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Nr. C.98.0515.N

PASFROST, naamloze vennootschap, met zetel te 8980 

Zonnebeke-Passendale, Passendalestraat 92, ingeschreven in 

het handelsregister te Ieper, nummer 39.381,

eiseres tot cassatie van een arrest, op 25 juni 1998 door het 

Hof van Beroep te Gent gewezen,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof 

van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Brederode-

straat 13, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,

tegen

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, publiekrechtelijke vereniging met 

rechtspersoonlijkheid, met zetel te 9320 Erembodegem, Alfons 

Van De Maelestraat 96,

verweerster in cassatie,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het 

Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1083 Brussel, de 

Villegaslaan 33-34, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan.



20 APRIL 2001 C.98.0515.N/2

HET HOF,

Gehoord het verslag van raadsheer Bourgeois en op de

conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs ;

Gelet op het bestreden arrest op 25 juni 1998 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent ;

Over het middel, gesteld als volgt :

schending van de artikelen 149 van de gecoördineerde

Grondwet, de artikelen 35bis, §3, 35ter, §1 en §2 en 35 quin-

quies, §1, van de wet op de bescherming van de oppervlaktewa-

teren tegen verontreiniging (B.S., 1 mei 1971) (hierna : wet

bescherming oppervlaktewateren), welke artikelen deel uit-

maken van hoofdstuk IIIbis van de wet bescherming oppervlak-

tewateren, ingevoerd bij decreet van 21 december 1990

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991

(B.S., 29 december 1990) en vervangen door het decreet van 25

juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1992 (B.S., 11 juli 1992), artikel 35bis, §3, zoals

het van kracht was voor de wijziging door het decreet van 22

december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de

begroting 1994 (B.S., 29 december 1993), artikel 35ter, §2,

zoals het van kracht was voor de wijziging door het decreet
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van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van

de begroting 1994 (B.S., 29 december 1993), en artikel

35quinquies, §l, zoals het van kracht was voor de wijziging

door het decreet van 18 december 1992, houdende bepalingen

tot begeleiding van de begroting 1993 (B.S., 29 december

1992),

doordat de appèlrechters het hoger beroep van eiseres

tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Dendermonde van 19 juni 1996, waarbij de betwisting door eis-

eres van de heffing op de waterverontreiniging voor het heff-

ingsjaar 1992 (kohierartikel 10249) als ongegrond werd

verworpen, toelaatbaar, doch ongegrond verklaren, met name,

wat de toepassing en inhoud van de in het artikel 35quinquies,

§1, van de wet bescherming oppervlaktewateren gedefinieerde

component N1 betreft, op grond van de volgende overwegingen :

"Dienaangaande dient verwezen te worden naar artikel

35quinquies dat de wijze van berekening bepaalt indien meet-

en bemonsteringsresultaten voorhanden zijn en waarbij in de

berekeningswijze een onderscheid gemaakt wordt tussen de

vuilvracht veroorzaakt door de lozingen van zuurstofbindende

en zwevende stoffen (N1), zware metalen (N2) en de nutriënten

stikstof en fosfor (N3). Het is precies met betrekking tot de

factor N1 dat de gemeten waarden voor (eiseres) niet aan-
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vaardbaar zijn, terwijl de factoren N2 en N3 eigenlijk niet

worden aangevochten. Met betrekking tot de formule Nl bepaalt

artikel 35quinquies, §1, wat als element Qd in aanmerking

moet worden genomen, nl. ‘Het volume uitgedrukt in liter, van

het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van de

grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heff-

ingsjaar’. Ditzelfde artikel bepaalt verder dat ‘Indien er in

het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar

gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het

dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater,

dan wordt als N1 het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis

berekende N1-componenten genomen’. Verder schrijft de

decreetgever voor : ‘Indien er in het jaar voorafgaand aan

het beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden metingen

zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het

geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de grootste bed-

rijvigheid die maand in aanmerking genomen waarvan het reken-

kundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component

het grootst is’. Daaruit volgt dat conform het decreet voor de

berekening van de N1-component de maand van de grootste bedr-

ijvigheid die maand is van de grootste vervuiling waarin de

hoogste waarden voorkomen, zodat zelfs rekening houdend met

de overgelegde analyseresultaten door (eiseres) de vervuiling
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het hoogst was bij de bemonstering van 6, 7 en 8 augustus

1991. Verder bepaalt dit zelfde uitvoeringsbesluit van 23

juli 1992 hoe de betwiste parameters ZS, BZV en CZB worden

bepaald inzonderheid : 

1° op basis van debietgebonden monstername, uitgevoerd

met behulp van meetapparatuur geïnstalleerd door de heffing-

splichtige conform de lozings- of milieuvergunning, van het

geloosde afvalwater gedurende één of meerdere etmalen tijdens

de maand van de grootste bedrijvigheid in het jaar vooraf-

gaand aan het beschouwde heffingsjaar. 

2° ingeval in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar

een bemonstering op basis van schepmonsters is uitgevoerd, op

basis van de door de heffingsplichtige verstrekte gegevens

m.b.t. het geloosde afvalwater in zoverre deze door de

adjunct leidende ambtenaar van de VMM als deskundig worden

aanvaard. Gelet op de rangorde in de bewijsvoering dient aan

de debietgebonden monstername voorrang te worden verleend

boven de schepmonsters voorgelegd door (eiseres). Bovendien

werden deze schepmonsters niet genomen tijdens de maand van

de grootste bedrijvigheid" (bestreden arrest, blz.5-6),

terwijl overeenkomstig artikel 35ter van de wet bes-

cherming oppervlaktewateren het bedrag van de heffing wordt 

vastgelegd op grond van de formule H = N x T, 
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waarin : 

H = het bedrag van de verschuldigde heffing voor 

waterverontreiniging ;

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, 

berekend volgens één van de in de afdelingen 3, 4, 5 en 6 van 

de wet bescherming oppervlaktewateren bepaalde berekenings-

methoden, veroorzaakt in het jaar voorafgaand aan het 

heffingsjaar ;

T = het in artikel 35ter, §2, vermelde bedrag van het 

eenheidstarief van de heffing ; de berekening van de vuil-

vracht (N), zoals de appèlrechters zelf vaststellen, moet 

gebeuren overeenkomstig artikel 35quinquies van de wet bes-

cherming oppervlaktewateren, wanneer meet- en bemonstering-

sresultaten voorhanden zijn (bestreden arrest, blz. 5, vierde 

alinea) ; één van de componenten ter berekening van de vuil-

vracht (N), namelijk N1, overeenkomstig artikel 35quinquies 

wet bescherming oppervlaktewateren wordt berekend op grond 

van de formule : 

"N1 = Qd x [a + 0,35 x ZS + 0,45 (2 x BZV + CZV)] x (0,40 + 0,60 x d)

      180          500              1.350

waarin : 

N1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de

zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in

vervuilingseenheden ; 
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Qd : het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwa-

ter geloosd in een etmaal tijdens de maand van de grootste

bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar ;

(...) 

d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgeb-

onden of niet continue activiteiten (...)" ; 

voor de bepaling van de eerste component van de aange-

haalde formule, met name Qd, moet worden vastgesteld welke de

"maand van grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand

aan het heffingsjaar” is ; artikel 35quinquies, §l, derde

lid, wet bescherming oppervlaktewateren bepaalt dat, indien

er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar in

verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet

en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt

als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in aanmerk-

ing genomen, waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op

dagbasis berekende N1 component het grootst is ; deze laatste

bepaling uitsluitend dient ter vaststelling van de component

"Qd" als element van de formule ter berekening van de varia-

bele "N1"-component, en niet ter bepaling van de variabele

"N1"-component zelf ; de appèlrechters in het bestreden

arrest de hoger vermelde definitie van de component "Qd" aan-

halen en vervolgens artikel 35quinquies, §1, tweede en derde
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lid, van de wet bescherming oppervlaktewateren aanhalen

(bestreden arrest, blz. 5, alinea 6, 7 en 8) ; 

zij vervolgens evenwel oordelen dat "conform het

decreet voor de berekening van de N1-component de maand van de

grootste bedrijvigheid die maand is van de grootste vervuil-

ing waarin de hoogste waarden voorkomen" en zij oordelen dat

zelfs rekening houdend met de overgelegde analyseresultaten

door eiseres de vervuiling het hoogst was bij de bemonstering

van 6, 7 en 8 augustus 1991 (bestreden arrest, blz. 6, eerste

alinea), 

de appèlrechters derhalve door voor de berekening van

de N1 component rekening te houden met de maand van de groot-

ste bedrijvigheid zoals deze term gedefinieerd is in artikel

35quinquies, §1, derde lid, wet bescherming oppevlaktewa-

teren, terwijl dit derde lid enkel dient ter bepaling van de

component Qd als element van de formule ter berekening van de

variabele "N1"- waarde, artikel 35quinquies, §1, wet bes-

cherming oppervlaktewateren schenden, alsmede artikel 35ter,

§1, wet bescherming oppervlaktewateren, dat het bedrag van de

heffing doet afhangen van de vuilvracht N zoals berekend op

grond van artikel 35quinquies, §1, wet bescherming

oppervlaktewateren :
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Overwegende dat, krachtens artikel 35ter, §l, van de wet

van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren

tegen verontreiniging, hierna genoemd Oppervlaktewaterenwet,

het bedrag van de heffing op de waterverontreiniging als

volgt wordt vastgesteld :

H = N x T waarin :

H = het bedrag van de verschuldigde heffing voor 

waterverontreiniging ;

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden,

berekend volgens één van de in de afdelingen 3, 4, 5 en 6

bepaalde berekeningsmethoden, veroorzaakt in het jaar vooraf-

gaand aan het heffingsjaar ;

T = het in §2 vermelde bedrag van het eenheidstarief van

de heffing ;

Overwegende dat, overeenkomstig het te dezen toepas-

selijke artikel 35quinquies, §1, eerste lid, van de Opperv-

laktewaterenwet, de vuilvracht wordt berekend volgens de

formule N = (k1xN1) + (k2xN2) + (k3xN3) + Nk, waarbij

N1 = Qd x [a + 0,35 x ZS + 0,45 (2 x BZV + CZV)] x (0,40 + 0,60 x d)

     180          500              1.350

waarin :

N1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de 

zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in 

vervuilingseenheden ;



20 APRIL 2001 C.98.0515.N/10

Qd : het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwa-

ter geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste bedr-

ijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar ;

a : - deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplich-

tigen die zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net,

zoals bedoeld in artikel 1 en bovendien beschikken over een

milieu-respectievelijk lozingsvergunning voor lozing op het

openbaar hydrografisch net ;

- deze term is in de overige gevallen gelijk aan 0,20 ;

ZS : het gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt

in mg/l, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft ;

BZV : de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5

dagen, uitgedrukt in mg/l, van het afvalwater waarop Qd

betrekking heeft ;

CZV : de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in   

mg/l, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft ;

d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoengebonden

of niet-continue activiteiten waarbij minder dan 225 kalen-

derdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het

bewijs geleverd wordt ; d is dan gelijk aan het quotiënt van

het aantal dagen waarin afvalwater wordt geloosd en 225 ;

Overwegende dat artikel 35quinquies, §1, tweede lid,

van de Oppervlaktewaterenwet, bepaalt : "Indien er in het
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jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar gedurende

verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het dagdebiet

en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt

als N1 het rekenkundige gemiddelde van de op dagbasis berek-

ende N1-componenten genomen" ;

Dat het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt :

"Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heff-

ingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van

het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwa-

ter, dan wordt als maand van de grootste bedrijvigheid die

maand in aanmerking genomen waarvan het rekenkundige gemid-

delde van de op dagbasis berekende N1-component het grootst

is" ;

Overwegende dat de waarde Qd/180, eerste component van

N1, het volume uitdrukt in liter van het afvalwater geloosd in

een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid van

het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar ;

Dat de tweede component, zoals uit de hiervoren weerge-

geven tekst van het decreet blijkt, verwijst naar de samen-

stelling van het geloosde afvalwater en bepaald wordt op

grond van het gehalte aan stoffen in suspensie, biochemische

zuurstofbehoefte en chemische zuurstofbehoefte waarop de

waarde Qd betrekking heeft ;
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Dat de derde component betrekking heeft op de duur van

de vervuiling ;

Overwegende dat uit deze teksten blijkt dat voor alle

componenten van N1, de meetgegevens van de maand van de groot-

ste bedrijvigheid in aanmerking worden genomen ;

Dat zowel de wil van de wetgever als de letterlijke uit~

legging van het decreet verhinderen dat de maand van de groot-

ste industriële activiteit hiervoor bepalend zou zijn ;

Dat als maand van de grootste bedrijvigheid in de zin

van artikel 35quinquies, §1, moet worden begrepen de maand

waarin het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berek-

ende N1-waarde het grootst is ;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht ;

Overwegende dat het middel niet aangeeft hoe en waar-

door artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden ;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is ;

OM DIE REDENEN,

Verwerpt de voorziening ;

Veroordeelt eiseres in de kosten.

De kosten begroot op de som van twintigduizend negenhonderd ee-

nenveertig frank jegens de eisende partij en op de som van zes-

duizend honderd eenenveertig frank jegens de verwerende

partij.
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Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te

Brussel, door voorzitter Verougstraete, de raadsheren Waûters,

Bourgeois, Londers, Stassijns, en in openbare terechtzitting

van twintig april tweeduizend en een uitgesproken door voorzit-

ter Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal met

opdracht Thijs, met bijstand van griffier Van Geem.


