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Brussel, 14 juni 2005 

 

Vlaams Gewest / G. S. 

 

Gehoord de partijen en gelet op de stukken die zij neerlegden ter zitting van 9 maart 2005. 

De procedure in eerste aanleg  

Germania S. heeft op 15 november 1988 een vordering ingesteld voor de rechtbank van eers te aanleg 
te Leuven tegen het Vlaams Gewest en de NV L. B., Eiseres is eigenares van een vakantieverblijf, met 
alle aanhorigheden op en met grond gelegen te Diest-Webbekom, P.straat 211, groot 72 aren 41 
centiaren, 

Het Vlaams Gewest had in februari 1987 aan de NV L. B. opdracht gegeven om normaliseringswerken 
uit te voeren aan de waterloop gekend onder nummer 3078. De bedoeling van het Vlaams Gewest, 
eigenaar van de waterloop, was de waterloop te verbreden en te verdiepen om een einde te stellen 
aan de vele overstromingen die de streek van Diest de afgelopen jaren troffen. 

Voor de werken lag de bodem van de vijver van eiseres 1,30 meter lager dan de bodem van de beek. 
Na uitvoering van de werken werd deze situatie omgekeerd: de bodem van de vijver ligt nu hoger dan 
de bodem van de beek zodat het water van de vijver via de waterdoorlatende zandgrond naar de lager 
gelegen beek vloeit. Het waterniveau ligt nu zo'n 70 centimeter lager dan vroeger zodat eiseres 
verplicht is om de twee dagen gedurende een halve dag water uit de beek te pompen in de vijver met 
als resultaat dat het peil nog slechts met +/- 4 centimeter stijgt, wat nog onvoldoende is. 

Er is ook schade aan de oevers ontstaan. Eiseres beklaagt zich nog over de maandenlange bezetting 
van haar private toegangsweg en de beschadiging ervan. Ook de afrastering werd plaatselijk 
beschadigd of verwijderd. 

Eiseres vorderde schadevergoeding van het Vlaams Gewest op grond van art. 544 van het Burgerlijk 
Wetboek en zelfs art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek. 

Tegen de aannemer werd de vordering gesteund op art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek. 

Eiseres vorderde een provisie van 849.950 BEF (voorlopige raming van haar schade) en de aanstelling 
van een deskundige om advies uit te brengen over de oorzaak en de omvang van de schade. 

Bij tussenvonnis van 14 november 1989 verklaarde de rechtbank de vordering ontvankelijk en stelde 
de heer Werner Van-Demeulebroecke, bouwkundig ingenieur, als deskundige aan. 

De deskundige legde op 18 december 1991 zijn verslag neer. Hij besloot: "de oorzaak van de 
problemen ligt in het feit van de werken zelf, uitgevoerd voor rekening van het Vlaams Gewest". Hij 
schatte de schade als volgt: 

- herstelwerken: 1.951.250 BEF 

- minwaarde: 237.401 BEF 

- gebruiksderving: 50.000 BEF  

TOTAAL: 2.238.651 BEF 
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Bij conclusie van 31 augustus 1992 eiste Germania S. een provisie van 2.538.669 BEF en de 
aanstelling van de deskundige met een bijkomende opdracht m.b.t. de schatting van bijkomende 
schadeposten. 

Zij steunde haar vordering tegen de twee verwerende partijen op het decreet van 24 januari 1984 
"dat een objectieve aansprakelijkheid invoert m.b.t. een daling van het grondwater" en, wat het 
Vlaams Gewest betreft, op art. 544 van het Burgerlijk Wetboek. 

Bij een tweede tussenvonnis van 7 september 1993 verklaarde de rechtbank de vordering van eiseres 
tegen het Vlaams Gewest ongegrond in zover gebaseerd op art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek. 
Vooraleer te beslissen over de gegrondheid van de vordering in zover gebaseerd op art. 544 van het 
Burgerlijk Wetboek, stelde de rechtbank de heer Jef Gorissen, burgerlijk ingenieur, aan met als 
opdracht advies te geven over de wijze waarop kan verholpen worden aan de verlaging van het water-
peil van de vijver van eiseres. 

De vordering van eiseres tegen de NV L. B. werd ongegrond verklaard voor wat de herstellingskosten 
aan de vijver betreft en, voor het overige, naar de rol verzonden om partijen toe te laten bijkomende 
inlichtingen te verstrekken. 

De deskundige legde zijn verslag op 7 april 1995 neer. 

Nadien maakte eiseres bekend dat er onderhandelingen waren aangeknoopt. Zij vroeg bij conclusie 
van 3 oktober 1995 haar vordering tegen het Vlaams Gewest "naar de rol te zenden in afwachting van 
een waarschijnlijke minnelijke regeling" en tweede verweerster te bevelen aan de hand van een 
bijgebracht grondplan "een herstel in een gelijkaardige toestand van de toegangsweg, koer en 
grasplein te verwezenlijken ", en, in ondergeschikte orde, een aanvullend en beperkt deskundig 
onderzoek te bevelen omtrent deze herstellingen. 

Bij tussenvonnis van 16 september 1997 werd ir. Arch. Sylvie Beerten als deskundige aangesteld wat 
de schade aan de toegangsweg, koer en grasplein betreft. Deze deskundige werd niet in werking 
gesteld. 

Bij conclusie van 10 september 1998 vorderde eiseres 2.431.544 BEF ten laste van het Vlaams 
Gewest, meer de vergoedende en gekapitaliseerde intresten vanaf de datum van de dagvaarding tot 
op datum van het vonnis, waarna de gerechtelijke intresten. Zij vorderde daarenboven 100.000 BEF 
provisie voor schade toegebracht aan haar gebouwen door verzakking ervan, met zo nodig een 
aanvullend deskundig onderzoek op dat punt. Tegen tweede verweerster werd niets meer gevorderd. 
Bij derde aanvullende en syntheseconclusie (30 december 1999) vroeg Germania S. "akte te verlenen 
van de stilzwijgende afstand van de rechtsvordering van concludente en van tweede verweerster, in 
de mate dat en in zoverre ze onderling gericht zijn tegen tweede verweerster, resp. concludente". 

Bij vonnis van 29 juni 2000 gaf de rechtbank aan eiseres en de NV L. B. akte van de tussen hen 
afgesloten dading. 

Het Vlaams Gewest werd veroordeeld tot betaling van 1.515.000 BEF, meer de gerechtelijke intresten 
sedert 15 november 1988. 

Voorbehoud werd aan eiseres verleend "voor eventuele latere schade, welke zou ontstaan wegens 
verzakkingen van het gebouw na uitvoering van de nodige aanpassings- en herstellingswerken aan de 
vijver". Het Vlaams Gewest werd veroordeeld tot de gerechtskosten behalve wat betreft de helft van 
de kosten van de oorspronkelijke dagvaarding en van het deskundig verslag Vandemeulebroecke. 

Het vonnis van 29 juni 2000 werd op verzoek van Germania S. door gerechtsdeurwaarder Crabbe te 
Schaarbeek aan het Vlaams Gewest betekend bij exploot van 19 december 2000. 
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De procedure voor het hof 

Het Vlaams Gewest heeft op 18 januari 2001 een verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd. 
Appellant richt zijn rechtsmiddel tegen het tussenvonnis van 7 september 1993 en tegen het 
eindvonnis van 29 juni 2000. Enkel Mevrouw S. is geïntimeerde. 

Appellant vraagt de oorspronkelijke vordering van geïntimeerde ongegrond te verklaren en deze partij 
tot alle kosten te veroordelen. 

Geïntimeerde stelt een incidenteel beroep in, ook tegen de twee vermelde vonnissen, en verklaart 
haar vordering te wijzigen conform art. 807 van he t Gerechtelijk Wetboek. Zij vraagt het Vlaams 
Gewest te veroordelen tot betaling van 3.406.872 BEF, meer de vergoedende en gekapitaliseerde 
intresten vanaf de dagvaarding tot op datum van het vonnis en daarna de gerechtelijke intresten 
alsook alle kosten. 

Het hoofdberoep en het incidenteel beroep zijn tijdig en regelmatig ingesteld. Zij zijn ontvankelijk en 
toelaatbaar. 

 

Samenvatting van de feitelijke gegevens 

Germania S. is eigenares van een vakantieverblijf te Diest Webbekom, P.straat 211. Het perceel heeft 
een oppervlakte van 72 aren 41 centiaren en omvat een woning, een garage en een grote vijver. Het 
betreft geen natuurlijke vijver. Volgens de gegevens uit het expertise verslag van Ir 
Vandemeulebroucke werd de toelating tot het graven van deze vijver op  4 december 1971 afgegeven. 

Germania S. heeft het goed aangekocht bij akte van 14 mei 1985. Volgens de gegevens uit de 
leningsakte werden de gebouwen tussen 1971 en 1983 opgetrokken door de vorige eigenaars van het 
goed. 

Het perceel van Germania S. is gelegen naast een waterloop van eerste categorie gekend onder 
nummer 3078, de Leugenbeek, toebehorende aan het Vlaams Gewest. 

In februari 1987 heeft de NV L.B. in opdracht van het Vlaams Gewest de waterloop verbreed en 
uitgediept (circa 60 a 75 centimeter). Vo lgens het Vlaams Gewest hadden deze werken van openbaar 
nut tot doel de stad Diest en omstreken tegen de regelmatige overstromingen te beschermen. Er werd 
dan ook gekozen voor de verlaging van het waterpeil zodat het water sneller door de Leugenbeek zou 
afstromen. 

Het staat vast dat, voor de aanvang van de werken de bodem van de vijver onder het niveau van de 
beek lag. Na de werken kwam de bodem van de beek onder het niveau van de vijver te liggen. 

Ingevolge de uitvoering van deze werken is het waterpeil van de vijver dan ook fel gezakt, Het water 
vloeide immers door de waterdoorlatende zandgrond naar de beek weg. 

Vanaf 16 november 1987 maande Germania S. zowel het Vlaams Gewest als de aannemer aan om de 
schade aan haar eigendom te herstellen. 

In zijn verslag schrijft Ir Vandemeulebroucke: 

"De oorzaak van de verlaging van het waterpeil in de vijver, samen met de instabiliteit van de 
oeververdediging die door deze verlaging werd veroorzaakt, ligt klaar en duidelijk in het verdiepen van 
de bestaande beek. Door het verdiepen van de beek met ongeveer 60 cm, werd de grondwaterspiegel 
in de directe omgeving ook verlaagd. 

Het gevolg was dat het waterpeil in de vijver eveneens met ongeveer 60 cm daalde." 
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En verder: 

"1. Het wegnemen van de oorzaak van de waterpeil - verlaging kan enkel door het vroegere waterpeil 
in de beek te herstellen of, over een voldoende lengte, een waterdicht scherm aan te brengen tussen 
beek en vijver. In beide gevallen moet de oeververdediging van de vijver zelf nog hersteld worden. 

Het bodempeil van de beek herstellen houdt in dat het ganse afwateringsstelsel, ontworpen ter 
ontlasting van de stad Diest, volkomen in het gedrang komt. 

Een automatische klep in de beek installeren behoort ook tot de mogelijkheden. Hierbij kan de 
waterstand in de beek op zijn vroeger peil gehouden worden, maar deze invloed zet zich over méér 
dan 1 kilometer stroomopwaarts door, zodat het afwateringsstelsel weerom in het gedrang komt. 

Blijft dus enkel nog het realiseren van een waterdicht scherm (bvb damplanken) over een voldoende 
lengte, teneinde zijdelingse afwatering te ondervangen. 

2. Men kan er tevens over denken om het huidige waterpeil in de vijver te behouden en om de 
oeververdediging te herstellen. De vijver moet dan wel verdiept worden om een verantwoorde 
waterdiepte te bezitten teneinde plantengroei en visbestand zoals vroeger te bekomen. 

3. Naar mijn mening moet het mogelijk zijn om een waterdicht scherm over een deel van de 
vijveroevers te realiseren (bvb met damplanken) zodat men en de oeververdediging herstelt, en het 
water-peil van de vijver op zijn vroegere stand kan brengen. 

Hiervoor is er wel een degelijke studie van de ondergrond nodig, teneinde na te gaan of er geen 
andere stroming zal ontstaan. Zulke studie valt buiten het kader dezer expertise.". 

Gerechtsdeskundige Gorissen gaf een raming van de kostprijs voor het herstel van de vijver met 
verschillende hypotheses en twee prijsoffertes: 

a. aanleg van een verlaagde vijver: kostprijs tussen 1.890.139 en 1.693.133 BEF; 

b. reconstructie van de vijver met folie : kostprijs tussen 3.325.921 en 1.446.566 BEF; 

c. reconstructie van de vijver met betonietmatten: kostprijs tussen 4.104.712 en 2.757.522 BEF; 

d. inkokeren van de Leugenbeek (+ hermaken vijver): kostprijs tussen 34.454.565 en 36.676.632 
BEF. 

De vergoedingen en minderwaarden werden geraamd op 684.620 BEF en de schade aan het planten - 
en visbestand op 62.600 BEF. 

 

Bespreking 

Krenking van een recht in hoofde van Germania S. 

Het Vlaams Gewest betwist vooreerst dat geïntimeerde zich op een gekrenkt belang en op een 
werkelijke eigen schade kan beroepen. Germania S. zou geen recht hebben op een welbepaald 
grondwaterpeil noch enig recht op schadevergoeding bij verlies van dit bijkomend en onrechtstreeks 
voordeel aan haar eigendom verbonden. 

Bij gebrek aan een werkelijk recht kan geen vergoeding of compensatie aan geïntimeerde worden 
toegekend noch op grond van art. 1382 noch op grond van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek. 
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Het eigendomsrecht van Germania S. op de vijver wordt alleszins niet betwist. Zij vordert herstel van 
de schade aan haar eigendom (oevers, verlies van water, verdwijning van planten - en visbestand). 
Geïntimeerde is ontegensprekelijk titularis van het subjectief recht op het behoud van haar eigendom. 

Haar vordering strekt zich niet uit tot het herstel van het vroeger bestaand waterpeil maar heeft tot 
voorwerp het herstel van de schade veroorzaakt door de verlaging van het freatisch oppervlak 
ingevolge de in opdracht van het Vlaams Gewest uitgevoerde werken aan de Leugenbeek. De vraag 
naar de toerekenbaarheid van de fout of van de burenhinder is hieraan vreemd en wordt hierna 
onderzocht. 

Germania S. is bijgevolg principieel rechtmatige titularis van het recht op vergoeding van de door haar 
geleden schade of op compensatie van de berokkende burenhinder. 

 

Omtrent de schadelijke gevolgen van de openbare werken 

Het Vlaams Gewest stelt terecht vast dat de aan de Leugenbeek uitgevoerde werken tot doel hadden 
de Stad Diest en omgeving tegen overstromingen te vrijwaren en het karakter van openbaar nut 
hadden. 

De bedoeling was echter niet "het grondwaterpeil te laten zakken opdat het water sneller door de 
Leugenbeek zou afstromen", zoals appellant in conclusie stelt. 

Deskundige Gorissen legt immers duidelijk uit: " Het opzet van de werken en de gevolgen. 

Doelstelling van de werken was de stad Diest voor overstromingsgevaren te vrijwaren. 

Daartoe wordt de mogelijkheid voorzien om de wateraanvoer (vloed naar Diest) vanuit het opwaartse 
hydrografische bekken van de Begijnebeek AF TE LEIDEN naar een wachtbekken (Webbekoms broek) 
van waaruit het opgespaarde water, bij geweken gevaar, op gecontroleerde wijze kan afgelaten 
worden. 

De Leugenbeek wordt daarvoor gebruikt, na het maken van de nodige verbinding en de noodzakelijke 
verdieping. 

Dienaangaande weze opgemerkt dat Begijnebeek en Leugenbeek voorheen dus afzonderlijke, 
gescheiden hydrografische bekkens vormden. 

De studie van het reliëf en het kaartmateriaal toont dat ook aan (...). 

Om van de Leugenbeek een afvoerkanaal (eventueel zelfs bergingskanaal?) voor d e Begijnebeek te 
kunnen gebruik maken (wat het doel was), moest deze beek dus aanzienlijk verdiept worden (+/- 60 
cm). 

Dit gebruik als afvoerkanaal is dan ook de enige reden geweest voor de verdieping van deze beek. 

De verdieping van de Leugenbeek had o.i. initieel niet tot doel het neerslaan van het freatisch 
oppervlak van het omringende land en dus het dieper draineren ervan, omdat daarmee geen invloed 
kan worden uitgeoefend op de beveiliging tegen watersnood in Diest. 

Deze beide zaken (neerslaan freatisch oppervlak en diepere drainering) zijn gevolgen van het opzet 
dat slechts gerealiseerd kon worden door de verdieping van de beek." 

In zover de overheid stelt dat zij geen fout heeft gepleegd en overmacht inroept dient er te worden 
verwezen naar het deskundigenverslag: 
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"De leegstroom van de vijver van eiseres is daarmee dus gevolgd van een gewenst en uitgevoerd 
verdiepingswerk van de Leugenbeek die mits deze verdieping gebruikt kan worden voor de beveiliging 
van Diest door afvoer van debieten uit het bekken van de Begijnebeek. 

De neerslag van het freatisch oppervlak (en dus de neerslag van de waterspiegel van de vijver) is 
echter ook te betrekken op de grondsamenstelling: het type grond, de korrelverdeling, de 
doorlatendheid... 

De gedane waarnemingen en de onderzoekingen tonen aan dat de 'zanden van Diest' gekenmerkt 
worden als fijn-zand met een aanzienlijke (horizontale) doorlatendheid, die door de ingesloten 
veenlenzen nog opgevoerd wordt. 

Gedetailleerd vooronderzoek van de grond (grondtype etc.) alvorens de beek te verdiepen, had o.i. 
ongetwijfeld de nodige kennis bijgebracht en dus aanleiding kunnen geven tot conceptieaanpassingen 
of maatregelen tegen de leegstroom van de vijver.. 

De deskundige benadrukt dat de grondsamenstelling bekend is en dat veenlenzen zichtbaar aanwezig 
zijn (verslag p. 11). Hij waarschuwde zelfs voor potentiële verdere schade: 

"Het onbeschermd laten van de bodem van de verdiepte beek, waarin dus kwel helemaal niet uit te 
sluiten is, ja zelfs normaal zou mogen beschouwd worden, kan nog steeds aanleiding geven tot 
inwendige erosie in de oevermassieven met schade aan constructies naast de beek.". 

Te dezen heeft de overheid bij de uitvoering van de werken van openbaar nut niet de nodige 
voorzorgen genomen om de voorzienbare schade ingevolge de neerslag van het freatische water en 
van het waterpeil in de vijver te voorkomen of te beperken. Zij liet geen voorafgaand gedetailleerd 
grondonderzoek verrichten. 

Zij heeft nagelaten de uitvoeringswijze van de werken aan te passen aan de gekende bijzondere 
plaatselijke grondsamenstelling en aanwezigheid van veenlenzen, middels aangepaste bescherming 
van de verdiepte bodem van de beek, waardoor schade onvermijdelijk is ontstaan. 

De doelstelling van de overheid om de Stad Diest en omgeving te vrijwaren voor overstromingen 
ontsloeg haar te dezen niet van haar verplichting om de nodige zorgvuldigheid bij de aanzienlijke 
verdieping van de Leugenbeek aan de dag te leggen. De objectieve vaststellingen en het 
beredeneerde en overtuigende advies van de deskundige leveren het bewijs van de tekortkoming in 
hoofde van de overheid die de verplichting heeft de gehele schade in hoofde van geïntimeerde te 
vergoeden. Het is in deze omstandigheden overbodig de toepassing van art. 544 van het Burgerlijk 
Wetboek te onderzoeken. 

 

Over de schade 

Geïntimeerde maakt aanspraak op volgende schadevergoeding: 

- reconstructie van de vijver met betonietenmatten: 2.644.252 BEF 

- schade aan het visbestand: 60.000 BEF 

- aanvullende beplantingskosten: 12.000 BEF 

- vergoeding voor de poging om toch water in de  
vijver te houden, minderwaarde en genotstoornis: 684.620 BEF 

 3.400.872 BEF 
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De gerechtsdeskundige Gorissen heeft vier verschillende herstel-wijzen onderzocht: 

- verlaagde vijver 

  reconstructie met folie 

 reconstructie met betonietenmatten 

 inkokeren beek en hermaken vijver. 

De oplossing van reconstructie met folie werd terecht door geïntimeerde verworpen. Volgens de 
gerechtsdeskundige is zij immers niet aan te prijzen omdat ze geen zekerheid biedt. 

Het laatste voorstel moet eveneens uitgesloten worden gelet op de bijzonder hoge kost ervan. 

De gerechtsdeskundige liet bijgevolg de keuze tussen de optie van de verdiepte vijver en deze van de 
reconstructie van de oude vijver met betonietmatten. 

De eerste oplossing (verdiepte vijver) "vergt enige belevingsflexibiliteit vanwege (Germania S.)". Zij 
"geeft de grootste zekerheid omtrent het resultaat" waarbij het resultaat gedefinieerd wordt "als een 
vijver met een probleemloze waterinhoud en een probleemloze waterspiegel". 

Deze oplossing is tenslotte veel goedkoper nu de kost ervan tussen 1.693.133 BEF en 1 890.139 BEF. 
BTW inclusief, bedraagt. 

Er weze onderstreept dat Germania S. tijdens het deskundigenonderzoek haar voorkeur uitdrukte voor 
deze eerste oplossing. De gerechtsdeskundige besloot: 

"aangezien op de bespreking van 27 maart 1995 met het oog op een minnelijke overeenkomst door 
partij B.-S. akkoord kon worden gegaan met uitvoering van de verlaagde vijver, menen we dat deze 
oplossing als de eenvoudigste, goedkoopste en meest garantiegevende definitief moet weerhouden en 
voorgesteld worden". 

Geïntimeerde stelt vandaag evenwel voorstander te zijn van de reconstructie van de vijver met 
betonietmatten, wijzende naar het behoud van "identieke belevingswaarde als voorheen ". Deze 
formule komt  echter te dezen niet in aanmerking gelet op de veel hogere kosten ervan en de mindere 
waarborg die zij biedt. De gewijzigde "belevingswaarde" is tenslotte gecompenseerd door de 
toegekende vergoeding voor minwaarde en genotsderving (250.000 BEF, inbegrepen in de totale post 
van 684.620 BEF). 

De schattingen in het deskundigen verslag van de overige posten (visbestand, aanvullende kosten 
voor beplanting, kosten, minderwaarde en genotstoornis) zijn tenslotte oordeelkundig en billijk. 

De aan geïntimeerde toekomende vergoeding wordt dan ook als volgt begroot: 

- aanleg van een verlaagde vijver volgens laagste prijsaanbod: 1.693.133 BEF 

- schade aan het visbestand: 60.000 BEF 

- aanvullende beplantingskosten: 12.000 BEF 

- vergoeding voor de poging om toch water in de vijver  
te houden, minderwaarde en genotstoornis: 684.620 BEF 

 2.449.753 BEF of 60.727,79 euro. 

Het incidenteel beroep is deels gegrond, 
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Over de intresten 

Aan geïntimeerde komen de (gerechtelijke) vergoedende intresten toe vanaf 15 november 1988, 
datum van de dagvaarding. 

Er is geen aanleiding tot kapitalisatie van deze intresten. Art. 1154 van het Burgerlijk Wetboek is niet 
van toepassing op schulden ontstaan uit een misdrijf of een onrechtmatige daad. 

 

OM DEZE REDENEN: 

HET HOF, 

Rechtdoende na tegenspraak, 

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken; 

Verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk. 

Verklaart het hoger beroep ongegrond en het incidenteel beroep deels gegrond. 

Doet het bestreden vonn is teniet in zover het Vlaams Gewest veroordeelt tot betaling aan Germania S. 
van 1.515.000 BEF meer de gerechtelijke intresten vanaf 15 november 1988. 

Opnieuw beslissende, veroordeelt het Vlaams Gewest tot betaling aan Germania S. van 
ZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO NEGENENZEVENTIG CENT (€ 60.727,79), 
vermeerderd met de gerechtelijke intresten vanaf 15 november 1988. 

Verklaart het incidenteel beroep voor het overige ongegrond. 

(...) 


