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ANTWERPEN, 7 APRIL 2003, 1e  K. 

 

Hertimmo / n.v. Van Gorp's Moderne Wegenbouw en n.v. Fidea 

 

(...) 

De éénmalige mazoutvervuiling ingevolge defect aan haar mazoutpomp wordt door 

geïntimeerde sub 1 niet betwist. De vraag is enkel of appellante door deze vervuiling schade 

heeft geleden. De betreffende visvijvers hebben volgens het deskundigenverslag geen 

specifieke economische betekenis. 

(...) 

Uit het strafdossier blijkt dat een belangrijke hoeveelheid mazout in de vijvers van 

appellante is terechtgekomen. Een film van rood-blauwe mazout was duidelijk op het 

wateroppervlak zichtbaar en een sterke mazoutgeur werd waargenomen. De door de eerste 

rechter voor tijdelijk mindergenot toegekende vergoeding is billijk mede in achtgenomen 

dat blijkens het deskundigenverslag het biologisch leven in de twee laagst gelegen vijvers 

van appellante nadelig door het voorval gedurende circa 2 jaar werd beïnvloed (p. 10 en 14 

deskundigenverslag). 

De vissen die naar de eigenaar van de vijver overgaan behoren hem toe (art. 564 B.W.). 

Gelet op de mazouttoevoer kan niet ernstig worden betwist dat er vissen door het voorval 

gestorven zijn. Het door de deskundige hiervoor toegekend bedrag van 818,05 EUR (33.000 

Bef.) is redelijk. Het eventueel wegblijven van vogels wordt door het voor mindergenot 

toegekend bedrag vergoed. 

Van blijvende minderwaarde ingevolge de accidentele verontreiniging kan echter geen 

sprake zijn. Immers de gerechtsdeskundige heeft vastgesteld dat het water op zich 

tengevolge van de verbinding met de waterloop Aa en de voortdurende stroming niet meer 

is vervuild. Enkel werden de oevergronden verontreinigd en deze geringe vervuiling zal 

volgens hem van nature verminderen, hetgeen gunstig kan worden beïnvloed door het 

omwoelen van de oevers, hetgeen reeds eenmaal in de expertisefase - november 1995 - 

door geïntimeerde sub 1 is geschied. 
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Nergens kan worden afgeleid dat er een continue vervuiling is geweest die de oevers 

zodanig heeft bevuild dal het de herneming van het ecologisch leven blijvend nadelig zal 

beïnvloeden. Op grond van de resultaten van de genomen stalen heeft de 

gerechtsdeskundige gemeend dat een contact met Ovam niets zal opleveren. Er zijn dus 

geen aanwijzingen van potentiële milieuschade, waarvoor op grond van het 

Bodemsaneringsdecreet zal dienen te worden gesaneerd. Integendeel kwam de 

gerechtsdeskundige tot het besluit dat er sinds 21 maart 1994 (doch ook voor 21 maart 

1994) nog lichte continue vervuiling optreedt welke aanleiding geeft tot enige oliehoudende 

filmvorming op het water zonder dat dit in Vlaremnormen hierdoor als vervuild te 

beschouwen is (p. 10 deskundigenverslag). 

Het is niet voldoende bewezen dat de visvijvers van appellante biologisch dood zouden zijn. 

Evenmin wordt aannemelijk gemaakt dat ingevolge de lichte continue bevuiling het 

wildbestand zich niet heeft hersteld. Derhalve is een onderzoek naar wie voor de lichte 

continue vervuiling verantwoordelijk is overbodig. Bovendien heeft geïntimeerde sub 1 sinds 

1997 volgens haar verklaring welke door appellante niet wordt betwist ter plaatse geen 

exploitatie meer. Het is derhalve niet dienstig om in dit verband de deskundige nog te horen 

of hem een bijkomende opdracht te geven. 

(...) 

 


