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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.17.0694.N 

1. W.S. 

2. G.G. 

eisers, 

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de eisers woonplaats kiezen, 

tegen 

AQUAFIN nv , met zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8, 

verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerder woonplaats 

kiest. 
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I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

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

van 19 april 2016. 

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 2 juli 2018 een schriftelijke conclusie 

neergelegd. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd. 

Bij akte neergelegd ter griffie op 16 maart 2018 hebben de eisers afstand gedaan 

van het tweede onderdeel van het tweede middel.  

II . CASSATIEMIDDELEN  

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan.  

III . BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

Eerste middel 

1. Krachtens artikel 289 Strafwetboek wordt hij die zich door feitelijkheden 

verzet tegen de uitvoering van werken waartoe de bevoegde overheid bevel of 

machtiging heeft gegeven, gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot 

drie maanden. 

2. In burgerlijke zaken moet de partij die een op een misdrijf gegronde vorde-

ring instelt, bewijzen dat de bestanddelen van het misdrijf aanwezig zijn, dat het 

aan de tegenpartij kan worden toegerekend en dat, indien laatstgenoemde een 

rechtvaardigingsgrond aanvoert, diens rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor 

zover aan die aanvoering enige geloofwaardigheid kan worden gehecht. 
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Diezelfde regel geldt wanneer de tegenpartij omstandigheden aanvoert die van 

aard zijn het strafbaar karakter van het begane feit weg te nemen. 

3. De appelrechter stelt vast en oordeelt met eigen redenen en met overname 

van de redenen van de eerste rechter dat: 

- de oorspronkelijke vordering van de verweerster gesteund was op artikel 1382 

Burgerlijk Wetboek en de artikelen 289 en 290 Strafwetboek; 

- de verweerster een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur diende op te richten, 

welke werken bij het ministerieel besluit van 6 april 2007 van openbaar nut 

werden verklaard; 

- het werken betreft waartoe de bevoegde overheid bevel of machtiging heeft 

gegeven in de zin van artikel 289 Strafwetboek; 

- de eisers de plicht hadden om de uitvoering van de openbare werken te laten 

uitvoeren en dat hun aanhoudend en halsstarrig fysiek verzet om, soms met ge-

bruik van bedreiging, de verweerster of haar aannemer op hun terrein toe te la-

ten, een inbreuk uitmaakt op artikel 289 Strafwetboek en een fout in de zin van 

artikel 1382 Burgerlijk Wetboek; 

- de eisers beweren dat hun perceel omheind was en dat de verweerster krachtens 

artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen niet rechtsgeldig kon overgaan 

tot een verklaring van openbaar nut; 

- het perceel van de eisers grenst aan de percelen waarop de paarden werden ge-

houden en, zoals ook blijkt uit de foto’s, langs die zijde was afgesloten, maar 

dat met betrekking tot de afsluiting van het perceel langs andere grenzen geen 

enkel bewijskrachtig gegeven wordt voorgelegd; 

- de foto’s die gevoegd werden bij het proces-verbaal van vaststelling van de 

gerechtsdeurwaarder en die volgens de deurwaarder betrekking zouden hebben 

op het perceel van de eisers bijzonder onduidelijk zijn en niet het bestaan van 

een omheining aantonen; 

- de eisers beweren dat ook op hun perceel paarden werden gehouden, doch dat 

dit de rechtbank weinig geloofwaardig voorkomt; dat het mogelijk is dat, nadat 

de werken waren begonnen op de andere percelen, de paarden werden ver-
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plaatst naar het perceel van de eisers, maar het niet blijkt dat, ten tijde van het 

openbaar onderzoek dat aan de verklaring van openbaar nut voorafging, het 

perceel van de eisers reeds werd gebruikt om er paarden te laten lopen en om 

die reden omheind was. 

4. De appelrechter geeft aldus te kennen dat aan de door de eisers aangevoerde 

bewering dat hun perceel omheind was, geen geloofwaardigheid kan worden ge-

hecht, en schendt zodoende de regels betreffende de bewijslast in strafzaken niet. 

Het middel kan niet worden aangenomen.   

(…) 

Derde middel 

5. Krachtens artikel 5, § 1, van het besluit van de Vlaamse Executieve van 20 

maart 1991, zoals van toepassing voor de wijziging ervan bij besluit van 9 sep-

tember 2016, kan de eigenaar van het private erf, dat is bezwaard met een erf-

dienstbaarheid die is gevestigd met het oog op de oprichting en de exploitatie van 

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, binnen een termijn van twee jaar nadat hem de 

verklaring van openbaar nut werd betekend met het oog op de vestiging van de 

erfdienstbaarheid, aan de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu laten we-

ten dat hij de gerechtigde op deze erfdienstbaarheid vraagt het bezette terrein aan 

te kopen. 

6. Die termijn van twee jaar is een vervaltermijn, zodat na het verstrijken ervan 

de eigenaar van het private erf aan de gerechtigde op de erfdienstbaarheid niet 

meer kan vragen om het bezette terrein aan te kopen. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

 

(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 
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Veroordeelt de eisers tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eisers op 919,44 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Alain     

Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Koenraad Moens, 

en in openbare rechtszitting van 7 september 2018 uitgesproken door sectievoor-

zitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand 

van griffier Vanessa Van de Sijpe. 

   

V. Van de Sijpe K. Moens G. Jocqué 

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix 
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