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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.17.0465.F 

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, 

Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

tegen 

CHIMAC bvba. 

I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen van 

30 november 2016, dat uitspraak doet als gerecht op verwijzing na het arrest van 

het Hof van 7 mei 2015. 

Advocaat-generaal Philippe de Koster heeft op 15 mei 2018 een conclusie neerge-

legd ter griffie. 

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Michel Nolet de Brauwere heeft geconcludeerd. 

 



 1 JUNI 2018 C.17.0465.F/2 

II.  CASSATIEMIDDELEN  

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

Eerste middel 

Artikel 10.2.2 van het decreet van het Vlaams Gewest van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid belast de eiseres met de opdracht om bij 

te dragen tot de realisatie van, enerzijds, de doelstellingen van het milieubeleid, 

bedoeld in artikel 1.2.1, § 1, van dat decreet, door het voorkomen, beperken en 

ongedaan maken van schadelijke effecten voor watersystemen en de verontreini-

ging van de atmosfeer en, anderzijds, de doelstellingen van het integraal waterbe-

leid, bedoeld in artikel 5 van het decreet van het Vlaams Gewest van 18 juli 2003 

betreffende het integraal waterbeleid.  

Krachtens artikel 10.2.3 van het decreet van 5 april 1995, heeft de eiseres als taak 

bij te dragen tot het integraal waterbeleid, bedoeld in artikel 4 van het decreet van 

18 juli 2003, en vervult zij die taak door onder meer de in dat artikel 10.2.3 opge-

somde activiteiten uit te voeren.  

Volgens artikel 6, 1° [lees: 6, 5°], van het decreet van 18 juli 2003, houden het 

Vlaamse Gewest, de diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse 

Gewest, de besturen, alsmede de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechts-

personen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut, reke-

ning met het “de vervuiler betaalt”-beginsel, op grond waarvan de kosten voor 

maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van schadelijke effecten 

en de kosten voor het herstellen van deze schade voor rekening zijn van de ver-

oorzaker. 
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Hieruit volgt dat de kosten van dergelijke maatregelen niet definitief ten laste van 

de eiseres moeten blijven en dat zij de terugbetaling ervan kan vorderen van de 

vervuiler. 

Het bestreden arrest vermeldt dat de eiseres een bedrag van 14.504 euro terugvor-

dert van de verweerster, “voor de kosten van de analyses van de grondwaterstalen 

die tot september 2007 zijn uitgevoerd en de kosten van de overtallige uren en 

verplaatsingskosten van haar personeel”, en dat die vordering wordt “gestaafd 

[…] met de vermelding van de plaatsen waar de stalen werden genomen en van 

het resultaat van die analyses na de verontreiniging van 30 juli 2007 tot septem-

ber en […] met de weddefiches van de [eiseres]”. 

Het bestreden arrest, dat erop wijst dat de verweerster meent dat de eiseres “enkel 

haar wettelijk maatschappelijk doel zou hebben verwezenlijkt, zoals dat is verdui-

delijkt  in artikel 10.2.2 van het decreet” van 5 april 1995, overweegt vervolgens 

dat “het feit dat [de eiseres beschikt] over personeel dat dient te waken over de 

bescherming van het leefmilieu, […] op [het vlak] van het grondwater, niet impli-

ceert dat zij de last moet dragen van de ‘buitengewone’ prestaties die geleverd 

worden wegens de door een derde veroorzaakte verontreiniging, mits zij aantoont 

dat die verontreiniging daadwerkelijk heeft plaatsgehad en dat ze in een oorzake-

lijk verband tot de verontreiniging staat”, dat “de regel van de volledige vergoe-

ding van de schade inhoudt dat de getroffene teruggeplaatst moet worden in de 

toestand waarin hij zich zou hebben bevonden als de fout niet was begaan” en dat 

de eiseres “geenszins het aantal en de plaats van de monsternames en analyses 

aantoont die zonder de door [de verweerster] veroorzaakte verontreiniging zou-

den zijn verricht, zodat niet is bewezen dat zij schade heeft geleden”. 

Met die vermeldingen, waaruit blijkt dat, in de ogen van het hof van beroep, de li-

tigieuze kosten slechts vergoedbare schade vormen voor het gedeelte dat de kos-

ten te boven gaat die de eiseres in ieder geval had moeten maken in het raam van 

haar wettelijke opdracht, verantwoordt het arrest zijn beslissing om de vordering 

van de eiseres tot terugbetaling van de voormelde kosten niet-gegrond te verkla-

ren, niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 

(…) 
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Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van de eiseres tot te-

rugbetaling van de kosten van de monsternames en de analyses niet-gegrond ver-

klaart en uitspraak doet over de kosten tussen de eiseres en de verweerster. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest. 

Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten. 

Houdt de overige helft aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door raads-

heer Didier Batselé, waarnemend voorzitter, de raadsheren Michel Lemal, Marie-

Claire Ernotte, Sabine Geubel en Ariane Jacquemin, en in openbare terechtzitting 

van 1 juni 2018 uitgesproken door waarnemend voorzitter Didier Batselé, in aan-

wezigheid van advocaat-generaal Michel Nolet de Brauwere, met bijstand van 

griffier Patricia De Wadripont.  

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Koenraad Moens en overge-

schreven met assistentie van griffier Vanessa Van de Sijpe. 

De griffier,                                                            De raadsheer, 
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