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Kop 
WATERS. - Bescherming van de oppervlaktewateren. - Waterverontreiniging. - Ratio legis. - Verboden 
lozing. - Verboden stoffen. - Vereisten. - Artt. 1, vierde lid, 2 en 41, alinéa 1, 1°, Wet van 26 maart 1971 
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals van toepassing in het jaar 
1984.

Samenvatting 
Het verbod onder meer verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen in beschermde 
oppervlaktewateren te lozen vereist geen waarneembare verslechtering van de toestand van deze 
wateren als voorwaarde van strafbaarstelling; de wet beoogt slechts de lozing van zuiver water niet te 
verbieden; met "vloeistoffen met schadelijke stoffen of zelfstandigheden" wordt bedoeld deze stoffen die 
verontreiniging veroorzaken - d.i. de door menselijke activiteit veroorzaakte inbreng van zelfs op zich 
onschadelijke stoffen, die tot een verlies aan bruikbaarheid van het water of tot milieubederf kan leiden.

Wettelijke basis 
-WET VAN 26-03-1971,ART 1,L4 
-WET VAN 26-03-1971,ART 2 
-WET VAN 26-03-1971,ART 41,§1,1°

Publicatie 
-ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 
       VAN  1997(503) 
-PASICRISIE BELGE 
       VAN  1997(I/503)

Tekst  

     HET HOF, 
     Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1996 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;  
     Over het middel : schending van de artikelen 1, 2 en 41, alinéa 1, alinéa 2, en alinéa 4, van de wet van 
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 2 ten tijde 
van de feiten gewijzigd zijnde bij artikel 41, alinéa 4, van het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 
1985 en vooraleer gewijzigd bij artikel 9 van het decreet van de Vlaamse Raad van 22 december 1995, 
     doordat de appelrechters de tenlastelegging lastens eiser bewezen achten, eiser veroordelen tot een 
geldboete van 200 frank vermeerderd met 990 opdecimes of een vervangende gevangenisstraf van 15 
dagen en deze beslissing op volgende overwegingen doen berusten : "Door de gegevens van de 
strafinformatie en de behandeling van de zaak voor het hof (van beroep) is de telastelegging lastens 
(eiser) genoegzaam bewezen gebleven. Op 21 januari 1993 werd door de rijkswacht vastgesteld te 
Vinderhoute dat het binnenvaartuig Vectorius geïmmatriculeerd in Terneuzen met een waterslang uit 
het ruim bruine vloeistof loosde in het kanaal Gent-Oostende waar het was aangemeerd. Volgens de 
schipper, de huidige (eiser), betrof de geloosde vloeistof een mengsel van water, stof en afval van 
kokosnoten. Even tevoren had hij kokospellets gelost te Aalter. Daar hij daaropvolgend kunstmest 
diende in te laden te Gent en de eigenaar van de kunstmest eiste dat zijn ruim proper zou zijn, meerde 
hij aan en spoelde het ruim van zijn schip met een laadcapaciteit van 826 ton met water uit het kanaal 
uit en loosde het daarop in het kanaal terug. Zijn bewering thans dat het geloosde water louter 
ballastwater was is derhalve totaal ongeloofwaardig. Het ging wel degelijk om spoelwater waarmede het 



ruim werd gereinigd. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat hiervoor water uit het 
kanaal werd gebruikt dat juist voordien uit het kanaal was opgepompt. Terecht geeft (eiser) toe dat 'het 
echt onvermijdelijk is dat een hoeveelheid stof van de lading met het water vermengd werd'. Het 
spoelwater was derhalve een verontreinigde vloeistof in de zin van artikel 2 van de wet van 26 maart 
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. De kwalificatie 
'verontreinigde' en 'verontreinigende' werd toegevoegd om duidelijk te maken dat enkel het lozen van 
zuiver water (niet) in de oppervlaktewaterenwet valt (zie Verslag Beghin, Gedr. St., Senaat 1966-67, nr. 
321, p. 8). Het volstaat dat de vloeistof verontreinigd is. Een effectieve verontreiniging van het 
oppervlaktewater of ontoelaatbare belasting van het milieu is te dezen niet vereist. Hieraan wordt geen 
afbreuk gedaan door het feit dat het hier zou gaan om volkomen eetbare, afbreekbare, niet polluerende, 
onschadelijke en niet contaminerende stoffen die het visbestand graag consumeert en die ook bij het 
laden en lossen onder de vorm van stofwolken in het kanaal terecht komen", 
     terwijl artikel 2 van de oppervlaktewaterenwet van 26 maart 1971 bepaalt dat het verboden is 
voorwerpen of stoffen in de bij artikel 1 bedoelde wateren of in de openbare riolen te werpen of te 
deponeren, verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen erin uit te lozen of er gassen in te brengen, 
behalve de lozing van afvalwater waarvoor vergunning is verleend overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet; artikel 1, lid 4, van de wet bepaalt dat onder verontreiniging wordt verstaan elke 
rechtstreekse of zijdelings uit menselijke activiteiten voortvloeiende inbreng van stoffen die de 
samenstelling of de toestand van het water kan veranderen,  
     derwijze dat het niet meer geschikt of minder geschikt is voor het gebruik dat ervan moet kunnen 
worden gemaakt of dat het milieu door het aanzicht of de uitwasemingen van het water wordt 
bedorven; uit de samenlezing van voormelde artikelen 1, lid 4, en 2, volgt dat de lozing van 
"verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen" verboden is, met name de lozing van vloeistoffen die 
de samenstelling of de toestand van het water veranderen derwijze dat het niet meer of minder geschikt 
is voor het gebruik dat ervan moet kunnen worden gemaakt of dat het milieu door het aanzicht of de 
uitwasemingen van het water wordt bedorven; het niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest 
de lozing te verbieden van vloeistoffen die niet verontreinigd of verontreinigend zijn en die dus geen 
nadelige invloed hebben of kunnen hebben op het oppervlaktewater; eiser in zijn appelconclusie 
betoogde dat de lozing van afvalwater slechts strafbaar is wanneer het gaat om verontreinigde of 
verontreinigende stoffen die aan de definitie van artikel 1 van de oppervlaktewaterenwet beantwoorden, 
dus stoffen die tot gevolg hebben dat het water niet of minder geschikt is voor het gebruik dat er moet 
van kunnen gemaakt worden en in onderhavige zaak het water van het kanaal volgens eiser gebruikt 
dient te kunnen worden voor zijn oorspronkelijke bestemming : met name het soort water dat in de 
scheepsvaart gebruikelijk is; eiser verder betoogde dat hij het water niet verontreinigde, nu de lozing 
volkomen eetbare stoffen betrof, die door het visbestand met graagte worden geconsumeerd 
(appelconclusie, blz. 3); de appelrechters hun beslissing dat het spoelwater een verontreinigde stof is 
enkel laten berusten op het motief dat het water afval van kokosnoten bevat, ook al zijn dit volkomen 
eetbare, afbreekbare, niet-polluerende, onschadelijke en niet contaminerende stoffen; de appelrechters 
derhalve niet nagaan of dit geloosde spoelwater beantwoordt aan het criterium van een verontreinigde 
stof in de zin van artikel 1 van de wet en zij bovendien beslissen dat een effectieve verontreiniging van 
het oppervlaktewater niet vereist is; de appelrechters derhalve door te overwegen dat de lozing van het 
spoelwater als een strafbare lozing van een verontreinigde vloeistof in het oppervlaktewater moet 
worden beschouwd, hun beslissing niet naar recht verantwoorden en de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schenden : 
     Overwegende dat artikel 41, alinéa 1, 1°, Oppervlaktewaterenwet strafbaar stelt onder meer hij die 
met overtreding van artikel 2 in de wettelijk beschermde wateren vloeistoffen met schadelijke stoffen of 
zelfstandigheden loost; 
     Dat deze strafbepaling noch artikel 2 van vermelde wet, dat verbiedt onder meer verontreinigde of 
verontreinigende vloeistoffen in de bedoelde wateren uit te lozen, een waarneembare verslechtering van 
de bestaande toestand van dit water als voorwaarde van strafbaarstelling vereisen; 
     Dat, enerzijds, de precisering door artikel 2 van de verontreinigde of verontreinigende hoedanigheid 
van de geloosde vloeistoffen slechts beoogt de lozing van zuiver water niet te verbieden, anderzijds, met 
"vloeistoffen met schadelijke stoffen of zelfstandigheden" in artikel 41, alinéa 1, 1°, worden bedoeld 
deze stoffen die verontreiniging veroorzaken in de zin van artikel 1, vierde lid, van de wet; 
     Dat luidens deze bepaling, onder verontreiniging wordt verstaan "elke rechtstreekse of zijdelings uit 
menselijke activiteiten voortvloeiende inbreng van stoffen die de samenstelling of de toestand van het 
water kan veranderen, 
     derwijze dat het niet meer geschikt of minder geschikt is voor het gebruik dat ervan moet kunnen 
worden gemaakt, of dat het milieu door het aanzicht of de uitwasemingen van het water wordt 
bedorven";  



 

 
 

     Dat aldus verontreiniging is, de door een menselijke activiteit veroorzaakte inbreng van zelfs op zich 
onschadelijke stoffen, die tot een verlies aan bruikbaarheid van het water of tot milieubederf kan 
leiden; 
     Overwegende dat geen van vermelde wetsbepalingen het te beschermen water naar kwaliteit of 
bestemming onderscheidt; 
     Overwegende dat het in artikel 41, alinéa 1, 1°, van de wet bepaalde misdrijf bestaat zodra de 
verboden handeling met het hieraan verbonden gevaar voor verlies aan bruikbaarheid van het water of 
voor milieubederf wordt gesteld; 
     Dat voor de strafbaarheid noch een aantoonbare aanwezigheid van de stoffen in het beschermde 
water noch een aantoonbare schade is vereist; 
     Overwegende dat de appèlrechters, door te considereren dat het door eiser geloosde spoelwater afval 
van kokosnoten bevat, dat hierdoor de lozing ervan buiten de enige, door de wetgever toegelaten lozing 
van zuiver water valt en is te aanzien als een lozing van een verontreinigde vloeistof, hetgeen volstaat 
om verboden te zijn ongeacht het feit dat het zou gaan "om volkomen eetbare, afbreekbare, niet 
polluerende, onschadelijke en niet contaminerende stoffen die het visbestand graag consumeert", en dat 
"een effectieve verontreiniging van het oppervlaktewater of ontoelaatbare belasting van het milieu (...) 
te dezen niet (is) vereist", hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden; 
     Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
     En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen; 
     OM DIE REDENEN, 
     Verwerpt de voorziening; 
     Veroordeelt eiser in de kosten. 
     

 


