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Mevrouwen en mijne Heren, 

Historiek: 

 

De provincie is eigenaar van een perceel, gekend als Merelbeke, 2e Afdeling, 

Sectie B, nummer 915T. Dit perceel, maakte deel uit van een groter perceel en  

werd aangekocht van mevrouw Van De Vijver Jeanne op 24 december 2009 in 

het kader van het project van de Melsenbeek. Het terrein is ondertussen 

ingericht met een bezinkingsvijver. 

 

 

Probleemstelling ingesloten perceel: 

 

Door de aankoop van een gedeelte van het perceel, is een ingesloten perceel 

ontstaan. De logische uitweg van dit perceel is over het overgebleven perceel, 

nummer 916E2, nog steeds eigendom van mevrouw Van De Vijver. Zowel 

tijdens de inrichting van het terrein als bij het onderhoud van het perceel werd 

de provincie geconfronteerd met weerstand om toegang te verlenen tot het 

perceel.  

 

Nochtans is artikel 683 van het Burgerlijk Wetboek duidelijk dat: “De ligging van 

de uitweg wordt door de rechter bepaald op zulk een wijze dat hij het minst 

schadelijk is. Indien de ingeslotenheid evenwel het gevolg is van de splitsing 

van een erf na verkoop, ruiling, verdeling of enige andere omstandigheid, kan 

de uitweg slechts verleend worden over de percelen die voor de splitsing tot 

dat erf behoorden, tenzij de openbare weg op die wijze niet voldoende 

bereikbaar is. De rechter oordeelt naar billijkheid.” 

 

 

Oplossing akte erfdienstbaarheid: 

 

Bij brief aan mevrouw Van De Vijver van 28 april 2017 en 23 mei 2017 werd 

voorgesteld om dit recht op toegang in een akte van erfdienstbaarheid te 

formuleren, zodat voor beide partijen duidelijk was welke de rechten en de 

plichten zijn. 

 

Uiteindelijk ging mevrouw Van De Vijver akkoord met deze akte 

erfdienstbaarheid. Dienst patrimonium heeft de akte opgemaakt en de 

gouverneur treedt op als instrumenterend ambtenaar. De voornaamste 

bepalingen zijn de volgende:  
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- De erfdienstbaarheid is kosteloos en eeuwigdurend. 

- Heersend erf (Merelbeke, 2e Afdeling, Sectie B, percelen nummers 

915T, 917B, 917E, 917D en 920B en Merelbeke, 6e Afdeling, Sectie A, 

perceel nummer 160E) en lijdend erf (Merelbeke, 2e Afdeling, Sectie B, 

perceel nummer 916E2) zoals aangeduid op plan van LB van 2 juli 

2018. 

 

- De provincie staat in voor het onderhoud van de doorgang en de 

afsluitingen. De partij anderzijds staat in voor het onderhoud van de 

erfdienstbaarheidszone. 

 

- Er mogen geen wijzigingen aangebracht worden binnen de 

omschrijving van de realisatie van het natuurinrichtingsproject 

“Merelbeekse Scheldemeersen” zonder voorafgaande toestemming van 

de provincie. 

 

 

Indien u kan instemmen met het ontwerp van erfdienstbaarheidsakte, gelieve 

bijgevoegd besluit te ondertekenen.

Gent, 07 februari 2019 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 
(get.) Albert De Smet (get.) Riet Gillis 
 


