uit de brief tot samenvatting
• Mijn diensten ontvingen eerder

ook een brief van Minister Demir
waarin zij dezelfde vragen op-
werpt

• Hoewel ik zeker begrip heb voor
de bezorgheden rond de be-
scherming van bomen op het
openbaar domein

• het veldwetboek voorzag oor-
spronkelijk op geen enkel mo-
ment een uitzondering voor het
openbaar domein, het is echter
een uitspraak van Hof van Cassa-
tie van 1872 die geoordeeld
heeft “dat de voorschriften in-
zake de afstand van de grenslijn

voor beplantingen, niet van toe-
passing zijn op het geval van
twee naast elkaar gelegen erven
waarvan één van beiden deel
uitmaakt van de openbare weg”

• er wordt verwezen naar een
consultati eronde, waar de sector
absoluut geen weet van heeft

• De nieuwe artikelen 3.133 en
3.134 sluiten aan bij een moder -
ne benadering van het openbare
domein, alsook bij de richtlijnen
die het Grondwettelijk Hof in
arre st heeft gegeven

• Ik heb er alle vertrouwen in dat
een rechter aan wie een vraag
tot snoeiing, rooiing of wegsnij-
ding wordt voorgelegd, een wel-
overwogen beslissing zal nemen
op basis van alle concrete
elemente n die voorhanden zijn.

Deze toelichting gaf ons inziens
onvoldoende garanties. Vandaar
dat wij de piste van het aanvechten
via een beroep bij het Grondwet-
telijk Hof hebben laten bekijken.
Daarom stelden we het advocaten-
bureau LDR, gespecialiseerd in

omgevingsrecht, aan om te onder-
zoeken wat de kansen waren.

Daaruit bleek het volgende:
Dat deze befaamde artikelen wel
degelijk een invloed kunnen heb-
ben op het plaatsen van bomen in
openbaar domein

Algemene conclusie:
“In het licht van deze elementen,
lijkt een vernietigingsberoep bij
het Grondwettelijk Hof een grond
te hebben. Niettemin moet enig
voorbehoud worden gemaakt bij
de kans op welslagen.  Het is  na-
melijk niet evident om aan te
tonen in welke mate de bestreden
normen een rechtstreekse impact
zullen hebben op het leefmilieu,
terwijl er ook weinig precedenten
bestaan op basis waarvan we kun-
nen steunen”

Een coalitie van middenveldver-
enigingen (Bond Beter Leefmilieu,
BOS+, Centrum Duurzaam Groen
vzw, Natuurpunt, Vereniging voor
Openbaar Groen vzw, vzw Voet-
gangersbeweging/Infopunt Pu-
blieke Ruimte, vzw Trage Wegen
en WWF) vraagt daarom aan het
Grondwettelijk Hof om deze wets-
wijziging ongedaan te maken.
Bomen op het openbaar domein
moeten volgens de coalitie expli-
ciet uitgezonderd worden van de
burenregels over plantafstand,

overhangende takken en door-
groeiende wortels. Het Grondwet-
telijk Hof heeft ondertussen onze
klacht ontvakelijk verklaard. 
Hierover kregen jullie reeds een
uitgebreide mail. 

Verschillende steden en gemeen-
ten lieten zelfs weten, gerust dit
bezwaar te willen mee onderteke-
nen. Het bewijst dat we als belan-
genverdediger van het
openbaargroen de juiste stap heb-
ben gezet om te pleiten om
samen dit bezwaar in te dienen.
Het is een krachtig signaal dat dit
gebeurde met 8 organisaties
samen. En nu maar hopen op een
gunstige afloop… niet voor ons
maar vooral omdat “Groen de
woonomgeving leefbaar houdt”

De nieuwe wetgeving zou pas
in werking treden in september
2021. Tot zolang blijven de
huidig e regels van kracht en
verandert er dus niets. De initia-
tiefnemers hopen alvast dat het
Grondwettelijk Hof zich voor die
datum uitspreekt over de proce-
dure of dat de regeling alsnog
wordt aangepast. Voorts bena-
drukken ze dat het belangrijk is
dat lokale besturen hun enga-
gementen om het openbaar
domei n te vergroenen onver-
minderd verder zetten.

Zijn bomen weer de dupe?  Deel 2
Wetswijziging van Minister Geens
in het Burgerlijk Wetboek

Las je ook met veel belangstelling het artikel ”Zijn bomen weer de dupe?” in ons vorig nummer van
Groencontact op pagina 28? Waarschijnlijk vol ongeloof en vooral beangstigend voor wat dit als gevolgen
zal hebben op het aanplanten van bomen op ons openbaar domein. Voor de context en de vele bezwaren
vanuit de groen- & natuursector verwijs ik je terug naar dit artikel. 
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