
 

 

Diestsevest 40 

3000 Leuven 

 

 

 

Vragen en antwoorden bij de webinar goederenrecht 

 

In dit document kan je de antwoorden lezen op de vragen die tijdens onze webinar rond het nieuwe 

goederenrecht in de chat gesteld zijn. Vragen die met elkaar verwant zijn en dus eenzelfde antwoord zouden 

moeten krijgen, beantwoorden we niet allemaal. We zetten ze bij elkaar onder de noemer ‘Aansluitende 

vragen’. 

Heb je na het lezen van dit document nog vragen die je aan een expert wil voorleggen? We verwijzen je graag 

door naar:  

 
 

 

Overzicht van de vragen 

 

 

Inhoud 

Is een bos in alle gevallen een onbewerkt goed? ................................................................................... 3 

Mag je een afgesloten weide betreden om te schaatsen als die bevroren is? Wie is verantwoordelijk als er 

iets gebeurt? ...................................................................................................................................... 3 

Graag de juiste bepaling van een braakliggend goed ............................................................................. 3 

Als ik het goed begrijp is paardrijden over een akker tijdens de winter waar geen gewassen meer op staan 

niet meer toegestaan! Dit is dan toch in tegenspraak met het oude veldwetboek? .................................... 3 

Hoe zit het met aansprakelijkheid i.v.m. mijn loslopende hond op mijn landbouwpercelen op mijn bedrijf? .. 3 

Valt een uitweg van een perceel land onder de definitie van onbebouwd en onbewerkt land? Met andere 

woorden: geldt hier het gedogen? ........................................................................................................ 4 

Als een gemeente of provincie bijv. uit een beek slib wegvoert, mag de gemeente/provincie die werken 

uitvoeren op een eigendom zonder de eigenaar te verwittigen? .............................................................. 4 

Als men klachten heeft over bomen die overlast veroorzaken die reeds 30 jaar oud zijn, vallen die dan 

onder de oude of nieuwe wetgeving? ................................................................................................... 4 

Hoe hoog mag men de haag laten groeien die bijna op de grens tussen de percelen geplant is ? .............. 4 

Wat moet er gebeuren met een haag die doorheen de jaren een halve meter op het perceel van uw buur 

komt? ................................................................................................................................................ 5 

Wat met bamboe en duizendknoop, of zaden die overwaaien naar mijn perceel e.d.? ............................... 5 

Kan de huidige regeling voor overhangende takken ook toegepast worden op het snoeien van (meer dan 

30 jaar oude) bomen op een perceelsgrens tot een bepaalde hoogte (bijv. tot de hoogte van de nok van het 

dak) zodat de zonnepanelen van de buur in de tussenseizoenen voldoende zonlicht krijgen en niet in de 

schaduw vallen? ................................................................................................................................ 5 

Kan men dan niets inbrengen tegen een gebouw of muur van 12 m hoog en 50 m diep als die op 1.90 m 

afstand van de perceelgrens met verkrijging omgevingsvergunning wordt gebouwd waardoor licht en zon  

grote delen van het jaar op het aanpalend perceel? ............................................................................... 5 



 

2 / 10 

 

Is de wetgeving nog van toepassing waarbij de zorgplicht op een privaat eigendom nog geldt zodat 

overhangende fauna niet mogelijk wordt? ............................................................................................. 5 

Betonnen muur op scheiding? ............................................................................................................. 6 

Wat met knotwilgen die gebruikt worden als 'weidepalen'? ..................................................................... 6 

Mag iemand een haag en afsluiting op de nutsvoorzieningen plaatsen, is reeds gedaan 15 jaar geleden! ... 6 

Een buur heeft een aantal jaren terug een haag geplant op mijn perceel. Hij heeft dit gedaan omdat hij zelf 

1 m opeiste van mijn perceel. Nu heeft deze op aanraden van de gemeente een landmeter laten komen om 

zijn eigen perceel op te meten. Nu zie ik dat de grenspalen gezet zijn tegen zijn afsluiting. Wat staat er mij 

nu te doen, want tegen gemeente en politie zegt hij nu dat deze haag van mij is. ..................................... 6 

Kan men uw buur dwingen tot een gemeenschappelijke grensafpaling en gemeenschappelijk notarieel 

laten beschrijven? .............................................................................................................................. 6 

Is er vergunningsplicht voor het vellen van een boom die op minder dan 15 meter van een woning staat? .. 7 

Klopt het dat afsluiting na 30 jaar als grens wordt beschouwd zelfs als er grenspalen bestaan waarbij bijv. 

de zone tussen lijn bepaald door grenspalen en afsluiting eigendom wordt van gebuur? ........................... 7 

Leibomen en hagen op stam, dus ook 2 meter van scheiding? Wat in kleine tuinen waar eigenaars lelijke 

gebouwen bij de buur uit het zicht willen halen? .................................................................................... 7 

Kan je bomen van een openbaar bestuur laten verwijderen als die 2 meter hoog zijn en op minder dan 2 

meter staan en er nog geen 30 jaar staan? ........................................................................................... 7 

Is de toepassing van het nieuwe goederenrecht enkel geldig voor Vlaanderen of voor heel België? ........... 8 

Wat met bestaande afpalingen door een landmeter: blijven deze nu nog geldig met het nieuwe wetboek? .. 8 

Graag iets meer over de duur van erfpachtrecht? .................................................................................. 8 

Kunnen nachtelijke landbouwactiviteiten leiden tot burenhinder? ............................................................ 8 

Mag een achterliggende nabuur met een landbouwgrond draineringsbuizen leggen en deze aansluiten op 

een tientallen meters zijwaarts gelegen bestaande draineringsbuis, waardoor het laagst gelegen OG 

wateroverlast krijgt wanneer de afvoer bij overvloedige regenval het water niet meer kan slikken en 

afvoeren? Moeten draineringsbuizen niet via de kortst mogelijke weg lopen, dit is in casu via loodrechte 

weg naar de riolering naast de verkeersweg? ....................................................................................... 8 

Moet ladderrecht schriftelijk aangevraagd, en ook schriftelijk beantwoord worden? ................................... 9 

Kan iemand die zelf eigenaar is van een private weg langsheen zijn eigendom maar deze weg zelf over de 

volledige lengte door allerhande constructies voor een groot deel heeft vernauwd, gebruik maken van het 

perceel van de buren om werken uit te voeren op deze eigendom (ladderrecht?)? ................................... 9 

Mag uw buur meerdere camera's richten op uw eigendom, zonder vraag van hem, er staan hier 5 woningen 

en het zou een woonerf zijn! ................................................................................................................ 9 

Wat met afwatering van een stal die op de grens staat? Nu loopt het water op mijn perceel....................... 9 

Tot wie moet men zich wenden i.v.m. vragen over de NBW: jurist, advocaat, verzekeringsagent, 

rechter,…? ........................................................................................................................................ 9 

Is Art 544 van het BW ‘oud’ nu in totaliteit opgegaan in Boek 3 NBW ? Mijn vraag is ingegeven vanuit het 

verzekeringsstandpunt m.b.t. aansprakelijkheden. ................................................................................. 9 

Procedurele aspecten: met pacht-issues ook de vrederechter van waar het goed gelegen is? Dat is dan niet 

veranderd? ...................................................................................................................................... 10 

 

  



 

3 / 10 

 

Is een bos in alle gevallen een onbewerkt goed? 

Art.3.67.§3 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek: Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet 

is afgesloten, mag ieder er zich op begeven tenzij de eigenaar van dit perceel schade of hinder hiervan 

ondervindt of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn 

toestemming de grond te betreden. 

Op basis van dit artikel zijn onze experten geneigd om te zeggen dat dit niet het geval is. Bij de beoordeling 

van een welbepaald stuk bos zullen verschillende vragen meespelen. Is het een openbaar bos of een privaat 

bos? Staat er een bordje verboden toegang? Zijn er activiteiten zichtbaar: kapping, dunning, beheerswerken, 

jonge aanplant? 

Opgelet: Ook het Vlaamse beleidsniveau regelt een en ander rond de toegankelijkheid van bossen via het 

Bosdecreet en de regelgeving rond natuurreservaten. Het feit dat de federale en Vlaamse regelgeving niet op 

elkaar lijken afgestemd te zijn, kan tot rechtsonzekerheid leiden voor boseigenaren en recreanten. 

Voor private boseigenaren is in de Vlaamse én federale wetgeving voorzien dat ze hun bos ontoegankelijk 

kunnen maken  door gebruik te maken van het bord V.14: “Verboden toegang. Privé-eigendom”. 

Aansluitende vragen zijn: 

Mag iedereen een bos betreden waar geen omheining staat? 

Als een bos een in gebruik zijnde perceel is, dan mag niemand het bos betreden tenzij het via borden is 

toegelaten? 

 

Mag je een afgesloten weide betreden om te schaatsen als die bevroren is? Wie is verantwoordelijk als 

er iets gebeurt? 

Als je als eigenaar een weide afsluit, geef je duidelijk aan dat deze niet toegankelijk is. Wie deze weide zonder 

toestemming betreedt om te schaatsen, begaat een opzettelijke fout en brengt zijn rechten op vlak van 

aansprakelijkheid in het gedrang. Bovendien moet een slachtoffer zelf kunnen bewijzen dat je als eigenaar 

een fout hebt gemaakt en dat er een oorzakelijk verband is tussen de schade en de fout. Wat bijzonder 

moeilijk zal zijn. 

 

Graag de juiste bepaling van een braakliggend goed? 

Volgens het woordenboek Van Dale betekent braakliggend: (van grond) ongebruikt. De onderliggende vraag 

is dus of een braakliggend stuk landbouwgrond ook een onbewerkt goed is? Onze experten verduidelijken dat 

‘onbewerkt’ zeer restrictief moet bekeken worden en dat men zich niet kan beroepen op deze uitzondering om 

een weiland of een akker te betreden. Ook al is deze bijv. in het kader van vruchtafwisseling op dat moment 

niet bewerkt. Verwacht je moeilijkheden, dan kan je de situatie duidelijker maken met een bordje ‘private 

eigendom – niet betreden’. 

 

Als ik het goed begrijp is paardrijden over een akker tijdens de winter waar geen gewassen meer op 

staan niet meer toegestaan! Dit is dan toch in tegenspraak met het oude veldwetboek? 

Wat de toestand vandaag betreft: zolang het gaat om percelen in landbouwgebruik, is het betreden zonder 

toestemming niet toegelaten. Ook als het winter is of de percelen tijdelijk in braak liggen. Voor zover ons 

gekend is, mocht dit in het verleden ook niet. 

 

Hoe zit het met de aansprakelijkheid i.v.m. mijn loslopende hond op mijn landbouwpercelen of op mijn 

bedrijf? 

Het betreden van een erf of bewerkte grond zonder toestemming is verboden. Wie dit toch doet, betreedt dit 

onrechtmatig. Een gebruiker/eigenaar mag zijn hond los laten lopen op zijn private eigendom, maar niet op de 

aanpalende openbare weg. Als je de eigendom van een ander betreedt, ga je normaal toch wel beseffen dat 

er risico’s aan verbonden kunnen zijn. Anderzijds is het op het platteland niet ongewoon om een erf te 

betreden als dit niet afgesloten is om bijv. aan te bellen (d.i. niet het gebruik bij landbouwpercelen!). De 

eigenaar blijft ook op zijn perceel/erf verantwoordelijk voor de schade die zijn hond toebrengt, tenzij het 

slachtoffer een fout maakt. Dat zal geval per geval beoordeeld moeten worden: Was er een afsluiting of een 
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bordje ‘privaat domein’? Wat was de reden van het betreden van het erf? Heeft het gedrag van de betreder 

reactie uitgelokt bij de hond? … Er zal over gediscussieerd worden! 

Aansluitende vraag: 

Wat als een hond bijt op een afgesloten perceel, wie is verantwoordelijk? In dit geval zal het in elk geval 

duidelijk zijn dat de betreder een fout heeft gemaakt. Maar hoe dan ook zal de aansprakelijkheid geval per 

geval bekeken worden. 

 

Valt een uitweg van een perceel land onder de definitie van onbebouwd en onbewerkt land? Met 

andere woorden: geldt hier het gedogen? 

Deze vraag roept bij onze experten bijkomende vragen op: Heeft de uitweg een privaat of openbaar karakter? 

Is het voor de voorbijganger duidelijk dat het een karrespoor is (dat sowieso niet bewerkt wordt)? Indien het 

om een niet-openbare weg gaat, is de uitweg enkel bestemd voor de mensen die de achterliggende percelen 

bewerken. Zelfs als duidelijk is dat de uitweg niet bewerkt is (karrespoor). Meestal zal de uitweg doodlopen op 

die achterliggende percelen die je sowieso niet mag betreden. Maar zelfs als het dan om een doorlopende 

uitweg zou gaan, is deze niet toegankelijk als hij geen openbaar karakter heeft. Onze experten raden aan om 

misschien toch best een plaatje met ‘Verboden toegang – privaat terrein’ te hangen. 

 

Als een gemeente of provincie bijv. uit een beek slib wegvoert, mag de gemeente/provincie die werken 

uitvoeren op een eigendom zonder de eigenaar te verwittigen? 

Wanneer er werken aan een waterloop uitgevoerd worden, moeten de eigenaars en gebruikers van de 

gronden die langs de waterloop gelegen zijn, doorgang verlenen aan de aannemers en personeelsleden die 

de werken uitvoeren. Om de nodige werken te kunnen uitvoeren, moeten beide oevers langs de waterloop vrij 

zijn van constructies, aanplantingen en gebouwen. Omwille van praktische redenen moet de 

waterloopbeheerder de eigenaars/gebruikers niet vooraf verwittigen van zijn komst. 

 

Als men klachten heeft over bomen die overlast veroorzaken die reeds 30 jaar oud zijn, vallen die dan 

onder de oude of nieuwe wetgeving? 

Gaat je klacht over de afstand van de bomen tot de perceelsgrens, dan is je klacht ontstaan vóór 1/9/2021 en 

zal het oude wetboek gebruikt worden. 30-jarige verjaring komt regelmatig voor! Gaat de klacht over 

overhangende takken, dan zal je het nieuw wetboek moeten gebruiken om een vordering in te stellen.  

Een vraag kan een andere oproepen. Jij klaagt, ik vraag me af of de perceelsgrenzen wel goed liggen en 

vraagt opmeting en afpaling. In de hoop dat mijn bomen dan misschien wel goed liggen. 

Aansluitende vragen: 

Vallen bomen van 3 meter hoogte geplant 5 jaar geleden onder de oude of de nieuwe wetgeving? (halfstam 

fruitbomen) 

 

Hoe hoog mag men de haag laten groeien die bijna op de grens tussen de percelen geplant is? 

Staat de haag op minder dan een halve meter? Dan is dit niet oké als ze er geen dertig jaar staat. Indien ze er 

meer dan dertig jaar staat, mag ze op de te korte afstand blijven staan. De vraag hoe hoog is dus niet de 

eerste vraag. Als de haag fout staat, kan je als buren wel een akkoord maken. Als ze correct zou staan, 

moeten we voor de hoogte kijken naar de vergunning/verkavelingsvoorschriften. In verkavelingen mag dit 

dikwijls maar 1m80 zijn (hoogte haag). Overhangende takken mag je ook snoeien (zie volgende vraag). 

Aansluitende vragen: 

Buren hebben 40  jaar geleden een coniferen- en beukenhaag geplant op 10 cm van de scheidingslijn en die 

is nu meer dan 3,5 m hoog. De stammen zijn nu 20 cm dik en de haag is nooit gesnoeid en steekt nu 1,20 m  

over. Indien wij zouden snoeien zijn bijna alle stammen weg. Buren zeggen nu dat de haag niet gerooid mag 

worden wegens verjaring. (Toevoeging redactie: Is correct!) 

Hoe hoog mag een vlinderstuik groeien die op 50cm van mij perceel staat? Nu is die 3 meter hoog en groeit 

1.20 m over langs mijn kant. 
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Wat moet er gebeuren met een haag die doorheen de jaren een halve meter op het perceel van uw 

buur komt? 

Gewoon snoeien. Of ze reglementair staat: zie vorige vraag. De procedure voor overhangende takken en 

wortels is beschreven in de presentatie. Een voorafgaandelijke ingebrekestelling van de nabuur per 

aangetekend schrijven is noodzakelijk. De nabuur heeft 60 dagen om de werken uit te voeren. Indien dit niet 

gebeurt, mag je zelf, op kosten van de eigenaar van de beplantingen, takken of wortels wegsnijden en je toe-

eigenen. Opgelet: een rechter houdt rekening met alle omstandigheden van het geval (bijv. de mate van 

hinder), inbegrepen het algemeen belang (van bijv. de bomen die men wil laten snoeien). 

Als je zelf de haag of bomen van je buurman snoeit, kan je eventueel verantwoordelijk gesteld worden voor 

schade aan de boom/plant (‘misbruik van snoeirecht’). 

Aansluitende vragen: 

Dus een boom die groeit in de hoogte en waarvan de wortels dan ook doorgroeien, mag gewoon afgesneden 

worden maar op die manier neemt men een risico dat bomen die hun evenwicht verliezen meer schade 

aanbrengen. Wortels afsnijden is toch een brug te ver zeker als ze geen hinder veroorzaken. Hoe gaat men 

dat aanpakken? Dat er geen absurde handelingen worden gepleegd? 

Welke stappen kan men als landbouwer nu ondernemen als een buur zijn haag niet wil snoeien? Deze takken 

brengen heden schade toe aan machines en teelten, daarbij verlies ik door dit voorval 1 m landbouwgrond. 

Wat met overhangende takken die schade aanrichten aan bijv. de wagen van uw buur? 

Wij zijn nu 2,5 jaar verhuisd, een weide met bouwgrond waar we ondertussen een woning gebouwd hebben 

met achterliggende landbouwgrond. Op de achterliggende bouwgrond staan hoogstambomen die te dicht 

staan. Ik vermoed dat ze 30 jaar zijn. Hoe zit dit in elkaar? Ze staan op de noordkant en bijgevolg heb ik er 

minder last van doch als het waait ligt mijn weide vol met takken. 

 

Wat met bamboe en duizendknoop, of zaden die overwaaien naar mijn perceel e.d.? 

In principe volg je de regels rond overhangende takken en wortels. Als de hinder heel groot is en blijft 

aanhouden, zou je de vrederechter een eis tot het verwijderen van de planten kunnen voorleggen. 

 

Kan de huidige regeling voor overhangende takken ook toegepast worden op het snoeien van (meer 

dan 30 jaar oude) bomen op een perceelsgrens tot een bepaalde hoogte (bijv. tot de hoogte van de 

nok van het dak) zodat de zonnepanelen van de buur in de tussenseizoenen voldoende zonlicht 

krijgen en niet in de schaduw vallen? 

Als de bomen op een reglementaire afstand staan of meer dan 30 jaar oud zijn, is snoeien tot een bepaalde 

hoogte geen recht. Je zal bij het instellen van een vordering moeten argumenteren wat de schade is. Het 

oordeel van de rechter zal een afwegen van belangen zijn. Bijv. bij lichtbeneming in een woning: is te weinig 

licht schadelijk voor de gezondheid of is een groen uitzicht juist positief voor de gezondheid? Bij 

zonnepanelen zal hij een particulier belang in de weegschaal leggen met het algemeen maatschappelijk 

belang van bomen. Bovendien kunnen er nog veel vragen gesteld worden. Had die buur nog een andere 

plaats om zijn panelen te leggen? Staan de bomen er langer dan de zonnepanelen? Enz. 

 

Kan men dan niets inbrengen tegen een gebouw of muur van 12 m hoog en 50 m diep als die op  

1,90 m afstand van de perceelgrens met verkrijging omgevingsvergunning wordt gebouwd waardoor 

licht en zon grote delen van het jaar op het aanpalend perceel? 

Als het om een vergund(e) gebouw (of constructie) gaat, kan men tegen het gebouw op zich niets meer doen. 

Dit zou immers tot grote rechtsonzekerheid leiden. 

 

Is de wetgeving nog van toepassing waarbij de zorgplicht op een privaat eigendom nog geldt zodat 

overhangende fauna niet mogelijk wordt? 

De zorgplicht voorkomt op zich geen overhangende fauna. Het niet hebben voldaan aan je zorgplicht kan je 

argumenteren als je een schade wil verhalen op bijv. de eigenaar van een boom op een naastgelegen 

perceel. 

  



 

6 / 10 

 

Aansluitende vraag: 

Hoe zit het met bomen langs openbare wegen. Sommige staan op minder dan 1 m van de weg. Bomen van 

de gemeente. Schade aan spiegels, machines, enz. (Toevoeging van de redactie: indien de bomen geplant 

zijn vóór 1/9/2021 is er niets aan te doen. Je kan eventueel een schadevergoeding vorderen.) 

 

Betonnen muur op de scheiding? 

Deze kwestie roept bij onze experten veel extra vragen op. Gaat het om een private gracht? Is men zeker van 

de ligging van perceelsgrenzen? Wat was het nut van de gracht? Wat is het nut van die muur in die gracht? 

Wat is het effect op de afwatering? Wordt de gracht niet volgebouwd en verliest ze elk nut? Is er een 

omgevingsvergunning (nodig) voor het dempen van de gracht? Is er ooit een akkoord tussen de eigenaars 

van de betrokken percelen geweest? 

Een afsluiting plaatsen op de perceelsgrens kan enkel als beide buren akkoord zijn. Is er geen akkoord, dan 

moet je de afsluiting langs je eigen kant van de perceelsgrens plaatsen. Het plaatsen van een gesloten 

afsluiting is in principe vergunningsplichtig, maar er zijn regels over vrijstelling. Informatie kan je krijgen bij het 

omgevingsloket van je gemeente. 

 

Wat met knotwilgen die gebruikt worden als 'weidepalen'? 

Deze zullen er vermoedelijk al lange tijd staan. Als er een akkoord is tussen partijen kan men afwijken. Als die 

daar al lang staan, kan je er misschien wel van uitgaan dat daar ooit een akkoord was tussen partijen? Andere 

vragen: staan ze wel op de scheiding? Staan ze in de eigendomsakte al vermeld? 

Als je daar elke dag voorbijkomt en je ziet dat gebeuren: het recht is aan de wakkeren. Als je vandaag iemand 

aanplantingen ziet doen binnen de twee meter en je bent niet akkoord, ga het dan zeggen. Want misschien 

zegt je buur overmorgen: je hebt het gezien, dus je was akkoord. 

 

Mag iemand een haag en afsluiting op de nutsvoorzieningen plaatsen? Is reeds gedaan 15 jaar 

geleden! 

Deze kwestie roept heel wat andere vragen op bij onze experten. Over welke nutsvoorzieningen gaat het? 

Liggen je eigen nutsvoorzieningen op het perceel van een buur of op de grens? Is er een akkoord over het 

planten van de haag? Het antwoord op de vraag is afhankelijk van de antwoorden op deze extra vragen. 

De zorgplicht maakt dat je schade moet voorkomen. 

 

Een buur heeft een aantal jaren terug een haag geplant op mijn perceel. Hij heeft dit gedaan omdat hij 

zelf 1 m opeiste van mijn perceel. Nu heeft deze op aanraden van de gemeente een landmeter laten 

komen om zijn eigen perceel op te meten. Nu zie ik dat de grenspalen gezet zijn tegen zijn afsluiting. 

Wat staat er mij nu te doen, want tegen gemeente en politie zegt hij nu dat deze haag van mij is. 

Deze kwestie roept een aantal bijkomende vragen op. Hoe lang staat de haag er al? Is de haag hoger dan de 

afsluiting tussen de percelen? Vraagt de buur om de (zijn) haag weg te doen? Wil je ze weg laten doen op zijn 

kosten? Enz. Het antwoord op de vraag is afhankelijk van de antwoorden op de bijkomende vragen. Als je de 

kosten wil verhalen, zal je sowieso naar de vrederechter moeten gaan. 

 

Afpaling eigendom: kan men uw buur dwingen tot een gemeenschappelijke grensafpaling en 

gemeenschappelijk notarieel laten beschrijven? 

Als je niet tot een onderling akkoord komt, zal de rechter uitspraak doen. 

De kosten van de eigenlijke afpaling zal je moeten delen, ongeacht of ze slechts door één van de partijen 

wordt gevraagd en ongeacht of deze hadden kunnen vermeden worden indien partijen hierover een minnelijke 

schikking hadden getroffen. 

Voor de kosten van de opmeting zelf, zal de rechter de specifieke situatie beoordelen. In wiens belang was de 

opmeting? Waarom was een opmeting nodig? Zijn er documenten over eerdere opmetingen en was die 

betrouwbaar? Enz. 
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Ook voor de onkosten van de procedure zal de rechter zich uitspreken. In principe zijn de kosten voor de partij 

door wiens fout een minnelijke afpaling onmogelijk werd. Maar dan zal je als eiser moeten kunnen aantonen 

dat je getracht hebt een minnelijke schikking te treffen. 

Bron: https://www.seniorennet.be/Pages/Nieuws/juridisch.php?ID=23 

Het is de vrederechter die de grens vastlegt. Indien er een minnelijk akkoord is, worden de paalstenen op de 

grenspunten geplaatst en wordt het afpalingsplan door alle betrokken partijen getekend. De afpaling dient via 

een notariële akte beschreven te worden. Het ondertekend plan wordt geregistreerd en krijgt een 

planreferentienummer. Dat nummer kunnen notarissen dan gebruiken in aktes. 

 

Is er vergunningsplicht voor het vellen van een boom die op minder dan 15 meter van een woning 

staat? 

Op voorwaarde dat de boom op minder dan 15 meter van een vergunde woning of een bedrijfsgebouw staat, 

is geen omgevingsvergunning nodig. 

Zie ook: https://www.natuurenbos.be/vrijstellingen-stedenbouwkundige-vergunningsplicht-kappen-bomen-

buiten-bos. 

Opgelet: de gemeente kan wel een kapvergunning opleggen via een gemeentelijke kapreglement. Dus altijd 

navragen of dit in jouw gemeente het geval is. 

 

Klopt het dat een afsluiting na 30 jaar als grens wordt beschouwd zelfs als er grenspalen bestaan 

waarbij bijv. de zone tussen lijn bepaald door grenspalen en afsluiting eigendom wordt van gebuur? 

De bijzondere vorm van verkrijging: het eigendomsrecht over een onroerend goed wordt verkregen door het 

verstrijken van een periode van minstens 10 jaar indien men kan aantonen dat het goed een voortdurend, 

onafgebroken, openbaar en ondubbelzinnig bezit had als ware men er de eigenaar van. Deze verkrijging 

gebeurt niet automatisch en zal door de rechter uitgesproken moeten worden. 

Anderzijds: indien de bezitter te kwader trouw is bij de aanvang van zijn bezit, bedraagt de termijn van de 

verkrijgende verjaring 30 jaar. 

 

Leibomen en hagen op stam, dus ook 2 meter van scheiding? Wat in kleine tuinen waar eigenaars 

lelijke gebouwen bij de buur uit het zicht willen halen? 

In het verleden was het in een aantal gemeenten mogelijk om een leiboom als haag te beschouwen. In het 

nieuwe goederenrecht is nu duidelijk dat bomen en struiken vanaf 2 meter hoogte op 2 meter van de 

perceelsgrens moeten staan, ook in kleine tuinen. 

 

Kan je bomen van een openbaar bestuur laten verwijderen als die 2 meter hoog zijn en op minder dan 

2 meter staan en er nog geen 30 jaar staan? 

Dit gaat om een bestaande situatie van vóór 1/9/2021. Hierop is de oude wetgeving van toepassing. Opgelet: 

ook in de oude wetgeving moest hoogstam op meer dan twee meter staan, maar niet voor het openbaar 

domein. 

Dus: al de bomen die door de gemeente gezet zijn vóór 1/9/2021, worden nog volgens oude wetgeving 

beoordeeld. En toen mochten – ingevolge een oud cassatiearrest van 1871 – bomen van openbare besturen 

die deel uitmaken van de openbare weg, korterbij staan. Maar… vanuit verkeerstechnisch oogpunt en de 

veiligheid van het verkeer zullen bomen in bepaalde omstandigheden moeten verwijderd worden! 

Bij een nieuwe aanplanting van een boom, gelden de afstandsregels van de nieuwe wetgeving wel. Los van 

het goederenrecht kan nog gezegd worden dat de Vlaamse overheid langs haar gewestwegen alleen nog 

traaggroeiende boompjes met een stamdiameter van minder dan 10 centimeter plant. 

NB omgekeerd: als particulier moet je voor een hoogstam steeds op minstens twee meter van de grens van 

het openbaar domein (= rooilijn) blijven. De rooilijn wordt vastgelegd door de gemeente in een rooilijnplan. 

Aansluitende vragen 

Mag de gemeente of stad nog een boom planten in een plantvak (bijv. in een wijk als straatbeplanting) als er 

bijv. eerst een voetpad voor je tuin ligt en dan een plantvak of grasstrook van 1 m breed langsheen de straat? 

Zie vorige vraag! Afstand tot perceelsgrens = twee meter voor hoogstam. 

Is de afstand van twee meter ook van toepassing tegenover openbaar domein? 

https://www.seniorennet.be/Pages/Nieuws/juridisch.php?ID=23
https://www.natuurenbos.be/vrijstellingen-stedenbouwkundige-vergunningsplicht-kappen-bomen-buiten-bos
https://www.natuurenbos.be/vrijstellingen-stedenbouwkundige-vergunningsplicht-kappen-bomen-buiten-bos
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Populierbomen die tegen de openbare weg staan waardoor er hinder is voor vrachtwagens en 

landbouwverkeer. De gemeente en de perceelseigenaar zijn het niet eens over de perceelsgrens van de 

bomen waardoor er twijfel is of ze op gemeentegrond of privégrond staan. Wie is er dan verantwoordelijk voor 

de hinder en wie moet er instaan voor een oplossing? 

 

Is de toepassing van het nieuwe goederenrecht enkel geldig voor Vlaanderen of voor heel België? 

Het is federale wetgeving, dus van toepassing in heel België. 

 

Wat met bestaande afpalingen door een landmeter: blijven deze nu nog geldig met het nieuwe 

wetboek? 

Een afpaling geeft de grenslijn tussen twee eigendommen weer. Als deze erkend is door de aanpalende 

eigenaars of door de rechter, kan daar geen discussie meer over zijn. Een nieuw wetboek verandert niets aan 

deze feitelijke toestand. De afpaling is geldig vastgelegd vóór 1/9/2021. 

 

Graag iets meer over de duur van erfpachtrecht? 

Deze vraag ligt buiten het bestek van de webinar. We verwijzen graag door naar het www, waarop heel wat 

info over dit onderwerp staat. Het nieuw goederenrecht verlaagt de minimumduur van de erfpacht tot 15 jaar, 

er is geen verplichte canon (jaarlijkse vergoeding) meer en de erfpachtgever wordt verplicht de erfpachter te 

vergoeden voor de bouwwerken en de beplantingen die de erfpachter heeft opgericht op grond van het 

principe van de ongerechtvaardigde verrijking (natrekkingsvergoeding). 

 

Kunnen nachtelijke landbouwactiviteiten leiden tot burenhinder? 

Bij het beoordelen van een situatie, zal men rekening moeten houden met alle omstandigheden van de zaak. 

Bijv. als het oogstwerkzaamheden zijn, dan is het algemeen aanvaard dat er een paar keer per jaar of in de 

zomer ook ’s nachts oogstwerkzaamheden moeten plaats vinden. Er moet immers op korte tijd veel werk 

verzet worden. Heel wat gemeenten gaan ondertussen proactief te werk en bepalen dat deze activiteiten niet 

aanzien mogen worden als hinder. Bekijk dus eerst wat de lokale politiereglementen zijn. Vergelijk het met 

reglementen rond gras afrijden op zondag, het glas in de glasbak gooien enz. 

Anderzijds: als het over de normale bedrijfsactiviteiten van bijv. een garage (of kmo of …) en de vergunning 

bepaalt dat deze tussen bepaalde uren moeten doorgaan, dan kan er inderdaad sprake van hinder zijn als de 

activiteiten voor hinder zorgen buiten deze uren. Men zal dan kijken naar intensiteit, tijdstip, frequentie… 

Gebeurt dit éénmaal of regelmatig? Wat is de ernst van de hinder? … 

Men kan de aannemer van de werken aanspreken, maar als men naar een procedure gaat, zal men ook de 

eigenaar moeten betrekken omdat hij degene is die het werk dat de hinder veroorzaakt in gang heeft gezet. 

Vergelijk het met reglementen rond gras afrijden op zondag, het glas in de glasbak gooien … 

Aansluitende vragen zijn: 

Is een loonwerker op een aanpalend perceel ook als buur te beschouwen? 

Als een student een online examen thuis heeft en de buurman is het gras aan het maaien: is dit een geval van 

burenhinder? 

Wordt pikdorsen ‘s nachts ook aanzien als burenhinder? 

Wat met overmatig hanengekraai (enkele tientallen) van mijn nieuwe buurman in landbouwgebied van  

‘s morgensvroeg tot ‘s avonds laat? Ook onder invloed van kunstlicht om de dieren actief te houden? 

 

Mag een achterliggende nabuur met een landbouwgrond draineringsbuizen leggen en deze aansluiten 

op een tientallen meters zijwaarts gelegen bestaande draineringsbuis, waardoor het laagst gelegen 

OG wateroverlast krijgt wanneer de afvoer bij overvloedige regenval het water niet meer kan slikken 

en afvoeren? Moeten draineringsbuizen niet via de kortst mogelijke weg lopen, dit is in casu via 

loodrechte weg naar de riolering naast de verkeersweg? 

Het afvoeren van water is – ook voor huishoudens - geen kwestie meer van de kortste weg naar de riolering. 

Meer info i.v.m. het gebruik van drainage kan je op het internet zoeken: ‘Brochure-Landbouw-en-water-een-

overzicht-van-de-reglementen-deel-1’. 
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Als je eigen afwatering door een ingreep van een derde bemoeilijkt wordt, ga je best in overleg met elkaar. Je 

kan ook beroep doen op deskundigen van je gemeente (indien aanwezig) en/of je polderbestuur. Naar het 

vredegerecht stappen, is hier dus zeker niet de eerste stap. 

 

Moet ladderrecht schriftelijk aangevraagd, en ook schriftelijk beantwoord worden? 

Er is geen schriftelijke procedure voorzien. 

Je moet je nabuur in kennis stellen van het feit dat je komt. Hij kan aangeven dat het nu om een of andere 

reden niet past (bijv. iets nog te oogsten waardoor gevaar voor schade, dus beter in het najaar als de grond 

vrij is). In principe kan je buur het niet weigeren, je hebt het recht (ladder-recht). Maar je moet het in goede 

verstandhouding afspreken. Zegt hij neen, kan je naar de vrederechter stappen om het recht af te dwingen. 

Maar dit komt de onderlinge relatie niet ten goede. 

Als je schade aanbrengt aan het goed dat je betreedt, moet je die vergoeden. En je moet zo min mogelijk 

schade veroorzaken! 

 

Kan iemand die zelf eigenaar is van een private weg langsheen zijn eigendom maar deze weg zelf over 

de volledige lengte door allerhande constructies voor een groot deel heeft vernauwd, gebruik maken 

van het perceel van de buren om werken uit te voeren op deze eigendom (ladderrecht?)? 

Het gebruik van het perceel van de buren is alleen toegestaan als er geen redelijke alternatieven zijn. 

Anderzijds mag je het gebruik van je grond alleen weigeren als daarvoor een gewichtige reden bestaat. Een 

rechter zal beide kanten bekijken. Zijn de constructies legaal gezet? Zijn ze gemakkelijk te verwijderen? Is de 

toegang over het eigen terrein met aangepaste hulpmiddelen mogelijk?… En anderzijds: wat zijn de redenen 

die ingebracht worden om het goed niet te betreden? Een interessante vraag die je hierbij nog kan stellen: wat 

als de private weg een ander kadastraal perceel is dan het perceel waarop er werken gepland zijn (en jouw 

perceel dus niet grenst aan)? 

 

Mag uw buur meerdere camera's richten op uw eigendom, zonder vraag van hem, er staan hier 5 

woningen en het zou een woonerf zijn! 

Camera's richten op andermans eigendom is niet toegelaten volgens de camerawetgeving. 

 

Wat met afwatering van een stal die op de grens staat? Nu loopt het water op mijn perceel? 

Als dit tot overmatige hinder leidt, kan je vragen om dit probleem op te lossen. 

 

Tot wie moet men zich wenden in verband met vragen over de NBW: jurist, advocaat, 

verzekeringsagent, rechter,…? 

Op het internet staat heel wat nuttige info over het nieuwe goederenrecht. I.v.m. procedures kan je bij een 

jurist/advocaat terecht. Als je met schade zit, kan je ook je verzekeraar aanspreken om te kijken of er dekking 

in je eigen polis is, dan wel of je beroep kan doen op de rechtsbijstand van één van je verzekeringen. Aan de 

rechter denk je best pas op het moment dat alle minnelijke pogingen tot niets leiden. 

 

Is Art 544 van het BW ‘oud’ nu in totaliteit opgegaan in Boek 3 NBW? Mijn vraag is ingegeven vanuit 

het verzekeringsstandpunt met betrekking tot aansprakelijkheden. 

Buren kunnen schade ondervinden door hinderlijke activiteiten en/of uitoefening van het eigendomsrecht. De 

schade kan ook voorkomen zonder dat er een objectieve fout is gebeurd (foutloze aansprakelijkheid). Een 

vrederechter oordeelt door belangen tegenover elkaar af te wegen. Dit was vroeger zo en blijft ook onder de 

nieuwe wetgeving. 

Wel bijkomend voor rechtsfeiten die zich na 1/9/2021 voordoen, is het nieuwe artikel Art. 3.102. N.B.W.: 

indien een onroerend goed ernstige en manifeste risico’s inzake veiligheid, gezondheid en vervuiling ten 

aanzien van een naburig onroerend goed veroorzaakt waardoor het evenwicht tussen de onroerende 

goederen wordt verbroken, kan de eigenaar of gebruiker van dat naburige onroerend goed in rechte vorderen 

dat preventieve maatregelen worden genomen teneinde te verhinderen dat het risico zich realiseert. 
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Procedurele aspecten: met pacht-issues ook de vrederechter van waar het goed gelegen is? Dat is 

dan niet veranderd? 

De bevoegde vrederechter is de vrederechter van het kanton waar de bedrijfszetel van de pachter gelegen is. 

 


