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I. Inleiding 

1. De intensieve winning van delfstoffen en grondwater wijzigt de 
struciuur van de bodem en veroorzaakt onder bepaalde omstandig
heden schade aan de bovengrond. 
Deze schade is grotendeels onvermijdelijk, zodat de fout-aansprake
lijkheid slechts zelden uitkomst biedt. De wetgever bleef niet onge
voelig voor het probleem. 
In 1911 ( 1) werd een foutloze aansprakelijkheid ingevoerd voor de 
mijnschade die zich vanaf de negentiende eeuw voordeed in het 
Waalse mijnbekken. 
V anaf de tweede helft van de twintigste eeuw veroorzaakte ook de 
daling van het grondwaterniveau op bepaalde plaatsen heel wat 
schade. De voornaamste oorzaak was het oppompen van grondwa
ter(2) om te voorzien in de toenemende vraag naar drinkwater en 
naar water voor industrieel gebruik van hoge kwaliteit. Het pro
bleem werd acuut toen grondwaterwinningen, gecombineerd o.m. 
met bronbemaling naar aanleiding van grote openbare werken, rond 
1965, in Henegouwen en in het bijzonder in de streek van Bergen, 
talrijke verzakkingen en grote schade aan onroerende goederen ver
oorzaakten(3). Deze schadegevallen waren de aanleiding tot wet
gevende initiatieven die leidden tot de wet van 10 januari 1977(4). 
Deze voert voor schade bovengronds door onttrekkingen van grand
water een op de mijnwetgeving gelnspireerde foutloze aansprakelijk
heid in. 

2. Dit artikel beschrijft de problemen die de vergoeding van schade 

(1) Art. 16 van de wet van 5 juni 1911. Deze bepaling werd als art. 58 opgenomen in de bij 
K.B. van 13 september 1919 gecoordineerde wetten op de mijnen, graverijen en groeven. 
(2) De bodem kan ook negatief bei"nvloed worden door de tegenovergestelde techniek die 
eveneens door bepaalde waterwinningsmaatschappijen wordt toegepast: het kunstmatig Iaten 
infiltreren van water in de bodem om het later gezuiverd te kunnen oppompen. 
In tegenstelling tot de Belgische wetgeving is de Nederlandse grondwaterwet van 22 mei 1981 
ook van toepassing op de schade veroorzaakt door het ,infiltreren van grondwater: water in de 
bodem brengen ter aanvulling van het grondwater met het oog op het onttrekken van grand
water" (art. 1, 1, 3e lid) . 
(3) Een typerende procedure is Cartonneries de Thulin e.a. t. T.M.V.W. e.a. Hier werd een 
schadevergoeding van 270.239.181F gevorderd; de door de rechter toegekende provisionele 
schadevergoeding en het voorschot van het nationale voorschottenfonds samen bedroegen 
30.000.000F (Vred. Boussu, 7 mei 1980, niet gepubl., A.R. 6691 en Vred. Soignies, 6 aug. 
1991, niet gepub., A.R., 340/90). Zie ook Scarceriaux t. Belgische Staat, CIBE e.a. (Rb. 
Bergen, 2 februari 1982, R.G.A.R., 1984, 10732; Cass. 8 december 1983, R. W., 1984-85, 1487, 
R.G.A.R., 1985, 10862) en Cardinal t. Belgische Staat en CIBE (Vred. Bergen, 12 januari 1981, 
niet gepubl., A.R., 850 van 1987). 
(4) B.S., 8 februari 1977. 
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door onttrekking van grondwater(5) ste1t bij toepassing van het ge
meen recht en van de wet van 10 januari 1977. Tevens wordt nagegaan 
we1ke wisse1op1ossingen er mogelijk zijn. Hierbij 1everen de Neder
landse grondwaterwet van 22 mei 1981, de nog niet in werking 
getreden tite1 IV van het Vlaamse decreet van 24 januari 1984 hou
dende maatrege1en inzake het grondwaterbeheer en het W aalse de
creet van 11 oktober 1985 organisant la reparation des dommages 
provoques par des prises et des pompages d'eau souterraine interes
sant rechtsvergelijkend materiaal. 
De problematiek is van be1eidsmatig be1ang. De vraag kan immers 
gesteld worden of de Vlaamse regering er we1 goed aan doet titel IV 
van het decreet van 24 januari 1984 in werking te stellen, dan wei of 
zij beter een nieuw wetgevend initiatief neemt. 

II. Enkele feitelijke kenmerken van schadegevallen veroorzaakt 
door het dalen van de grondwaterlaag 

3. De be1angrijkste oorzaak van het da1en van het niveau van het 
grondwater is de grondwaterwinning met het oog op de produktie van 
drinkwater en van water voor industrieel gebruik(6). 
Ook bronbemaling bij bouw- en infrastructuurwerken allerhande 
spee1t een grote rol. Zij komt in de rechtspraak aan de orde bij 
betwistingen naar aanleiding o.m. van het droogleggen van een ka-

(5) Er is weinig litteratuur over het onderwerp. Zie vooral HANOTIAU, M., ,La loi du 10 
janvier 1977, organisant la reparation des donunages provoques par des prises et des pompages 
d' eau souterraine", T. Aann., 1977, 188-197, BocKEN, H., ,Van fout naar risico", T.P.R., 
1985, 386-373; SCHUERMANS, L., ,Grondwaterbemaling- enkele juridische beschouwingen 
naar aanleiding van de tiende verjaardag van de wet van 1977", T. Aann., 1987, 240-249. 
Ook de rechtspraak is niet overvloedig. Zij heeft bovendien betrekking op een beperkt aantal 
gevallen waarover langdurig en hardnekkig geprocedeerd werd en bleef dikwijls ongepubli
ceerd. Naast de procedures geciteerd in noot 5 wordt in dit artikel ook regelmatig verwezen 
naar de procedure tussen Vandepopuliere en N.M.W. (Rb. Brugge, 23 oktober 1973, niet 
gepub. A.R., 6582; Brugge, 20 feb. 1980, niet gepub., A.R., 6582; Gent, 22 oktober 1987, niet 
gepub., A.R. 16002/1980; Brugge, 27 april 1989, niet gepub. A.R. 6582; Brugge, 9 januari 
1995, niet gepub. A.R. 6582). Interessant is ook Moortgat e.a. t. A.W.W. e.a. (Vred. Zand
hoven, 21 februari 1978, niet gepub., A.R. nr. 2873, Rb. Antw., 23 november 1981, n.gepub., 
A.R., 57.352 en Cass., 21 jan. 1983, R.W., 1983-84, 701). Verder is er nog Kh. Antw., 13 
januari 1977, T. Aann., 1978, 23; Luik, 17 december 1980, Pas., II, 1981, 28; Cass., 27 
september 1985, R.W., 1985-86, 1387; Cass., 14 november 1985, R.W., 1985-86, 2000; 
Brussel, 24 april 1986, T.Aann., 1987, 41. 
Een samenvatting van de hand van Mevr. I. Larmuseau van de belangrijkste geciteerde niet 
gepubliceerde rechtspraak is opgenomen in bijlage bij dit artikel. 
(6) Zie o.m. de procedures geciteerd in noot 5 en noot 7 (Vandepopuliere t. N.M.W.). 
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naal(7), de aanleg van kaaimuren(8), een waterspaarbekken of een 
veiligheidsreservoir(9) en een snelweg(IO). Een tijdelijke daling van 
de grondwatertafel is noodzakelijk voor de uitvoering van werken van 
deze aard; in tegenstelling met wat het geval is bij grondwaterwinnin
gen is deze daling trouwens het doel zelf van het oppompen van het 
grondwater. 
In mindere mate beinvloedt het wegpompen van water uit steen
groeven (en vroeger ook uit mijnen) het grondwater. 
Ook grondverschuivingen ten gevolge van natuurlijke fenomenen of 
van vroegere mijnexploitaties(ll) kunnen een rol spelen. 
Er is nog de vermindering van de insijpeling van regenwater in de 
bodem ten gevolge van wegenaanleg en urbanisatie. 
Dikwijls werken verschillende van deze oorzaken samen in op de 
grondwaterlaag. Overigens worden schadegevallen die het gevolg 
zijn van een daling van de grondwatertafel, mede door andere facto
ren beinvloed. Bij schade aan gebouwen komt meer dan eens een 
constructiefout of de ouderdom van het gebouw in beeld(l2). Bij 
landbouwschade worden de droogte en andere klimatologische facto
ren ingeroepen(13). 

4. De schadegevalleii die- het -gevolg zijn van de -daling van het 
grondwater kunnen naar hun gevolgen tot een tweetal categorieen 
teruggebracht worden. 
Er is vooreerst de verminderde beschikbaarheid van het water zelf. 
Vooral bij onttrekking van water uit de bovenste freatische waterlaag, 
verdroogt de teeltlaag, wat de landbouw schaadt(l4) en natuurgebie
den kan aantasten. W aterputten en grondwaterwinningen leveren 
minder water(15); soms valt een vijver droog(l6). 

(7) Bergen, 2 februari 1982 (gecit., noot 5). 
(8) Luik, 17 december 1980 (gecit., noot 7). 
(9) Inzake de aanleg van het spaarbekken te Broechem, zie Vred. Zandhoven, 21 februari 
1978, Rb. Antwerpen, 23 november 1981 en Cass. 21 januari 1983 (gecit., noot 7). De gevo1gen 
van de aanleg van een veiligheidsreservoir op de Wo1uwe zijn aan de orde in Brusse1, 24 april 
1986 (gecit. noot 7). 
(10) Cass., 27 september 1985 (gecit., noot 7). 
(11) Zie bv. Vred. Boussu, 7 mei 1980 (gecit., noot 6). 
(12) Zie bv. Kh. Antw., 13 januari 1977 (gecit., noot 7). Hier wordt de verzakking van het 
gebouw voor 1/3 toegeschreven aan bronbemaling en voor 2/3 aan een constructiefout. 
(13) Zie bv. Moortgat t. A.W.W. (gecit., noot 7). 
(14) Zie Vandepopuliere t. N.M.W. (gecit., noot 5) en Moortgat t. A.W.W. (gecit., noot 7). 
(15) Zie bv. Cass., 27 september 1985 (gecit., noot 7). 
(16) Zie bv. Cass. 14 november 1985 (gecit., noot 7). 
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De grootste schadegevallen zijn te wijten aan de destabilisering van de 
bodem door onttrekkingen van water aan lagere waterlagen. Hierdoor 
drukt de bodem samen en treden er verzakkingen op. Waar de bodem 
verzakt, verzakken en scheuren ook gebouwen(17). 

5. Voor een goed begrip van de moeilijkheden die de toepassing 
van het aansprakelijkheidsrecht op schade door de onttrekking van 
grondwater meebrengt, moeten enige gegevens vermeld worden be
treffende de wijze waarop de onttrekking van grondwater de bodem 
bei'nvloedt. 
Niet elke onttrekking veroorzaakt een daling van de grondwatertafel: 
het is mogelijk dat de watervoorraad even snel wordt aangevuld als er 
water onttrokken wordt. Wordt meer water onttrokken dan aange
voerd, dan daalt de grondwaterlaag. De grondwaterlaag evolueert 
daarbij niet lineair maar vertoont schommelingen. 
Niet elke onttrekking die tot een daling van het grondwater leidt, 
veroorzaakt schade aan de bovengrond. De invloed ervan is afhan
kelijk van talrijke factoren: de geologische en hydrologische situa
tie, de plaats van de onttrekking, haar omvang, het tijdstip waarop 
zij plaatsvindt en de duur gedurende dewelke zij aangehouden wordt. -
Van groat belang is ook het feit dat de invloed van de onttrekking 
van grondwater uit een lagere grondwaterlaag op de stabiliteit van 
de bodem niet evenredig is tot de omvang ervan. Verzakkingen 
treden slechts opals de daling van het grondwaterniveau een bepaalde 
kritische drempel overschrijdt(18). Deze drempel varieert van geval 
tot geval en is afhankelijk, niet aileen van het volume en de duur van 
de onttrekking, maar ook van de afstand en de orientatie van de plaats 
van de schade ten opzichte van de onttrekking. Overschrijdt de daling 
van de grondwaterlaag deze drempel niet, dan zal de onttrekking van 
grondwater aan een lagere grondwaterlaag veelal zonder invloed 
blijven op de stabiliteit van de bodem(19). Eventuele verzakkingen 
treden overigens niet onmiddellijk op: er verstrijkt enige tijd nadat de 
daling de fatale drempel bereikt heeft. 
Meestal stijgt de grondwaterlaag opnieuw nadat de onttrekking op
houdt of vermindert(20). Is dit het geval, dan kan er een nieuwe 

(17) Zie Cartonnerie de Thulin t. T.M.V.W. (gecit., noot 5). 
(18) Dit aspect staat centraal in het middel van eiser in het belangrijke cassatie-arrest van 8 
december 1993 (gecit., noot 5). 
(19) De situatie is vergelijkbaar met water gebeurt bij vervuiling van het oppervlaktewater: 
pas als het zelfreinigend vermogen van de rivier overschreden is wordt de vervuiling schadelijk 
(20) Zie de feitelijke gegevens in Rb. Bergen, 2 februari 1982 (gecit., noot 5). 
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beweging van de bodem optreden die op haar beurt schade kan 
toebrengen aan de gebouwen(21). 
Indien de waterlaag uitgeput is, is de daling blijvend. 

III. Het gemeen recht: art. 1382 en 1383 B.W.; art. 544 B.W. 

6. Inzake vergoeding van schade door de winning van grondwater 
blijft het gemeen recht, ondanks de bijzondere wetgeving die werd 
ingevoerd, van groot praktisch belang. Het is overigens enkel tegen de 
achtergrond van het gemeen recht dat de mislukking van de bijzon
dere wetgeving te begrijpen is. Hierna wordt eerst de grondslag van 
de aansprakelijkheid behandeld, overeenkomstig respectievelijk art. 
1382 B.W. en 544 B.W. Inzake schade en causaal verband zijn de 
regelen in beide stelsels praktisch gezien dezelfde; zij worden dan ook 
samen behandeld. 

A. DE GRONDSLAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 

1. Fout-aansprakelijkheid 

7. De zorgvuldigheidsnorm speelt een beperkte rol in de rechtspraak 
betreffende schade door de onttrekking van grondwater. Dit hangt 
samen met het feit dat schade aan de bovengrond dikwijls niet te 
vermijden is wanneer een voldoende volume aan grondwater opge
pompt wordt. Het feit aileen activiteiten te ondernemen die, zelfs 
voorzienbaar, schade veroorzaken, maakt echter geen fout uit(22). 
Bouw- of infrastructuurwerken, mijnexploitatie of de onttrekking van 
grondwater aan de bodem zijn dan ook niet foutief, aileen omdat zij 
schade kunnen veroorzaken(23). De toepassing van de fout-aanspra
kelijkheid vereist minstens dat de verweerder de schade had kunnen 
en moeten vermijden. Er zal dus pas een gebrek aan voorzorg zijn, 
indien de onttrekking van grondwater op zich onaanvaardbaar is of 
indien zij op een onzorgvuldige manier wordt uitgevoerd. Het eerste 
zal zelden of nooit het geval zijn nu de onttrekking meestal gebeurt 

(21) Zie Rb. Bergen, 2 februari 1982 (gecit., noot 5). 
(22) Cass. 4 oktober 1973, R.G.A.R., 1974, 9171; Brussel, 11 februari 1970, T. Aann., 1974, 
103. 
(23) In deze zin Brussel, 24 april 1986 (gecit., noot 7). 
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met het oog op de (drink)watervoorziening(24) of om bouwwerken 
mogelijk te maken. Blijkens de rechtspraak komt het wel voor dat de 
onttrekking van grondwater gepaard gaat met een fout in de conceptie 
van de werken of in de uitvoering ervan. Bronbemaling bv. gebeurt 
foutief indien men geen gebruik maakt van redelijkerwijs beschikbare 
technieken die toelaten de schade te beperken(25) of indien men het 
water lager doet dalen dan nodig is. 

8. Er is ons geen rechtspraak bekend waar aansprakelijkheid voor 
de onttrekking van grondwater gebaseerd wordt op de overtreding 
van een wettelijke of reglementaire bepaling. Dit is enigszins ver
wonderlijk. Voor de winning van grondwater is immers reeds sinds 
het Regentsbesluit van 12 juni 1947 een vergunning vereist(26). 
Wie zonder vergunning of in strijd met de bepalingen ervan grand
water wint of een grondwaterbemaling uitvoert, begaat dus een 
fout. 
Dat de overtreding van deze regel niet aan de orde schijnt te komen als 
grondslag voor aansprakelijkheid voor grondwaterwinning(27) zou 
kunnen betekenen dat de vergunningsplicht goed wordt nageleefd of 
ook nog dat de evenwichtsleer in deze materie minstens even ge
makkelijk toe te passen is als grand voor aansprakelijkheid en dat de 
echte moeilijkheden liggen op een ander vlak, met name de causali
teit. 

2. De evenwichtsleer 

9. De evenwichtsleer(28) biedt meer perspectieven voor de slacht
offers van grondwaterwinningen. Een fout moet immers niet bewe
zen worden. Het volstaat dat verweerder als gebruiker van een on-

(24) Zie bv. Rb. Brussel, 29 december 1953, J.T., 1954, 577: een waterwinningsmaatschap
pij is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dalen van het grondwaterpeil indien 
de waterwinning gebeurt in het openbaar nut en het opzet te schaden niet kan worden 
aangetoond. 
(25) Brussel, 24 april 1986, Kh. Antwerpen, 13 januari 1977 (gecit., noot 7). 
(26) In Vlaanderen geldt momenteel het B. VI. R. van 27 maart 1985 houdende reglementering 
en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones, B.S., 20 juli 1985. 
(27) In het Waals decreet van 11 oktober 1985 (art. 1, §3) speelt het aldan niet foutiefkarakter 
van de onttrekking een belangrijke ro1, evenwel niet op het vlak van de verbintenis jegens het 
slachtoffer maar op dat van de bijdrage van de aansprakelijken in de schadelast (zie verder nr. 
19). 
(28) Zie algemeen, CoRNELIS, L., Beginselen, 670-711. 
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roerend goed aan zijn buren overlast berokkent: een stoornis die de 
grens van de gewone ongemakken van nabuurschap overschrijdt. 
Abstracte criteria om uit te maken wanneer er overlast is zijn van 
weinig praktisch nut. De rechter apprecieert van geval tot geval of 
de hinder de normale lasten van de nabuurschap overschrijdt of 
niet. 
Ook het doen dalen van de grondwatertafel kan overlast meebren
gen(29). In de rechtspraak komen verschillende toepassingsgevallen 
voor. De rechtbank van Luik kende op 11 juni 1976 op grand van de 
evenwichtsleer schadevergoeding toe aan de industrieel die na open
bare werken langs de Maas niet langer gebruik kon maken van een 
waterwinning uit de waterlagen in het Maasgrind(30). De rechtbank 
van Brugge(31) bevestigde de toepassing van de evenwichtsleer in 
een geval waar een landbouwer schade leed ten gevolge van de 
verdroging van de teeltlaag door waterwinningen door een drink
watermaatschappij. 

10. De aansprakelijkheid op grand van de evenwichtsleer rust op 
diegene die op grand van een zakelijk of contractueel gebruiksrecht 
op een onroerend goed zeggenschap heeft over de activiteiten die tot 
o:verlast aanleiding geven. Laat een bouwheer werken uitvoeren door 
een aannemer, dan is de bouwheer aansprakelijk en niet de aanne
mer(32). Een vordering gericht tegen de aannemer die aan bronbema
ling doet eerder dan tegen de bouwheer moet afgewezen worden, 
tenzij de aannemer een persoonlijke fout heeft begaan bij de uitvoe
ring van de werken(33)(34). 

B. SCHADE 

11. Eiser moet aantonen schade te hebben geleden door de grond
waterwinning. 

(29) Zie HANOTIAU, M., o.c., 189; L. Schuermans, o.c., 240. 
(30) Niet gepub., gecit. door HANOTIAU, M., o.c. 191. In beroep werd de schadevergoeding 
echter afgewezen: Luik, 17 december 1980 (gecit., noot 7). 
(31) Rb. Brugge, 23 oktober 1973 (gecit., noot 5). 
(32) Cass. , 28 jan. 1965, J.T., 259. 
(33) Brusse1, 24 apri11986 (gecit., noot 7) en de uitvoerige noot onder dit arrest; Kh. Antw., 13 
januari 1977 (gecit., noot 7). 
(34) De aannemer kan natuurlijk wel contractueel verplicht zijn om de bouwheer te vrijwaren 
voor de aansprakelijkheid die de uitvoering der werken zou kunnen meebrengen. 
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Het grondwater is een res nullius die aan niemand toebehoort en 
die door eenieder in bezit kan genomen worden. Droogt een water
put uit of is het om een andere reden onmogelijk het grondwater te 
gebruiken, dan is er geen aantasting van het eigendomsrecht: het 
slachtoffer verliest enkel de mogelijkheid een res nullius in bezit 
te nemen(35). Dit bracht in het verleden wel eens mee dat een vor
dering tot schadevergoeding werd afgewezen omdat er geen scherr
ding van een recht van het slachtoffer was(36). Uitzonderlijk komt 
deze stelling nog voor in een recente uitspraak(37). Op dit ogenblik 
is dit ongetwijfeld ten onrechte. Sinds lang reeds, vereist het Hof 
van Cassatie niet meer dat een recht wordt aangetast opdat er ver
goedbare schade zou zijn: de krenking van een niet onrechtmatig 
belang volstaat. Schade die het gevolg is van de daling van het 
grondwater komt dus in aanmerking, ook al heeft men geen af
dwingbaar recht op het gebruik van het grondwater in de bodem. 
Schade aan een onrechtmatige grondwaterwinning - geexploiteerd 
zonder vergunning bv. - zou daarentegen niet in aanmerking 
komen omdat er sprake is van een onrechtmatig · bekomen voor
deel(38). 

12. Wat de aard van de vergoedbare schade betreft, rijzen er voor het 
overige weinig of geen problemen bij toepassing van het gemeen recht 
op schadegevallen veroorzaakt door het onttrekken van- grondwater 
aan de bodem. 
Meestal gaat het over beschadiging van onroerende goederen en de 
gevolgen hiervan. Herstelkosten, waardevermindering, hinder en de 
eruit voortvloeiende gebruiksderving of verhuiskosten komen voor 
vergoeding in aanmerking. 
Ook economische schade is vergoedbaar. Inkomensderving en de 
kosten van altematieve waterbevoorrading zijn trouwens de voor
naamste schadeposten in procedures door landbouwers ingesteld bij 
schade door de verdroging van de teeltlaag. 
Schade aan de mens komt in de rechtspraak inzake grondwater niet 
voor. 

(35) HANOTIAU, o.c., 188; Luik, 17 december 1980 (gecit., noot 7). 
(36) O.a. Cass 11 apri11885, Pas., 1885, I, 109. Zie verdere referenties bij Hanotiau, o.c., 188. 
(37) Luik, 17 december 1980 (gecit., noot 7). 
(38) Zie vorige noot. 
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De onttrekking van grondwater kan ook ecologische waarden nadelig 
be'invloeden. Zo kan de verdroging van een natuurgebied schade 
toebrengen aan fauna en flora. Ook deze schade komt in de huidige 
rechtspraak niet aan de orde. 

C. CAUSAAL VERBAND. BEWIJS- EN PROCESVOERING 

13. Het bewijs van het causaal verband tussen een onttrekking van 
grondwater en schade bovengronds Ievert in vele gevallen een moei
lijk te nemen hindernis op. 
De theorie is relatief eenvoudig. Zoals men weet, past de Belgische 
rechtspraak de equivalentieleer(39) toe. Er is causaal verband tussen 
fout en schade indien de schade, zoals deze zich in concreto voordeed, 
zonder de fout niet zou ontstaan zijn. Bij foutloze aansprakelijkheid is 
er causaal verband wanneer de schade, zoals deze zich in concreto 
voordoet, niet zou ontstaan zijn zonder de tot aansprakelijkheid aan
leiding gevende gebeurtenis. De fout of andere tot aansprakelijkheid 
aanleiding gevende gebeurtenis moet dus een noodzakelijke voor
waarde zijn voor het schadegeval; het is echter geenszins nodig dat zij 
een voldoende voorwaarde ervoor is. Zijn andere causale factoren 
evenwel volde<mde om de schade-totstand-te-brengen,-dan-is-de fout 
of andere gebeurtenis waarvoor verweerder instaat, geen oorzaak van 
de schade: het blijkt dan immers dat zij geen noodzakelijke voor
waarde was. 
De aansprakelijkheid wordt niet teniet gedaan of verminderd door het 
feit dat nog andere handelingen of gebeurtenissen -die geen grond van 
rechtvaardiging opleveren voor verweerder- noodzakelijke voorwaar
den zijn voor de schade. Zijn meerdere personen aansprakelijk voor 
een zelfde schade, dan is elk van hen gehouden tot vergoeding van de 
gehele schade, meestal in solidum, soms hoofdelijk. Diegene onder 
hen die het slachtoffer vergoedt, kan regres uitoefenen op de mede
aansprakelijken. Staat het slachtoffer zelf in voor een fout of andere 
gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding geeft en die een 
noodzakelijke voorwaarde was voor de schade, dan is er gedeelde 
aansprakelijkheid. 

(39) Over causaliteitsvragen in het algemeen, zie VANDENBERGHE, H. en V ANQUICKENBORNE 
M., o.c., T.P.R., 1987, 1515 e.v.; BocKEN, H., Actuele problemen inzake het oorzakelijk 
verband, in Recht halen uit aansprakelijkheid, M. Storme, ed., Mys & Breesch, Gent, 1993, 86 
e.v. 

1642 



De bewijslast is eenvoudig geregeld: eiser moet het causaal verband 
bewijzen. In tegenstelling met wat het · geval is in bepaalde andere 
Ianden bestaan er geen vermoedens van causaliteit die relevant zijn 
voor de hier behandelde materie(40)(41). 

14. In de praktijk vertoont het bewijs dat een schadegeval veroor
zaakt werd door een bepaalde onttrekking van grondwater(42) meest
al een vrij hoge moeilijkheidsgraad. 
Zoals reeds gezegd, is de invloed van een onttrekking van grand
water op de bodem afhankelijk van talrijke factoren: de omvang, 
plaats, tijdstip en duur ervan evenals de geologische en hydrologi
sche plaatselijke toestand. Het vaststellen van deze invloed kan 
dus een vrij ingewikkeld onderzoek vergen. Een correcte toepassing 
van de equivalentieleer vereist daarbij een zeer casu'istische bena
dering die wei eens afwijkt van de meer abstraherende benadering 
van vele technische deskundigen. Men mag zich met name niet 
vergenoegen met het vaststellen van de gevolgen die een bepaalde 
onttrekking van grondwater ,normalerwijze" kan hebben, maar moet 
uitgaan van het schadegeval zoals het zich in concreto, op een 

(40) Vermoedens van causaliteit werden in een aantallanden ingevoerd in de recente milieu
wetgeving om de bewijsnood van slachtoffers van milieuverontreiniging te verlichten. Zo 
voeren art. 6 en 7 van het Duitse U mwelthaftungsGesetz van 10 december 1990 (art. 6 en 7) een 
weerlegbaar vermoeden van causaliteit in ten laste van de exploitant van installaties die van 
aard zijn emissies te veroorzak:en van het type dat aan de basis lag van de schade (zie verder 
BocKEN, H., ,Developments with respect to compensation for damage caused by pollution", in 
The gradual convergence (Markesinis, B., edit), Clarendon Press, Oxford, 1994, 247 en 
referenties aldaar). 
(41) In bepaalde andere Ianden geldt er bij schade veroorzaak:t door een onbekend lid van een 
welomschreven groep een omkering van de bewijslast (GEERS, 1., ,Alternative liability under 
Belgian law: unknown and thus unloved?", European Review of Private Law, 1994, 442-452). 
Een oplossing van deze aard zou relevant zijn in gevallen waar meerdere onttrekkingen 
eenzelfde grondwaterlaag doen dalen. Naar Belgisch recht moet de eis echter afgewezen 
worden indien eiser niet kan aantonen welk lid van de groep de oorzaak: is van de schade 
(VANDENBERGHE, H. en V ANQUICKENBORNE, M., Overzicht van rechtspraak:, Aansprakelijkheid 
nit onrechtmatige daad (1979-1984), T.P.R., 1987, 1536). 
(42) Vooraleer ernstig kan aangevoerd worden dater een causaal verband bestaat tussen een 
onttrekking van grondwater en schade aan de bovengrond, moet preliminair vaststaan dat de 
schade het gevolg is van een daling van de grondwaterlaag (en niet bv. van droogte of 
verwaarlozing van een oogst) en dat verweerder grondwater aan de bodem heeft onttrokken 
in die mate dat de grondwaterlaag gedaald is. Deze twee elementen zijn echter niet voldoende. 
Zoals benadrukt wordt in het cassatiearrest van 8 december 1983 (gecit., noot 5; de belang
wekkende conclusies van advocaat-generaal Velu zijn gepubliceerd in R.G.A.R., 1985, 10862) 
moet ook de ,globale" causale band tussen de onttrekking van grondwater door verweerder en 
de schade vastgesteld worden. 
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bepaalde dag en onder welbepaalde omstandigheden, heeft voorge,. 
daan(43). 
Anderzijds is het van belang ervoor te zorgen dat de eisen op het vlak 
van de bewijsvoering niet hoger gesteld worden dan vereist is op 
grond van de equivalentieleer(44)(45). De vraag naar het conditio sine 
qua non verband komt in essentie erop neer te weten of een of meer 
andere causale factoren dan de onttrekking door verweerder, afzon
derlijk of gezamenlijk, voldoende waren om het schadegeval te ver
oorzaken(46). Indien het antwoord negatief is, is verweerder aanspra
kelijk, alleen of samen met anderen voor het geheel. De toepassing 
van de equivalentieleer vereist dus een onderzoek naar de causale rol 
van de verschillende relevante causale factoren van het concrete 
schadegeval. 
Indien de predominante of minstens belangrijke rol van de onttrekking 
van grondwater door verweerder in het oog springt, kan een positief 
antwoord op de vraag naar het voldoende karakter van andere ont
trekkingen relatief gemakkelijk uit te sluiten zijn(47). 
In meer complexe gevallen blijkt een meer volledig onderzoek naar de 
invloed van elk van de verschillende onttrekkingen niet te vermijden. 
Dit zal veelal het geval zijn bij verzakkingen die, zoals gezegd, slechts 
optreden eens de daling van de grondwaterlaag een bepaalde drempel 
heeft overschreden. Deze drempel brengt mee dat de concrete invloed 
van een bepaalde onttrekking slechts vastgesteld worden mits de 

(43) Zie o.m. Cass., 11 juni 1956, Pas., 1956, I, 1094. Over de in concreto beoordeiing van het 
causaa1 verband, zie BocKEN, H., o.c., in Recht halen uit aansprakelijkheid, p. 94 nr. 26 en 
verwijzingen. De rechtbank van Bergen past de beginse1en correct toe in haar vonnis van 2 
februari 1982 (gecit., noot 5). Eiser dagvaardt de staat (die bronbema1ingen liet uitvoeren in het 
kader van het droog1eggen van een kanaai) en een Brusseise waterwinningsmaatschappij die 
grondwater oppompte in de streek. De waterwinningsmaatschappij roept een aantai andere 
expioitanten van industrie1e waterwinningen in vrijwaring op. Een van deze iaatsten beroept 
zich erop dat de bronbemaiing bij de werken aan het kanaai tot doe1 hadden het grondwater tot 
beneden een bepaaid peil te doen da1en, zodat de schade zich ook zonder de grondwater
winningen zou voorgedaan hebben. De rechter verwerpt deze redenering. Hoewei het wellicht 
joist is dat de bronbemaling op zich schade zoo hebben veroorzaakt, bevrijdt dit feit de 
expioitanten van de grondwaterwinningen niet. Opdat dit iaatste wei het geva1 zoo kunnen 
zijn moet aangetoond worden dat de concrete schade zich zoo hebben voorgedaan zonder de 
grondwaterwinningen. 
(44) Men krijgt de indruk dat men in een aantai gevallen te hoge eisen ste1t aan de bewijs
voering inzake het causaa1 verband 
Dit is het geva1 in verb and met de voorwaarden voor de tussenkomst van het voorschottenfonds 
(zie verder, nr. 22). Ook bepaa1de rechters iijken een volledige hydro-geo1ogische studie te 
willen eerder dan een antwoord op de conditio sine qua non vraag. 
(45) Soms wordt aan deskundigen wei een reusachtige onderzoeksopdracht gegeven met deze 
strekking. Zie vred. Boussu; zie bij1age nr. 
(46) Zie in deze zin Vred. Boussu, 7 mei 1980 en Vred. Soignies, 6 augustus 1991 (gecit., 
noot 5). 
(47) Zie bv. Vred. Soignies, 6 augustus 1991 (gecit., noot 5). 
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chronologie en de relatieve bijdrage van de relevante onttrekkingen 
wordt vastgesteld( 48). 
Indien verweerder een gedeelde aansprakelijkheid inroept, is een 
volledig onderzoek naar bet aandeel van eiser zelf in bet causaal 
gebeuren ( eiser wint zelf grondwater; de beschadigde gebouwen 
vertonen een gebrek in de bouw) noodzakelijk voor bet vaststellen 
van de aandelen in de gedeelde aansprakelijkheid. 
Ook indien de aansprakelijkheid voor bet geheel van meerdere bouw
heren of exploitanten van grondwaterwinningen wordt ingeroepen zal 
de praktische organisatie van bet deskundig onderzoek dikwijls tot 
een volledig onderzoek van aile causale factoren leiden. Hoewel de 
pluraliteit van oorzaken in beginsel geen nadeel mag opleveren voor 
bet slachtoffer, geeft de rechter bier wellicht, om kosten te vermijden, 
aan dezelfde deskundigen de opdracht om hem voor te lichten over de 
hoofdvordering zowel als over de bijdrage van de mede-aansprake
lijken in de schadelast(49). Hier kan de opdracht van de deskundigen 
bijzonder complex worden en kan de uitvoering ervan jaren duren. Zo 
deden de experten aangesteld in bet vonnis van de vrederechter van 
Boussu er meer dan zes jaar over om hun- ontoereikend -(50) 
rapport neer te leggen. 

15. Hoewel de bewijslast duidelijk bij eiser ligt, blijkt dit in feite geen 
doorslaggevende rol te spelen. Gezien de complexiteit van de pro
blematiek, is er normalerwijze een deskundigenonderzoek nodig en 
kunnen de partijen in de praktijk niet veel bijdragen tot de bewijs
voering. Het is eerder de waardering door de rechter van de resultaten 
van bet deskundig onderzoek dan de verdeling van de bewijslast die 
de doorslag zal geven(51). Overtuigt bet onderzoek de rechter niet van 
de juistheid van de stelling van eiser, dan moet de vordering afge
wezen worden. 

( 48) Het brengt mee dat ook de chronologie van de onttrekkingen belangrijk wordt, en dat een 
relatief kleine onttrekking die samen met andere ervoor zorgde dat de daling van de grond
waterlaag de fatale drempel overschreed die tot aansprakelijkheid leidt, hoewel zij op zich 
duidelijk onvoldoende was om de schade te veroorzaken; een zelfs grote grondwaterwinning 
kan daarentegen irrelevant blijken indien zij plaats vindt nadat de drempel overschreden was. 
(49) Zie bv. Vred. Boussu, 7 mei 1980, (gecit., noot 5). 
(50) In zijn vonnis van 6 augustus 1991 (gecit. noot 5) in deze zaak stelt de vrederechter van 
Soignies een deskundige aan om verder te onderzoeken of de onttrekkingen van grondwater 
door verweerder of door een van de in vrijwaring opgeroepen partijen zou volstaan hebben om 
identieke schade te veroorzaken. 
(51) In de praktijk leggen de rechters overigens een uiteenlopende gestrengheid aan de dag. Zo 
blijken de Rechtbank van Brugge en bet Hof te Gent veeleisend te zijn in Vandepopuliere t. 
T.M.V.W; soepeler is de vrederechter van Soignies in Cartonneries de Thulin t. N.M.W. (gecit. 
noot 5). 
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Partijen zuilen er dan oak aile belang bij hebben dat aan de deskun
digen de relevante vragen worden gesteld (vooral: zou de concrete 
schade oak ontstaan zijn zonder de onttrekking van grondwater door 
verweerder) en dat er hen geen zwaardere opdracht gegeven wordt 
dan nodig is. 

16. De duur, kostprijs en complexiteit van de procesvoering in ver
band met toepassing van de causaliteitsleer op onttrekkingen van 
grondwater worden pas ten voile duidelijk als men oak ermee reke
ning houdt dat eiser gewoonlijk als leek staat tegenover een water
winningsmaatschappij, de staat of een andere bouwheer met techni
sche diensten en vakkennis inzake de grondwaterproblematiek en met 
voldoende financiele middelen om zich een langdurige procedure met 
vele deskundige onderzoeken te veroorloven teneinde nadelige pre
cedenten te vermijden. Het gevaar dat de vordering tot schadevergoe
ding uitloopt op een langdurige procedureslag met betrekking tot de 
aanstelling van de deskundigen, de vaststelling van hun opdracht of 
wijze waarop deze werd uitgevoerd(52) is dan oak reeel. Procedures 
inzake grondwaterschade blijken effectief decennia aan te slepen 
zonder dat men oak maar tot een einduitspraak in eerste aanleg 
komt(53). Twee spectaculaire voorbeelden. Op 6 augustus 1991 kent 
de vrederechter van Soignies in de zaak Cartonneries de Thulin een 
provisionele schadevergoeding toe naar aanleiding van verzakkingen 
die zich voordeden tussen 1965 en 1972. Tevens stelde hij nieuwe 
deskundigen aan, a.m. om de schade te ramen. Een eerste onder
zoekscommissie onder voorzitterschap van de Directeur-generaal van 

(52) Zie in het bijzonder Cartonneries de Thulin t. T.M.V.W. en Vandepopuliere t. N.M.W. 
(gecit., noot 5 en 7). 
(53) Zoals verder uitvoeriger beschreven wordt, tracht bijzondere wetgeving een betere 
bescherming te bieden. Het probleem van de reeds lang aanslepende procedures is daarbij 
niet onopgemerkt gebleven. Zowel in de Belgische wet van 10 januari 1977 als in het Waalse 
decreet van 11 oktober 1985 zijn bepalingen opgenomen die een bijzondere behandeling 
beogen van oude schadegevallen. Art. 17 van het Waalse decreet geeft de nieuwe aansprake
lijkheidsregeling die het decreet invoert retroactieve toepassing tot 1965: ,les dommages 
apparus entre le ler janvier 1965 et I' entree en vigueur du present decret qui n' auraient 
pas encore ete indemnises, tombent sous I' application du present decret, sans que cela porte 
prejudice a Ia validite des procedures administratives et judiciaires effectuees a I' initiative de 
Ia victime ". Deze be paling heeft echter weinig uitgehaald voor de slachtoffers. Daar waar de 
bevoegdheid van de gewesten om een bijzondere aansprakelijkheidsregeling uit te werken 
inzake grondwaterschade in beginsel niet betwist wordt, is er de grootste twijfel dat een 
regeling van deze aard kan ingevoerd worden met terugwerkende kracht tot voor de gewestvor
ming. De Raad van State had dit reeds opgemerkt (Doc. Pari., Cons. Reg. Wall., 1984-85, 160, 
nr. 1, 14). Het besef van dit bevoegdheidsprobleem leidde tot het paradoxale resultaat dat de 
vrederechter van Soignies, in zijn vonnis van 6 augustus 1991 (gecit., noot 5), veel moeite moet 
doen om de vordering af te handelen zonder toepassing van het vermoeden van causaliteit 
ingevoerd door het Waalse decreet, om aldus te vermijden dat een prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof moet gesteld worden (zie bijlage). 
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het Mijnwezen had zich reeds in 1972 over het dossier gebogen. In de 
zaak Vandepopuliere t. N.M.W. beveelt de rechtbank van Brugge bij 
vonnis van 9 januari 1995(54) een aanvullend onderzoek omtrent de 
juistheid van de bewering van eiser dat de waterwinningen sinds 1962 
zijn akkers doen verdrogen. Het toekennen van een provisionele 
schadevergoeding kon in beide gevallen wel een deel van de nood 
lenigen. In het schadegeval te Thulin kwam ook het nationale Voor
schottenfonds tussen(55). 
Het besluit kan echter moeilijk anders zijn dan dat het gemeen recht 
en de klassieke gerechtelijke procedure niet geschikt zijn om geschil
len betreffende schade veroorzaakt door de onttrekking van grand
water aan de bodem op een decente manier op te lossen, zeker niet in 
gevallen waarin verschillende onttrekkingen eenzelfde grondwater
laag bei"nvloeden. 

III. Wisseloplossingen. Bijzondere wetgeving inzake aansprake
Iijkheid voor schade door onttrekking aan de bodem van grond
water 

A. ALGEMEEN 

17. In Belgie voerde de wet van 10 januari 1977 houdende regeling 
van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en 
het pompen van grondwater een foutloze aansprakelijkheid in. Krach
tens art. 6, § 1, V, 1 o van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen werd de produktie en de distributie 
van grondwater een regionale materie. Kort hierop besliste de 
Vlaamse Executieve de wetgeving inzake grondwater te actualiseren 
en aan te passen aan de nieuwe staatsstructuren. Op 24 januari 1984 
werd dan ook een decreet houdende maatregelen inzake grondwater
beheer goedgekeurd dat zowel de bescherming als het gebruik van het 
grondwater regelde. De vergoeding van schade door onttrekking van 
grondwater(56) wordt geregeld door het hoofdstuk IV van het decreet 
dat evenwel slechts in werking treedt op een datum die nog moet 
bepaald worden door de Vlaamse regering(57). Tot zolang blijft de 

(54) Gecit. noot 7. 
(55) Met een voorschot van 17.000.000F. Het totale bedrag van de voorschotten uitgekeerd 
naar aanleiding van hetzelfde schadegeval zou meer dan 41.000.000 bedragen hebben (vred. 
Soignies, 6 augustus 1991, zie bijlage. 
(56) B.S., 5 juni 1984. 
(57) Artikel 30 van het Decreet van 24 januari 1984. 
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wet van 10 januari 1977 van kracht in het Vlaamse gewest(58), net 
zoals dit het geval is in Brussel. In Wallonie werd de wet van 10 
januari 1977 vervangen door het decreet van 11 oktober 1985 orga
nisant la reparation des dommages provoques par des prises et des 
pompages d'eau souteraine(59)(60). In Nederland is er de Grond
waterwet van 22 mei 1981(61). Deze regelt het herstel van schade ten 
gevolge van het onttrekken van grondwater of het infiltreren van 
water, voor zover althans de schade werd veroorzaakt na 1 maart 
1984(62). De Grondwaterwet verplicht de houder van een vergunning 
voor het onttrekken of infiltreren van grondwater preventieve maat
regelen nemen om schade aan omoerende goederen van derden te 
voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, moet de schade vergoed 
worden(63). 
Deze vier wetgevingen leveren vooral interessant vergelijkend mate
riaal op met betrekking tot de vraag hoe de problemen rond het bewijs 
van het causaal verband tussen de schade en de onttrekking van 
grondwater geregeld kunnen worden. Vooraleer op dit aspect in te 

(58) Art. 31, § 2 van het decreet. De bepalingen betreffende het nationale voorschottenfonds 
hebben echter hun uitwerking verloren; de overeenstemmende Vlaamse voorschliften zijn nog 
niet van toepassing. 
(59) B.S., 12 december 1985. 
(60) In Belgie gelden momenteel naast het gemeen recht, twee bijzondere wettelijke regelin
gen: een in Wallonie en een in de rest van hetland. Zodra het Vlaamse decreet van 24 januali 
1984 in werking wordt gesteld, worden het er drie. Het herstel van schade door grondwater
winningen is aldus een van de eerste gebieden van het aansprakelijkheidsrecht waar een 
oplossing voor interne wetsconflicten zich opdringt. Vele schadegevallen in Wallonie blijken 
overigens effectief (mede) het resultaat te zijn van grondwaterwinningen door Brusselse en 
Vlaamse watermaatschappijen. Nu Belgie geen eigen conflictenregeling heeft voor trans
regionale rechtsconflicten, moet hier teruggegrepen worden naar het I.P.R. De lex loci delicti 
commissi zal dus toepassing krijgen. De vraag rijst dan ook op welke plaats het misdlijf moet 
geacht worden te hebben p1aatsgevonden indien de plaats van de schadeverwekkende hande
ling en de plaats waar de schade ontstaat in verschillende jurisdicties liggen. Hier wordt aan het 
slachtoffer de keuze gelaten van de voor hem meest gunstige wet (ERAuw, J., Beginselen van 
internationaal privaatrecht, Gent, Story-scientia, 1985; Rb. Antwerpen, 17 aplil 1986, niet 
gepubl., geciteerd in ERAUW, J., e.a., Overzicht van rechtspraak, Internationaal Privaatrecht 
(1985-1992), T.P.R., 1993, nr. 215). 
(61) Wet van 22 mei 1981, Stb. 392, houdende regelen inzake het onttrekken van grondwater 
en het kunstmatig infiltreren van water in de bodem, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 4 
februari 1994, Stb. 135. 
(62) Voor wat de schade betreft die v66r 1 maart 1984 door een grondwaterwinning werd 
veroorzaakt, dient de leer van de onrechtmatige daad te worden toegepast. Zie in dit verband 
Rechtbank Almelo, 5 februari 1992 (Van de Pol e.a./B.V. Wavin Nederland), Milieu en Recht, 
1995,69-72, met noot VAN ACHT. 
(63) Is de schade zo groot dat de eigenaar van de onroerende zaak hiervan niet of nauwelijks 
nog het gewenste gebruik kan maken, dan kan hij de vergunninghouder vragen de eigendom 
van deze onroerende zaak over te nemen (art. 35, 3° en 4° Gww). Zie verder ook ToNNAER, F. 
Handboek van het Nederlands Milieurecht, Utrecht, Lemma, 1994, 958; NEUERBURG, E. en 
Verfail!e, P., Schets van het Nederlands milieurecht, Alphen aan den Rijn, Samson Uitgevelij, 
1991, 207; BRUSSAARD, W., DRUPSTEEN, T., GILHUIS, P. en KOEMAN N., MiJieurecht, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1993, 209. 
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gaan, wijzen wij kort op een aantal eerder technische gelijkenissen of 
verse hill en. 

18. Het toepassingsgebied van de vier wetgevingen is op de eerste 
plaats de onttrekking van grondwater, zowel door grondwaterwinnin
gen als door grondwaterbemaling. De gevolgen van waterbemaling in 
rnijnen zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de drie Belgi
sche teksten(64). De wet van 10 januari 1977 sluit ook de gevolgen 
van waterbemaling in groeven en graverijen uit(65). Waar deze wet 
spreekt over de daling van de grondwaterlaag sluit dit niet uit dat hij 
ook geldt bij schade veroorzaakt door een op de onttrekking volgende 
latere stijging van het grondwater(66). De Nederlandse Grondwater
wet van 22 mei 1981 van zijn kant is ook van toepassing op het 
kunstmatig infiltreren van water in de bodem(67). 

19. Volgens de vier wetteksten gaat het om een foutloze aansprake
lijkheid. Artikel 1, 1e lid van de wet van 10 januari 1977 houdt ,de 
exploitant van de grondwaterwinning en de bouwheer van de open
bare of private werken die door hun toedoen de daling van de grond
waterlaag veroorzaken, ( ... ) objectief aansprakelijk"(68). Ook,in het 
Vlaamse en Waalse(69) decreet gaat het om een foutloze aansprake
lijkheid. In het licht van de evenwichtsleer betekent de foutloze 
aansprakelijkheid aileen echter geen substantiele innovatie. Ook vol
gens de Nederlandse grondwaterwet staat de aansprakelijkheid los van 
de onrechtmatige daad(70): de vergunninghouder is verplicht de 
schade die hij niet kan vermijden te vergoeden. 
In geen van de vier teksten wordt er gesproken over gronden van 
bevrijding. 
De aansprakelijkheid wordt telkens ten laste gelegd van degene die 

(64) De mijnwetgeving is van toepassing. 

(65) Dit is niet het geval in het Vlaamse en Waalse decreet (zie resp. art. 14 § 2 en art. 1, § 5). 
(66) Rb. Bergen (gecit., noot 5). 
(67) Zie JURGENS, V., Actieboek natuur en milieu, Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, 61. 

(68) Fout is niet vereist (Memorie van Toelichting, Pari. St., Kamer, 1975-76, nr. 84911,2). 
(69) De bijdrage in d.e schadelast van hoofdelijk gehouden exploitanten of bouwheren is wei 
afhankelijk van het a! dan niet foutief karakter van hun aktiviteiten. Mede-aansprakelijken die 
een fout hebben begaan zullen uiteindelijk de schadelast aileen dienen te dragen. Meer bepaald 
heeft degene die de gehele schade vergoedde op grond van het decreet, maar een fout beging, 
geen verhaal op de overige aansprakelijken. Omgekeerd kan de objectief aansprakelijke die 
het grondwater wettig oppompte en die de gehele schade vergoedde, de volledige terugbeta
ling van de vergoeding eisen van diegene die het grondwater onwettig oppompte (art. 1, § 3 en 
art. I, §4 van het Decreet van 11 oktober 1985; Doc. Pari. Cons. Reg. W., 1984-1985, 16011, 
3.). 
(70) TONNAER, F., Handboek van het Nederlands milieurecht, Utrecht, Lemma, 1994, 958. 
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het grondwater aan de bodem onttrekt. Volgens de Belgische teksten 
is de exploitant van de grondwaterwinning of de bouwheer die de -
bronbemaling uitvoert(71) aansprakelijk. Volgens de Nederlandse 
wet rust de aansprakelijkheid op de vergunninghouder. 
Is de schade toe te schrijven aan meerdere onttrekkingen, dan geldt er 
volgens de drie Belgische teksten hoofdelijke aansprakelijkheid. Op 
dit punt verschilt de Nederlandse tekst fundamenteel, zoals verder 
uitvoeriger wordt benadrukt. V oor gevallen waar de grondwaterstand 
in een gebied de invloed ondergaat van meer dan een onttrekking van 
grondwater, wordt het aansprakelijkheidsrecht aangevuld door een 
door de provincies beheerd collectief schadevergoedingssysteem, ge
financierd door een heffing lastens degenen die grondwater aan de 
bodem onttrekken(72). 

20. Het bijzondere aansprakelijkheidsregime is volgens de vier tek
sten van toepassing bij schade aan onroerende goederen. De Neder
landse wet is hier het eenvoudigst geformuleerd en heeft het in het 
algemeen over schade aan omoerende goederen(73). Vergoeding van 
andere schade, met name lichamelijke schade of economische schade 
die niet het gevolg is van de schade aan de omoerende goederen, is 
bijgevolguitgesloten:-- -- --- --

De Belgische teksten beperken zich niet tot een algemene aanwijzing 
van schade aan omoerende goederen maar bevatten een aantal preci-

(71) Ook hier is de gelijkenis met de evenwichts1eer frappant (zie ook HANOTIAU, M., o.c., 
192; SCHUERMANS, L., o.c., 246): aannemers en studiebureaus die geen fout hebben begaan 
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden op grond van de wet van 1977. De N.Y. A.W.W. die 
namens de staat de Ieiding waarnam van de werken aan het spaarbekken te Broechem, werd 
samen met de staat gedagvaard door een tuinbouwer die schade leed door de daling van het 
grondwaterpeil met 3,3 tot 4,5 m. De vrederechter van Zandhoven verklaarde de vordering tot 
aanstelling van een deskundige ontvankelijk. De rechtbank van Antwerpen (Rb. Antwerpen, 23 
november 1981) bevestigde de uitspraak: ,overwegende dat met ,diegenen die door hun 
gezamenlijk toedoen" de wetgever ook bedoelt zij die de Ieiding van dergelijke werken in 
handen hebben,. Het Hof van Cassatie zette bij arrest van 21 januari 1983 -terecht- het puntje 
op de i. Op grond van de voorbereidende werken besliste het Hof dat met ,diegenen die" geen 
andere personen worden bedoeld dan de exploitanten van de grondwaterwinning en de bouw
heren van openbare of private werken. 
(72) Artikel40 Gww bepaalt: ,lndien een onroerende zaak is gelegen in een gebied waarin de 
grondwaterstand invloed ondergaat van meer dan een onttrekking en blijkens het onderzoek 
van de Technische Commissie Grondwaterbeheer niet of niet binnen een redelijke termijn is 
vast te stellen door welke onttrekking de schade die onroerende zaak ondervindt, wordt 
veroorzaakt, kennen gedeputeerde staten de rechthebbende ten aanzien van die onroerende 
zaak op zijn verzoek een vergoeding van de kosten van ondervanging der schade of schade
vergoeding toe. De rechthebbende is in dat geval gehouden tot overdracht van de rechten 
welke hij tegenover derden mocht kunnen doen gelden." Wat de heffing betreft, zie art. 48. en 
TONNAER, F., o.c., 839. 
(73) Art. 35 e.v. Gww. 
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seringen. Zonder dat dit nodig is, vermelden de wet van 10 januari 
1977(74) en het Vlaamse decreet dat grond en beplantingen inbegre
pen zijn in de onroerende goederen bovengronds. Deze precisering 
heeft echter geen beperkende betekenis: ook schade aan onroerende 
goederen door bestemming(75) komt in aanmerking evenals het ver
lies van water in vijvers(76). Zowel herstelkosten, waardeverminde
ring, genotsderving, verhuiskosten als hinder worden vergoed(77). 
Patrimoniale zowel als extrapatrimoniale schade door lichamelijk 
letsel zijn uitgesloten, evenzeer als winstderving andere dan deze 
veroorzaakt door schade aan onroerende goederen of beplantin
gen(78). Het Waalse decreet preciseert in art. 1, § 1, a) dat ook schade 
aan machines en installaties die ge'lncorporeerd zijn in onroerende 
goederen in aanmerking komt, blijkbaar ook indien deze toebehoren 
aan een ander dan de eigenaar van het onroerend goed zelf(79). Ten 
overvloede wordt in het Waalse decreet vermeld dat ook de ( econo
mische) schade die het gevolg is van het niet gebruiken of bezetten 
van beschadigde onroerende goederen evenals de kosten van verhuis 
en herhuisvesting van de bewoners van de beschadigde onroerende 
goederen vergoed worden. 
De wet van 10 januari 1977 geldt ook bij schade aan bestaande 
grondwaterwinningen van meer dan 10 m3(80). Schade van deze 
soort werd uitdrukkelijk vermeld omdat het grondwater niet valt onder 
,onroerende goederen" zodat er zonder deze vermelding geen scha
devergoeding zou kunnen toegekend worden indien private drink-

(74) De schade die bedoeld wordt in art. 1, 2de lid is dezelfde a1s deze bedoeld in art. 1, 1ste lid 
van de Wet van 10 januari 1977 (Rb. Bergen, 2 februari 1982). 
(75) Vred. Soignies, 6 augustus 1991 (gecit., noot 5). 
(76) In de betwisting die tot het cassatiearrest van 14 november 1985 leidde, hadden grond
waterwinningen tot gevolg dat vijf vijvers kwamen leeg te staan. Verweerder voerde aan dat 
het water geen deel uitmaakt van de onroerende goederen bedoeld in art. 1 van de wet. Volgens 
het Hof van Cassatie kan dit onderscheid niet gemaakt worden: vijvers zijn bovengronds 
gelegen onroerende goederen die door de tekst niet worden uitgesloten wat schadevergoeding 
betreft. 
(77) Rb. Bergen (gecit., noot 5). 
(78) Vred. Zandhoven, 21 februari 1978. 
(79) Zie de opmerkingen van de Raad van State bij het ontwerp van de regering. Doc. Parl., 
Cons. Reg. W., 1984-1985, 160/1, 11. 
(80) Hier weerde het Hof van Cassatie een restrictieve interpretatie af. Een vonnis van 12 
oktober 1983 van de rechtbank van leper betrof het verminderen van het debiet van een 
waterwinning van een hoeve ten gevolge van bronbemalingen voor de aanleg van de A 19 
snelweg. De rechtbank had beslist dat niet vereist is dat het debiet van de winning effectief 
10 m3 overschrijdt maar enkel dat een winning van lOrn mogelijk is. Het Hof van Cassatie 
bevestigde dat het debiet en niet het aantal m water dat effectief werd gebruikt doorslaggevend 
is (Cass., 27 september 1985, R.W., 1985-86, 1387.) 
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waterwinningen in het gedrang gebracht worden door de verlaging 
van de grondwaterstand(81). De beperking tot grondwaterwinningen 
van 10m3 per dag werd toegevoegd om te vermijden dat de tekst van 
toepassing zou kunnen zijn op elke uitdroging van een waterput, 
hetgeen, aldus de bevoegde minister, aanleiding zou geven tot fictieve 
klachten(82). Het Vlaamse decreet laat deze laatste beperking weg en 
geldt voor schade aan aile bestaande grondwaterwinningen, ongeacht 
hun omvang. Het Waalse decreet vermeldt de schade aan grondwater
winningen niet, zodat deze niet meer vergoedbaar is(83). 

21. Zowel de Nederlandse als de Belgische wetgevers zijn zich ervan 
bewust dat de duur en de kosten van de procesvoering de grate 
handicap zijn voor het slachtoffer van grondwaterschade. 
Zij trachten de proceslast voor eiser dan ook te verlichten, blijkbaar 
naar het model van de mijnwetgeving. 
In de Belgische wet van 10 januari 1977 zowel als in de twee 
regionale decreten wordt de exclusieve bevoegdheid van de vrede
rechter voorzien. Voor de nationale wetgever is de vrederechter be
voegd in eerste en laatste aanleg indien de schade de 150.000F niet 
overschrijdt; krachtens het Waalse decreet is dit het geval tot 
500:000F(84): Het Vlaamse decreet beperkt de mogelijkheid op be
roep echter niet. 
De nationale wet en het W aalse decreet stellen een voorafgaande 
verzoeningspoging verplicht op straffe van niet ontvankelijkheid 
van de vordering. Vooraleer een verzoek tot minnelijke schikking 
kon ingediend worden, moest de voormalige nationale administratie 
van het mijnwezen de schade hebben vastgesteld op verzoek van eiser 
of van de vrederechter(85). Volgens het Waalse decreet moet de 
vaststelling van de schade door de bevoegde ambtenaren van het 
W aalse Gewest gebeuren binnen de veertig dagen; is dit niet het 
geval, dan kan de procedure verdergezet worden(86). Indien de ex
ploitant zijn aansprakelijkheid niet ontkent, moet hijzelf binnen een 
bepaalde termijn een voorstel tot schadevergoeding doen. Met deze 

(81) Par/. St., Kamer, nr. 849 (1975-76), nr. 5, 8. 
(82) Par/. St., Kamer, 849 (1975-1976), nr. 7. 
(83) Par/. St., Cons. Reg. W., 160 (1984-85), nr. 1, 2. 
(84) Art. 2, 2de lid. 
(85) Art. 14. 
(86) Art. 4. 
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bepaling wilde de wetgever het slachtoffer bevrijden van lange ex
pertises betreffende de omvang van de schade(87). Veel succes heeft 
de verplichte minnelijke schikking niet gehad: uit de gepubliceerde 
rechtspraak blijkt niet dat de verweerders hun aansprakelijkheid in 
beginsel frequent erkenden. Volgens het Vlaamse decreet kan de 
dagvaarding worden voorafgegaan door een paging tot minnelijke 
schikking. Van een verplichting is geen sprake meer, evenmin als van 
een vaststelling van de schade door de administratie. 
Ook de Nederlandse Grondwaterwet heeft aandacht voor de procedu
remoeilijkheden waarmee eiser kan geconfronteerd worden, onafge
zien van de mogelijkheid op vergoeding lastens de Gedeputeerde 
Staten in gevallen waar er meerdere onttrekkingen zijn in eenzelfde 
gebied. De arrondissementsrechtbank is bevoegd. Het slachtoffer kan 
een technische commissie(88) (die ook een rol speelt in de procedure 
voor de Gedeputeerde Staten) vragen een onderzoek in te stellen (art. 
37, lid 2 Gww). De bemiddelende rol van deze commissies zou 
verklaren dat gerechtelijke uitspraken inzake grondwaterschade in 
Nederland schaars zijn(89). Ook stellen de gedeputeerde staten aan 
eenieder die erom verzoekt de gegevens beschikbaar van de ingevolge 
de vergunningsvoorschriften verrichte metingen van het grondwater
peil (art. 37 lid 3 Gww). 

22. Als verdere tegemoetkoming voor de slachtoffers voorziet de 
Belgische wet van 10 januari 1977 (art. 7 tot 12) in de oprichting 
van een voorschottenfonds dat gespijsd wordt door heffingen lastens 
waterwinningen van meer dan 35.000 m3 per jaar(90)(91). Het fonds 
kan het slachtoffer - in afwachting van de gerechtelijke einduit
spraak - naar billijkheid een voorschot uitkeren, wanneer uit een 
summier onderzoek blijkt dat er tussen de schade, de daling van het 
grondwater en de waterwinning een onderling verband is. Ten belope 
van het uitbetaalde voorschot treedt het fonds in de rechten van de 

(87) Pari. Besch., 1975-76, Kamer, 849/5, 15 en 16. 
(88) NEUERBURG, E. en VERFAILLE, P., o.c., 206; Brussaard e.a., o.c., 207. 
(89) VAN AcHT, noot onder Rechtbank Almelo, 5 februari 1992, o.c., 71. Als gepubliceerde 
uitspraken kunnen worden vermeld: Hoge Raad, 18 februari 1944 (Jochems/Gemeente 's 
Gravenhage), Nederlandsche Jurisprudentie, 1944, 305-311; Rechtbank Almelo, 5 februari 
1992 (Van De Pol e.a./B.V. Wavin Nederland), Milieu en Recht, 1995,69-72, met noot VAN 
AcHT). 
(90) K.B. 6 december 1978, art. 4. 
(91) Voor 1980 bijvoorbee!d bedroeg de heffing 0,04F per m3 (K.B. 2 maart 1981). Eind 1983 
werd een eerste maal afgerekend en werd het overschot uit het Fonds terugbetaald. 
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benadeelde. V erliest deze het geding, of wordt hem een schadevergoe
ding toegekend die lager is dan het voorschot, dan vordert het Fonds 
een deel of het geheel van de vergoeding terug(92). De rol van het 
voorschottenfonds bleef eerder beperkt(93). Voor een deellag dit aan 
de beperkende uitvoeringsbesluiten die schade aan onroerende goe
deren door bestemming uitsluiten, evenals winstderving(94). Ook 
wordt het summier onderzoek betreffende het oorzakelijk verband 
tussen schade, daling van de grondwateriaag en waterwinning be
zwaard door het feit dat van de hiertoe aangestelde ambtenaar van het 
mijnwezen verwacht wordt dat hij het minimum- en maximum per
centage schat waarvoor de gedagvaarde exploitanten van grondwater
winningen en bouwheren van openbare en private werken samen 
verantwoordelijk zijn(95)(96). 
Het Vlaamse(97) en Waalse(98) decreet richten elk een regionaal 
voorschottenfonds op. Deze regionale fondsen hebben, naast het 
verlenen van voorschotten, tevens tot opdracht maatregelen en studies 
met een preventief karakter te financieren. Het Vlaamse decreet blijkt 
echter restrictiever dan de Belgische wet en het Waalse decreet. 
Volgens deze laatste volstaat dat het causaal verband blijkt uit een 
summier onderzoek; in het Vlaamse decreet valt de term ,summier" 
weg. Het hoofdstuk uit het Vlaamse decreet uat betrekking heeft op 
de aansprakelijkheid wordt, zoals reeds gezegd, pas van kracht op 
de datum bepaald bij een -nog niet uitgevaardigd- uitvoeringsbesluit. 
Het Vlaamse voorschottenfonds is dus nog niet in werking; onder
tussen werd het wel door het decreet Bestuurlijk Beleid van 12 

(92) Memorie van Toelichting, Parl. St., Kamer, 1974-75, nr. 98411, 4. 
(93) Het Verslag aan de Koning bij het K.B. van 15 september 1991 tot opheffing van het 
federale fonds vermeldt dat in 1991 elf dossiers in behandeling waarvan acht het Waalse 
gewest betroffen en vijf het Vlaamse. 
(94) K.B. van 6 december 1978. 
(95) K.B. 6 december 1978, art. 4, b. 
(96) Bij toepassing van de equivalentieleer, is het zelfs op het vlak van de bijdrage irrelevant 
dat bijvoorbeeld geologische factoren mede de grondwaterdaling hebben veroorzaakt. Enkel 
de fout van het slachtoffer kan een gedeelde aansprakelijkheid tot gevolg hebben (Rb. Bergen, 
2 februari 1982.) 
(97) Art. 20 tot 28 
(98) Art. 8, § 1 en§ 2 van het Decreet van 11 oktober 1985. Zie verder B. W. Gew. Ex. van 15 
oktober 1987, B.S., 2 december 1987, zoals gewijzigd door het B.W.Gew.Ex. van 21 mei 1992, 
B.S., 25 juni 1992. 
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december 1990 omgevormd tot een budgettair fonds(99). Waar de 
nationale wet voorlopig in werking blijft in Vlaanderen, geldt dit 
uiteraard niet voor het nationale voorschottenfonds dat immers werd 
afgeschaft. 

B. HET CAUSAAL VERBAND 

23. Onze aandacht gaat hier vooral naar de wijze waarop de bijzon
dere wetgeving het cruciale probleem, het vaststellen van het vereiste 
causaal verband, aanpakt. Op dit punt blijken de besproken teksten 
fundamentele verschillen te vertonen. 

1. Foutloze aansprakelijkheid voor eigen daad 

24. De Belgische wet van 10 januari 1977 -en dus ook het Vlaamse 
decreet dat op dit punt identiek is- wijkt niet af van het gemeen recht 
inzake causaliteit. Dit is althans het standpunt van het Hof van 
Cassatie(lOO): het volstaat niet dat aangetoond wordt dat de schade 
het gevolg is van de daling van de grondwaterlaag en dat verweerder 
de grondwaterlaag heeft doen dalen; ook het ,globale" causaal ver
band tussen de schade en de onttrekking van grondwater moet be
wezen. Waar art. 1 van de wet bepaalt dat ,de exploitant ... die door 
zijn toedoen de daZing van de grondwaterlaag veroorzaakt ... aan
sprakelijk (is) voor de schade die daardoor bovengronds wordt ver
oorzaakt ... ", gaat men er dus van uit dat ,daardoor" verwijst naar 
,door zijn toedoen" en niet naar ,de daling van de grondwaterlaag". 
Het Hof volgt op dit punt de conclusie van advocaat-generaal 
Velu(101) die uit een uitvoerig onderzoek van de voorbereidende 
werken besluit dat de wetgever geen vermoeden van causaal verband 
heeft ingevoerd, maar enkel is afgeweken van het fout-vereiste. Net 
zoals in het geval van de mijnwetgeving staan wij hier dus voor een 
geval van foutloze aansprakelijkheid voor eigen daad(102). 

(99) A1t. 20, § 1-2 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer, gewijzigd door artikel 51 van het decreet van 12 december 1990 betreffende 
het bestuurlijk beleid, B.S., 21 december 1990, 23712; zie ook de voorbereidende werken van 
het Decreet houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding 
van de begroting van 1991, Gedr. St., VI.R., 1990-1991, nr. 424/1, 4. 
(100) Cass., 8 december 1983 (gecit., noot 5) dat Rb. Bergen 2 februari 1982 (gecit., noot 5) 
bevestigt. 
(101) R.G.A.R., 1995, 10862. 
(102) Zie hierover BocKEN, H., ,Van fout naar risico", T.P.R., 1984, 340 e.v. 
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Deze interpretatie leidt er ook toe dat al. 2 van art. 1 volgens hetwelk 
,meerdere exploitanten of bouwheren die door hun gezamenlijk toe
doen de grondwaterlaag doen dalen, solidair aansprakelijk zijn ", 
weinig soelaas kan bieden voor het slachtoffer. Vooraleer er van 
een hoofdelijke aansprakelijkheid sprake kan zijn, moet de aanspra
kelijkheid van elk van de betrokken eerst vastgesteld zijn overeen
komstig het gemeen recht. 

25. Het is zeer de vraag of deze interpretatie van de wet overeenstemt 
met de bedoelingen van de wetgever. Door deze lectuur wordt de 
herhaalde vermelding van het doen dalen van de grondwaterl~ag 
in art. 1 van de wet nutteloos. Een tekst die enkel tot doel heeft een 
foutloze aansprakelijkheid in te voeren kan zich ertoe beperken te 
bepalen dat de bouwheer of exploitant van de grondwaterwinning 
objectief aansprakelijk is voor de schade die hij door de onttrekking 
van grondwater veroorzaakt. 
Het was duidelijk de bedoeling van de wetgever om de positie van het 
slachtoffer te verbeteren en het te beschermen tegen de langdurige 
procedures, vooral in gevallen waar de grondwaterstand de invloed 
ondergaat van meerdere onttrekkingen(103). Met de interpretatie van 
het Hof van Cassatie bereikt men dit doel echter niet. Een foutloze 
aansprakelijkheid voor eigen daad voegt weinig of niets toe aan de 
evenwichtsleer. Aile problemen op het vlak van het causaal verband 
blijven immers bestaan, zodat de kansen op schadevergoeding voor 
het slachtoffer onder de wet niet veel beter zijn dan onder het gemeen 
recht(104). Feit is dat de wetgever geen duidelijk inzicht had in de 
structuur van van het gemeen recht afwijkende aansprakelijkheids
regelen en meer bepaald in de technische verschillen tussen een 
foutloze aansprakelijkheid voor eigen daad en een eigenlijke risico
aansprakelijkheid. 

26. Ook bij toepassing van de Nederlandse Grondwaterwet moet 
het bewijs van het causaal verband tussen onttrekking en schade 
geleverd worden overeenkomstig het gemeen recht. De benadeelde 

(103) Met de nieuwe wet zou het volstaan hebben een van de personen aan te spreken die de 
grondwaterlaag heeft doen dalen; elk van hen is dan voor het geheel aansprakelijk; de discussie 
omtrent de bijdrage kan verschoven worden naar een tweede geding, tussen diegenen die water 
oppompen onderling (Memmie van Toelichting, Parl. St., Kamer, 1975-76, nr. 849/1,2; 
Verslag Bode, Parl. St., Kamer, 1975-76, nr. 849/5, 10). 
(104) HANOTIAU, o.c., T. Aann., 1977, 193; SCHUERMANS, L., o.c., 242. 
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dient niet aileen aan te tonen wie de onttrekking heeft veroorzaakt, 
maar ook dat zijn schade het gevolg is geweest van deze onttrek
king(105). 
Zoals verder uitvoeriger wordt besproken, komt de Grondwaterwet 
het slachtoffer op efficiente wijze ter hulp voor het geval het bescha
digde onroerende goed gelegen is in een gebied waar de grondwater
stand be!nvloed wordt door meer dan een onttrekking. Indien in dit 
geval niet of niet binnen een redelijke termijn kan vastgesteld worden 
door welke onttrekking de schade is veroorzaakt, kan de benadeelde 
vergoed worden langs een door een heffing gefinancierd buitenge
rechtelijk vergoedingsstelsel, beheerd door de Gedeputeerde Sta
ten(106). 

2. Risico-aansprakelijkheid 

27. Aanvaardt men, in tegenstelling tot het Hof van Cassatie, dat 
,daardoor" in artikel1 van de Belgische wet van 10 januari 1977 slaat 
op ,de daling van de grondwaterlaag" en niet op ,door diens toe
doen", dan krijgt deze bepaling een fundamenteel verschillende be
tekenis. Het slachtoffer moet dan nog enkel het -relatief gemakke
lijke- bewijs leveren dat de schade werd veroorzaakt door een daling 
van de grondwaterlaag en dat verweerder een daling van de grond
waterlaag heeft veroorzaakt. Het ,globaal" causaal verband tussen de 
activiteit van verweerder en de schade moet echter niet meer aange
toond worden. lndien meerdere onttrekkingen de grondwaterlaag 
hebben doen dalen, zijn de exploitanten ervan aansprakelijk voor 
het geheel. Het slachtoffer kan ermee volstaan een van hen aan te 
spreken. 
Bij deze interpretatie van art. 1 wordt de wet van 10 januari 1977 een 
risico-aansprakelijkheid. Bij een risico-aansprakelijkheid wordt de 
aansprakelijke niet Ianger geselecteerd op basis van feitelijke causa
liteit; de wetgever kanaliseert de schadelast naar diegenen die een 
door de wetgever relevant geachte band hebben met de risico-factor 
voor dewelke de bijzondere wettelijke regeling geldt(107). Mede 
langs de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt de schade ten laste 
gelegd van de groep van diegenen die het grondwater hebben doen 
dalen. Deze risico-aansprakelijkheid is voor het slachtoffer voorde-

(105) VAN AcHT, noot onder Rechtbank Almelo, 5 februari 1992 (Van De Pol e.a./B.V. Wavin 
Nederland), Milieu en Recht, 1995, 71; TONNAER, F., o.c., 958. 
(1 06) Zie verder. 
(107) Zie uitvoetiger, B .. ""• H., o.c., T.P.R., 1984, 372. 
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liger dan de omkering van de bewijslast die in bepaalde Ianden 
voorkomt indien de schade veroorzaakt is door een niet gei"dentifi
ceerd lid van een bepaalde groep. 

Een nadeel bij deze interpretatie is wel dat de groep van de aanspra
kelijken in de wet van 10 januari 1977 zeer breed is omschreven en 
ook de exploitanten van onttrekkingen omvat die slechts een verwaar
loosbare bijdrage tot de daling van de grondwaterlaag hebben gele
verd. 

Zoals gezegd, werd deze interpretatie van de wet van 10 januari 1977 
door de rechtspraak verworpen als niet in overeenstemming met de 
bedoelingen van de wetgever. 

28. Het Waalse decreet van 11 oktober 1985 van zijn kant herneemt 
de bepalingen van art. 1, al. 1 en 2 van de federale wet van 11 januari 
1977 en sluit aldus het fout-vereiste uit. Bewust van de ontoereik
endheid van deze oplossing bij bodemverzakkingen, voegt de Waalse 
wetgever er echter aan toe: ,Tout dommage vise(. .. ) est presume etre 
cause par un abaissement de la nappe aquifere provoque par l'ex
ploitant d'une prise d'eau souterraine ou du maitre de l'ouvrage de 
travaux publics, a moins que ceux-ci ne prouvent soit que leur activite 
n 'a pas provvque-L'abwssement de-z~:rm:rppe-aquiftn::-souterraine, so it 
que les dommages ne resultent pas de celui-ci". 

Deze nieuwe bepaling introduceert een vermoeden van ,globaal" 
causaal verband tussen een door de wet bedoelde schadegeval en de 
daling van de grondwaterlaag veroorzaakt door een onttrekking van 
grondwater. Men mag aannemen dat het een onweerlegbaar vermoe
den is; in elk geval wordt de mogelijkheid van tegenbewijs· niet 
vermeld. Het toepassingsgebied van het vermoeden wordt echter op 
een zeer merkwaardige wijze omschreven, aan de hand van een 
dubbel, dit keer weerlegbaar vermoeden. Tenzij de exploitant het 
bewijs Ievert, hetzij dat hij het grondwater niet heeft doen dalen, 
hetzij dat de schade niet het gevolg is van een daling van het grand
water, wordt het globaal causaal verband tussen de schade en de 
onttrekking die de grondwaterlaag heeft doen dalen vermoed. Wat 
de toepassingsvoorwaarden betreft, is er dus sprake van een dubbel -
dit keer weerlegbaar- vermoeden. 

Technisch gezien is deze regeling vrij zwak uitgewerkt. Beleidsmatig 
komt zij neer op een risico-aansprakelijkheid. De kritiek dat de kring 
van de potentiele aansprakelijken mogelijks te breed wordt, geldt hier 
echter nog meer dan bij de hiervoor beschreven interpretatie van de 
nationale wet. Naar onze mening gaat het te ver om, behoudens 
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tegenbewijs, te vermoeden dat elk schadegeval van het type bedoeld 
in het decreet, veroorzaakt is door een daling van het grondwater en 
dat elke waterwinning of bronbemaling, hoe klein ook, de grond
waterlaag heeft doen dalen. In de praktijk echter zal het tegenbewijs 
op deze laatste twee punten wellicht relatief gemakkelijk te leveren 
zijn. 
Er is ons maar een enkel toepassingsgeval bekend van het Waalse 
decreet: het vonnis van de vrederechter van Soignies van 6 augustus 
1991(108). Merkwaardig genoeg velt de vrederechter, om het stellen 
van een prejudiciele vraag te vermijden, zijn vonnis, zonder een 
beroep te doen op het vermoeden van causaliteit. 

29. Een eigenlijke risico-aansprakelijkheid inzake grondwater
schade(109) is voorzien in het Voorontwerp Decreet Milieube
leid(llO) dat werd opgesteld door de lnteruniversitaire Commissie 
tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest. De aan
sprakelijkheid wordt hier echter gekanaliseerd naar de exploitanten 
van een grondwaterwinning waarvoor een bepaalde vergunning ver
eist is(lll). Hiermee wordt beoogd dat de risico-aansprakelijkheid 
enkel de exploitanten zou treffen die een substantieel volume aan 
water aan de bodem onttrekken en een reeel risico veroorzaken dat 
de grondwaterlaag daalt. Deze kanalisatie van de aansprakelijkheid 
legt de schadelast dus enkel op de groep van diegenen die belangrij
ke hoeveelheden grondwater oppompen uit een bepaalde grond
waterlaag en vermijdt dat ook de exploitanten van kleine grond
waterwinningen of bronbemalingen worden aangesproken. Het ant
werp volgt het Waalse decreet niet waar dit laatste het weerlegbare 
vermoeden invoert dat waterwinningen of bronbemalingen aan de 
basis liggen van bijna aile schade bovengronds aan onroerende goe
deren. 

(108) Gecit., noot 5. Dit vonnis werd geveld in de zaak die ook aanleiding gaf tot het vonnis 
van de vrederechter van Boussu van 7 mei 1980 (gecit., noot 5). De arrondissementsrechtbank 
van Bergen besliste op 22 juni 1990 dat de (nieuwe?) vrederechter van Boussu en zijn 
plaatsvervangers wettelijk verhinderd waren de zaak te behandelen en wees deze toe aan de 
vrederechter van Soignies. 
(109) Artikel11.1.19 van het Voorontwerp Decreet Milieubeleid bepaalt: ,De exploitant van 
een grondwaterwinning waarvoor een vergunning van eerste klasse vereist is, is aansprakelijk 
voor de schade en milieuverstoring die het gevolg is van de daZing van de grondwaterlaag 
waarin de grondwaterwinning plaatsvindt. " 
(110) Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het milieurecht in het Vlaamse Gewest, 
Voorontwerp milieubeleid, Die Keure, Brugge, 1995, art. 11.1.17 en toelichting p. 1072. 
(111) In de huidige Vlaamse reglementering is een vergunning vereist voor onttrekkingen van 
96 m3 per dag of meer. Zie B. VI. Reg. van 27 maart 1985 houdende reglementering en 
vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones. 
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3. Schadevergoeding buiten het aansprakelijkheidsrecht; recht
streekse schadespreiding 

30. Een radicale oplossing voor het probleem van het bewijs van de 
causaliteit in gevallen waar meerdere onttrekkingen eenzelfde grond
laag belnvloeden, is te vinden in art. 40 van de Nederlandse Grond
waterwet. W anneer het onroerend goed gelegen is in een gebied waar 
de grondwaterstand be1nvloed wordt door meer dan een onttrekking 
en wanneer naar het oordeel van een technische commissie niet of niet 
binnen een redelijke termijn kan worden vastgesteld door welke out
trekking de schade wordt veroorzaakt, kan de benadeelde de Gede
puteerde Staten om een schadevergoeding verzoeken. Ter financie
ring van deze schadevergoeding kunnen de Gedeputeerde Staten een 
heffing instellen op het onttrekken van grondwater (art. 46). Het 
slachtoffer draagt zijn recht op schadevergoeding over aan de Ge
deputeerde Staten. 
'1et deze oplossing die, wat toerekening van de schade betreft, 
._,1 ,tivalent is (lqn het oprichten van een schadefonds(112), treedt 
men buiten het kader van het aansprakelijkheidsrecht: de schade 
wordt gespreid over de groep van diegenen die heffingen betalen, 
zonder dat een beroep op de regelen van het aansprakelijkheidsrecht 
noodzakelijk is. 
Een beroep op schadefondsen en andere vormen van rechtstreekse 
spreiding van de schade is de enige mogelijkheid indien men de 
vergoeding van het slachtoffer van een bepaalde soort schade wil 
verzekeren in gevallen waar het aansprakelijkheidsrecht geen uit
weg biedt, omdat het causaal verband niet kan aangetoond worden 
of omdat verweerder insolvabel is. Vooral voor wat schade door 
milieuverontreiniging betreft, bestaat belangstelling voor deze oplos
sing(113). In Nederland werd door art. 64, lid 1 van de Wet Lucht
verontreiniging een Fonds Luchtverontreiniging opgericht dat vergoe
ding kan toekennen aan wie door luchtverontreiniging schade lijdt en 
hiervoor niet binnen redelijke termijn langs het gemeen recht schade
vergoeding kan bekomen (hetgeen meestal het geval is omdat de bron 
van verontreiniging niet ge1dentificeerd is). De veralgemening van 

(112) Over het gebruik van schadefondsen in het milieurecht, zie BocKEN, o.c., The gradual 
convergence (Markesinis, B., edit.), 247 e.v. en referenties aldaar. 
(113) Zie H. BOCKEN, ,Systemes alternatifs pour I' indemnisation des dommages dus a Ia 
pollution", R.G.A.R., 1990, 11698 en 11714. 
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deze regeling tot andere oorzaken van milieuschade staat momenteel 
ter bespreking(114). 
Het resultaat van een oplossing van deze soort is in vele opzichten 
gunstiger voor het slachtoffer en maatschappelijk gezien efficienter 
dan datgene waartoe het aansprakelijkheidsrecht leidt. Het slachtoffer 
krijgt vergoeding van de schade en wordt bevrijd van de anders bijna 
onoverkomelijke proceslast. De schade wordt ten laste gelegd van 
diegenen die grondwater aan de bodem onttrekken en in functie 
hiervan heffingen betalen. Complexe vorderingen tot schadevergoe
ding en regresvorderingen worden overbodig. Blijkt het toch mogelijk 
en verantwoord de schade individueel toe te rekenen, dan kan het 
fonds (in casu, de Gedeputeerde Staten) tegen de verantwoordelijke 
regres uit te oefenen. 

31. Er werd reeds benadrukt dat de Voorschottenfondsen opgericht 
door de Belgische wet en de Vlaamse en Waalse decreten geen 
schadefondsen zijn en niet tot een rechtstreekse spreiding van de 
schade leiden. Zij kennen immers slechts terugvorderbare voor
schotten toe. Wil de benadeelde die een voorschot bekwam, niet 
gehouden zijn tot terugbetaling, dan moet hij slagen in een aanspra
kelijkheidsvordering. De gehele proceslast blijft hierbij op hem rus
ten. 
Ook in ons land zou een stelsel van rechtstreekse spreiding van 
bepaalde gevallen van grondwaterschade zonder veel moeilijkheden 
kunnen ingevoerd worden. De Interuniversitaire Commissie tot 
Herziening van het Milieurecht stelde voor dat de benadeelde bij 
bepaalde gevallen van milieuschade voor dewelke niet binnen rede
lijke termijn een oplossing kan worden gevonden langs het 
aansprakelijkheidsrecht, aanspraak zou kunnen maken op een tus
senkomst van het Mina-fonds dat, zoals men weet, gefinancierd 
wordt door de heffingen op vast afval en op afvalwater. Er werd 
voorgesteld dat deze oplossing ook zou gelden bij schade veroorzaakt 
door een niet-gei"dentificeerde onttrekking van grondwater(115). 
Een oplossing die een kleine ingreep van de wetgever vereist bestaat 
erin in de wetgeving op de voorschottenfondsen de bepalingen te 
schrappen volgens dewelke de voorschotten kunnen teruggevorderd 
worden. Uiteraard dringen er zich in dit geval ook een aantal bij
komende wijzigingen op aan de manier van werken van het fonds om 

(114) Zie Ministerie van Volkshuisvesting, Een milieuschadefonds in Nederland; een onder
zoek naar de moge1ijkheden, 1994, Zoetermeer, 117 +52 biz. 
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te vermijden dat een volledig onderzoek naar de causaliteit nood
zakelijk is vooraleer het fonds kan tussenkomen. 

Besluit 

32. De toepassing van het aansprakelijkheidsrecht op gevallen van 
grondwaterschade levert bijzonder grote problemen op, in het bijzon
der in gevallen waar meerdere grondwaterwinningen of bronbemalin
gen eenzelfde grondwaterlaag aanspreken. De complexiteit van de 
causaliteitsproblematiek brengt mee dat procesvoering op basis van 
het gemeen recht of van een foutloze aansprakelijkheid voor eigen 
daad geen efficiente of zelfs maar decente oplossing oplevert voor de 
benadeelde. 
De Belgische wet van 10 januari 1977 en de regionale decreten die 
deze wet vervangen zijn er niet in geslaagd het probleem op te lassen. 
Tot nu toe kan de benadeelde in feite evengoed beroep doen op de 
evenwichtsleer. 

33. De Vlaamse regering moet bepalen wanneer titel IV van het 
Vlaamse decreet-op de·grondwaterwinnirrgen varrtoepassirrgwordt: 
De conclusie is echter dat de huidige decretale regeling, net zoals 
de nationale wet, vrij nutteloos is. Een wetgevend initiatief lijkt 
aangewezen om het decreet eerst op een beperkt aantal punten te 
wijzigen om een echte risico-aansprakelijkheid te vestigen ten 
laste van diegenen die een substantiele hoeveelheid water onttrekken 
aan de grondwaterlaag waarvan de daling de schade heeft veroor
zaakt. 
Indien de preventieve reglementering op het gebruik van het grand
water niet heeft kunnen vermijden dat grondwaterschade een be
langrijk fenomeen blijft, kan het Voorschottenfonds best door een 
aantal beperkte ingrepen worden omgevormd tot een echt schade
fonds. 
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Bijlage 

SAMENVATIING VAN DE GEBRUIKTE NIET-GEPUBLICEERDE RECHTSPRAAK(*) 

Rb. Brugge, 23 oktober 1973, niet gepubl., A.R. 6582: In deze zaak 
strekt de vordering tot vergoeding van de schade, die landbouwer V. 
beweert geleden te hebben, ten gevolge van de waterwinning door 
verweerster, N.M.W., verricht op een stuk land, dat haar toebehoort, 
maar dat in de nabijheid is gelegen van de hoeve, die door eiser sinds 
het jaar 1962 wordt uitgebaat. Eiser beweert dat de waterwinning, 
zoals zij geexploiteerd wordt door verweerster op haar stuk land, het 
peil van het grondwater op zijn hoeve zodanig heeft be'invloed, dat de 
vruchtbaarheid er erg door geleden heeft in de jaren 1970, 1971 en 
1972, en vordert, wegens de schade daardoor geleden, een som van 
170.460 BEF, eventueel tijdens het geding te verhogen. 

Eiser beweert dus dat hij schade lijdt door de daad van verweerster en 
dat deze daad foutief is of minstens een overdreven buurlast inhoudt. 

Teneinde een en ander te kunnen nagaan, benoemt de rechtbank een 
deskundige, met als opdracht: ,de gronden uitgebaat door eiser te 
bezoeken en vast te stellen of die gronden overdreven ontwaterd zijn 
en eventueel welke de oorzaak daarvan is; Eventueel de toestand van 
ontwatering en de oorzaken daarvan te beschrijven en meer bepaald 
na te gaan of, en in welke mate, daden en handelingen van de 
verweerster de oorzaak zijn van deze ontwatering of ertoe bijgedra
gen hebben; meer bepaald te zeggen of oak de weersomstandigheden 
tot die uitdroging hebben bijgedragen en in welke mate; Na te gaan of 
de vruchten op de hoeve van eiser geleden hebben en nag zullen 
lijden, onder het tekort aan bodemwater en zo ja, te schatten welke de 
schade is die door eiser geleden werd en nag kan geleden worden, ten 
gevolge van de uitdroging die aan de daad of de fout van verweerster 
te wijten is. " 

Vred. Zandhoven, 21 februari 1978, niet gepub., A.R. 2873: In deze 
zaak strekt de vordering ertoe de N.V. A.W.W. en de Belgische Staat 
solidair te veroordelen om aan eisers de som van 151.000 BEF, ten 
provisionelen titel, te betalen wegens schade die eisers voorhouden te 
hebben opgelopen ingevolge de werkzaamheden achter hun tuin
bouwbedrijf voor het aanleggen van het veiligheidsreservoir ,Spaar
bekken Broechem", alsook een deskundige aan te stellen. 

(*) I. Larmuseau 
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Bisers stellen dat de N.V. A.W.W. in opdracht en voor rekening van 
de Belgische Staat gedurende meer dan 2 jaren het water uit de bodem 
wegzuigt op en rand de werken, en dat deze waterwinning voor 
gevolg heeft gehad dat reeds gedurende 2 jaar een waterarmte is 
ontstaan in de voedingsbodem van het door hen geexploiteerde tuin
bouwgebied, waardoor een grate schade is ontstaan aan de oogsten 
van 1976 en 1977, alsook aan de planten, hun groei en hun voort
planting. 

De N.V. A.W.W. roept de niet-toelaatbaarheid van de vordering in. 
Zij stelt dat de wet van 10 januari 1977 op haar niet van toepassing is, 
nu zij ter plaatse geen grondwaterwinning exploiteert, noch de bouw
heer is van openbare of private werken, en nu het niet door haar 
toedoen is dater zich eventueel een daling van grondwater zou hebben 
voorgedaan. 

De Vrederechter verklaart de vordering tot aanstelling van een des
kundige tegen de A.W.W. ontvankelijk, en stelt twee deskundigen 
aan, met als opdracht ,de werken door eerste verweerster uitgevoerd 
voor rekening van tweede verweerder aan het, Waterreservoir Spaar
bekken Broechem" na te gaan, te onderzoeken en te beschrijven; het 
tuinbouwbedrijf van eisers na te gaan, te onderzoeken en te beschrij
ven, alsook- de schade die eisers in hun tuinbouwbedrijf hebben 
geleden, o.m. aan de oogsten van 1976 en 1977 en aan de planten, 
hun groei en hun voortplanting, te onderzoeken en te beschrijven en 
deze schade te begroten; na te gaan of er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen de uitgevoerde werken aan het, Waterreservoir Spaar
bekken Broechem" en de beweerde schade in het tuinbouwbedrijfvan 
eisers, en te preciseren in hoeverre de beweerde schade het gevolg is 
van de uitgevoerde werken, dan wel van klimatologische omstandig
heden ( ... )" 

Rb. Brugge, 20 februari 1980, niet gepub., A.R. 6582: In zijn op 18 
april 1976 neergelegd deskundig verslag besluit de expert tot de 
aansprakelijkheid van verweerster. De expert kent aan eiser een 
schadevergoeding toe a rata van 8.000 BBF per hectare, of voor 26 
hectare een jaarlijks bedrag van 208.000 BBF. 

Biser breidt zijn oorspronkelijke eis uit en vordert nu schadevergoe
ding vanaf 1 maart 1967, datum vanaf dewelke hij schade heeft 
geleden. Tevens wordt veroordeling gevraagd voor de toekomst, zo
lang verweerster de waterwinning onder dezelfde omstandigheden 
zou verderzetten. Biser vordert dat verweerster zou veroordeeld wor
den tot betaling van voormelde schadevergoeding tot een jaar na de 
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stopzetting van de betreffende waterwinning, gezien hij minstens een 
jaar na de stopzetting nog verlies zal hebben. 

Omdat de drinkwatermaatschappij de juistheid van de besluiten van 
de deskundige betwist, stelt de rechtbank een college aan van drie 
deskundigen, waarvan ook de eerste deskundige deel uitmaakt, met de 
opdracht van de eerst benoemde deskundige, evenwel aangevuld met: 
"De maatregelen aanduiden die kunnen worden aangewend om het 
groeiproces opnieuw in de hand te werken en de kostprijs van die 
werken of maatregelen besommen of, indien blijvende werken of 
inrichtingen noodzakelijk blijken, de kostprijs van installatie en ver
der onderhoud of vernieuwing te ramen. Verder alle technische of 
wetenschappelijke verrichtingen uit te voeren die zij dienstig achten 
terzake. Alle nodige inlichtingen in te winnen bij de daartoe nuttige of 
bevoegde personen, met vermelding van hun identiteit en hun bevin
dingen, en hun oordeel daarover uit te spreken., 

De rechtbank veroordeelt de drinkwatermaatschappij wel reeds tot het 
betalen van een provisionele schadevergoeding van 625.000 BEF 
omdat deze laatste het causaal verband tussen haar waterwinning en 
de schade had erkend voor ongeveer een zestal hectaren van het 
bedrijf van eiser. 

Vred. Boussu, 7 mei 1980, niet gepub., A.R. 6691: In deze zaak strekt 
de vordering tot vergoeding van de schade die ten gevolge van de 
grondwaterwinning van verweerster, T.M.V.W., een drinkwatermaat
schappij, is toegebracht aan het fabrieksgebouw van eiser (Cartonne
rie de Thulin). Verweerster betwist haar aansprakelijkheid, en stelt dat 
de diverse partijen die zij in tussenkomst en vrijwaring heeft gedag
vaard, en die in de streek uit dezelfde grondwaterlaag grondwater 
winnen of gewonnen hebben, door hun activiteit de daling van de 
grondwaterlaag hebben veroorzaakt. Verweerster weigert in elk geval 
tot vergoeding van de schade over te gaan, zolang de respectieve 
aansprakelijkheid van de overige exploitanten niet is aangetoond. 
Deze laatste ontkennen op hun beurt elke aansprakelijkheid, en wijzen 
op tal van andere oorzaken die de grondwaterlaag hebben kunnen 
doen dalen. Teneinde de hoegrootheid van de schade en de aanspra
kelijkheid van verweerster en van de in tussenkomst en vrijwaring 
geroepen partijen te kunnen nagaan, benoemt de Vrederechter vier 
deskundigen, die door eiser dienen te worden geprovisioneerd. Hun 
opdracht luidt als volgt: " ( ... ) 1 r de rechercher les causes des 
degradations relevees et pour ce faire: a) de s 'efforcer de determiner 
la date de leur apparition et le processus de leur evolution; b) de 
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rechercher si la construction et plus specialement les fondations des 
immeubles litigieux, ont ete conrues et realisees selon les regles de 
l'art, en tenant compte de ['importance des batiments, de la nature et 
de la composition du sol ou du sous-sol, de leur resistance, du niveau 
de la nappe phreatique, du regime des eaux souterraines tel qu 'il 
existait au moment de la construction mais aussi en fonction des 
modifications humainement previsibles qui pourraient l'affecter par 
la suite; c) d'etablir quelle pourrait etre ['incidence de la vetuste ou 
du defaut d'entretien sur la naissance et ['aggravation des degrada
tions; d) de dire si les degradations relevees trouvent plus speciale
ment leurs causes dans les affaissements et glissements de terrains et 
dans ['affirmative, dans quelle mesure; e) de dire si ['existence de 
travaux miniers anciens ant contribue a ces affaissements et glisse
ments et dans l 'affirmative, dans quelle me sure; f) de dire si ces 
affaissements et glissements ont pur origine un rabattement des 
nappes aquiferes sous-jacentes; g) de dire si le dit rabattement 
a he provoque en tout ou en partie par l'un des facteurs ci-apres: 
- assechement de !'ancien canal de Mons a Conde;- deplacements 
successifs du lit de la riviere Haine; -mise en service des stations de 
pompage etablies par les pouvoirs publics en vue du demergement des 
eaux de surface de la valtee de la Haine; - travaux de drainage, 
d'egouttage et de recouvrement des surfaces de ruissellement; -
edification des autoroutes Bruxelles-Paris en Bruxelles-Lille; - tra
vaux d'infrastructure et d'equipement du territoire; lesquelsfacteurs 
ayant pu influencer le dit rabattement notamment en moderant, sinon 
en supprimant les ruissellements nature is, troublant ainsi l 'approvi
sionnement normal des nappes aquiferes souterraines; h) de dire dans 
quelle mesure les variations climatiques des dernieres annees sont a 
l'origine des rabattements des nappes aquiferes et des mouvements de 
terrain; 12° ( ... )de dire si les rabattements des nappes aquiferes sont 
le resultat de pompages pratiques dans la region( ... ); 13° de preciser 
( ... ) quelle est la part des pompages en general dans les causes des 
degradations querellees ( ... ), 

Vred. Bergen, 12 januari 1981, niet gepub., A.R. 850/1978: In deze 
zaak strekt de vordering van eisers ertoe van de Belgische Staat en van 
de C.I.B.E. vergoeding te bekomen voor de schade, die ingevolge 
grondwaterwinning aan hun woonhuis zou zijn toegebracht. De 
C.I.B .E. dagvaardt de Belgische Staat alsook een nabijgelegen bedrijf 
dat grondwater oppompt in tussenkomst en vrijwaring. 

Teneinde zich over deze zaak te kunnen uitspreken, stelt de Vrede-
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rechter vier deskundigen ( drie architecten en een doctor in de 
wetenschappen) aan met als opdracht: "(. .. ) 1. Mission relative a 
l'action principale oit la solidarite est la regie: ( ... ) Examiner si 
les pompeurs, avant d'extraire les eaux souterraines en la region 
concernee en ant etudie entre eux les consequences possibles a la 
surface et si l 'Etat Beige a coordonne et comment ces extractions 
auxquelles il a d'ailleurs participe; Examiner ensuite si les pam
pages effectues par toutes ou l'une ou !'autre des parties de
fenderesses et appelees en intervention durant des piriodes a de
terminer, sont a l 'origine exclusifs des desordres releves dans 
l'immeuble et pourquoi; Si d'autres causes que les pompages appa
raissent aux yeux des experts (par exemple vice de construc
tion, vetuste, exploitation dus sous-sol par des mines etc.) les invitons 
a les decrire, les expliciter et appliquer eventuellement un coeffi
cient d'intervention dans le montant total du sinistre le tout dans 
chaque cas particulier ( ... ) 2. Mission des memes experts pour ce 
qui concerne la ventilation des responsabilites: ( ... ) Dire de prefe
rence par graphiques, les montants mensuels ou annuels des pompa
ges pour chacun des pompeurs durant les periodes a determiner et 
lequel ou lesquels a pu desequilibrer la ou les nappes d' eau souter
raine ( ... )., 

Rb. Antwerpen, 23 november 1981, niet gepub., A.R. 57.352: De 
N.V. A.W.W. tekende beroep aan tegen het vonnis dd. 21 februari 
1978 van het Vredegerecht van Zandhoven. De rechtbank stelt dat de 
eerste rechter terecht de vordering ontvankelijk verklaarde en een 
deskundig onderzoek beval, nu de · wetgever met de bepaling dat 
,diegenen die door hun gezamenlijk toedoen de daling van een 
grondwaterlaag veroorzaken, solidair aansprakelijk zijn voor de daar
door veroorzaakte schade" ook diegenen bedoelt die de Ieiding van de 
dergelijke werken in handen hebben. Het vonnnis a quo wordt beves
tigd. 

Gent, 22 oktober 1987, niet gepub., A.R. 16002: De drinkwatermaat
schappij tekent beroep aan tegen het vonnis dd. 20 februari 1980 van 
de rechtbank van eerste aanleg van Brugge. Zij vraagt enerzijds de 
vervanging van de eerst benoemde deskundige die thans ook van het 
college van deskundigen deel uitmaakt, en anderzijds de ontzegging 
aan gelntimeerde van elke provisionele schadevergoeding. Het Hof 
stelt dat het onbevooroordeeld zijn van de eerst aangewezen des
kundige niet buiten elke twijfel staat, nu deze in januari 1972 door 
de eigenaars van de landerijen waarvan de gei'ntimeerde pachter is als 
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prive-deskundige was aangesteld geworden om hun belangen, even
eens wegens ontwatering door waterwinning t.o.v. de appellante voor 
te staan. Het Hof oordeelt dan ook dat de beslissing van de eerste 
rechter m.b.t. de benoeming van deze deskundige als lid van het 
college der deskundigen niet zo opportuun was, en stelt als derde 
lid van het college een andere deskundige aan. 

Wat de provisie betreft, acht het Hof het bestaan van een oorza
kelijk verband tussen waterwinning en ontwatering voldoende be
wezen, minstens zodanig waarschijnlijk dat de toewijzing van 
een provisie verantwoord voorkomt (appellante betaalde in het 
verleden reeds belangrijke vergoedingen aan de eigenaar van de 
door gei'ntimeerde gepachte gronden voor ontwatering van de
zelfde gronden als deze waarover het ten deze gaat; de techni
sche raadgever van appellante zelf aanvaardt het bestaan van 
een causaliteitsverband tussen de waterwinning en de door gei'n
timeerde ondervonden hinder; appellante vergoedde in het ver
leden een aantal naaste buren van gei'ntimeerde; vooraleer gei'nti
meerde een gerechtelijke procedure opstartte, had appellante aan 
gei'ntimeerde de uitkering van niet onbelangrijke vergoedingen 
voorgesteld.) 

Rb. Brugge, 27 aprill989, niet gepub., A.R. 6582: De bij tussenarrest 
dd. 22 oktober 1987 van het Hof van Beroep van Gent aangestelde 
deskundige laat weten dat het probleem niet tot zijn specialisatie 
behoort en hij derhalve de opdracht niet kan aanvaarden. De twee 
bij tussenvonnis dd. 20 februari 1980 van de rechtbank van eerste 
aanleg van Brugge aangestelde deskundigen de1en de rechtbank mee 
de opdracht niet te kunnen aanvaarden, vermits hun beroepsbezig
heden hen daartoe onvoldoende tijd laten. De rechtbank stelt drie 
nieuwe deskundigen aan, twee hoogleraren in de geologie en een 
leraar aan een land- en tuinbouwschool. 

Vred. Soignies, 6 augustus 1991, niet gepub., A.R., 340/90. 

De vordering, ingesteld in september 1977, was oorspronkelijk ge
baseerd op de wet van 10 januari 1977. In de loop van de proce
dure is evenwel het decreet van 11 oktober 1985 in werking getre
den. 
De Vrederechter oordeelt dat het decreet vooral van de wet verschilt 
in zoverre in artikel 1, § 1, derde lid van het decreet wordt gesteld dat 
het de exploitant van de waterwinning toekomt te bewijzen dat 
gedeeltelijk ook andere oorzaken aan de schade ten grondslag liggen, 
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indien hij wi1 vermijden aansprakelijk te worden geste1d voor de 
tota1iteit van de schade. 

Krachtens artike1 17 van het decreet van 11 oktober 1985 dient dit 
decreet te worden toegepast op tussen 1 januari 1965 en 17 januari 
1986 vastgeste1de schade die nog niet werd vergoed. De vraag rijst of 
de Waa1se decreetgever zijn bevoegdheid niet heeft overschreden 
door het decreet terugwerkende kracht te verlenen voor schade vast
geste1d v66r 11 oktober 1980 - datum waarop de overdracht van 
bevoegdheden aan het Gewest door de Bijzondere Wet van 8 augustus 
1980 een feit is geworden, en dus datum voorafgaand aan dewe1ke 
aileen de Be1gische Staat terzake bevoegd was. Verweerster vraagt dat 
aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag zou worden geste1d inzake 
de conformiteit van artike1 17 van het decreet met artike1 26bis van de 
Grondwet en de Bijzondere Wetten. 

De Vrederechter oordee1t dat een toepassing van het decreet van 11 
oktober 1985 in p1aats van de wet van 10 januari 1977 geen in
v1oed heeft op de beoorde1ing van de gegrondheid van de hoofdvorde
ring en dat het bijgevo1g niet noodzake1ijk is deze prejudiciele vraag 
te steilen om over de vordering uitspraak te kunnen doen. De Vrede
rechter meent immers dat de prejudiciele vraag aileen zou dienen te 
worden geste1d indien niet zou zijn bewezen dat de tota1iteit van de 
aangevoerde schade is veroorzaakt door een da1ing van de grond
waterlaag die gehee1 of gedee1telijk voortv1oeit uit de grondwater
winningen van verweerster. De Vrederechter vervo1gt dat dit 1aatste 
bewijs we1 dege1ijk voorligt. Verweerster betwist immers niet de 
gegrondheid van de vordering, maar beperkt er zich toe te steilen 
dat haar waterwinning aileen de schade niet heeft kunnen veroorza
ken. De Vrederechter stelt vast dat het deskundigenvers1ag geen 
antwoord formu1eert op de vraag of de waterwinning van verweerster 
op zich vo1stond om de kwestieuze schade te veroorzaken. Uit het 
vers1ag blijkt we1 dat er in de omgeving van de schade geen water
winning voorhanden was die omvangrijker was dan deze van ver
weerster en die op zich zou hebben vo1staan om de schade te ver
oorzaken. Dit brengt de Vrederechter ertoe te steilen dat verweerster 
zich niet kan beroepen op de enige hypothese waarin zij niet aan
sprake1ijk zou kunnen worden geste1d ( cfr. Rb. Bergen, 2 februari 
1982), zijnde de hypothese waarin de onttrekking van een exp1oitant, 
op zich beschouwd, vo1stond om de schade te veroorzaken. In dit 
1aatste geva1 is immers e1ke andere exp1oitant van een waterwinning, 
waarvan de onttrekking onvo1doende was om de schade te veroor
zaken, niet aansprake1ijk. In aile overige denkbare hypotheses ( cfr. 
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Rb. Bergen, 2 februari 1982) is verweerster steeds, aldan niet solidair, 
aansprakelijk. 

Dit alles belet evenwel niet dat toch nog moet worden onderzocht of 
eiser er niet desondanks be lang bij heeft zich te beroepen op artikel 1, 
§ 1, derde lid van het decreet indien zou blijken dat andere oorzaken 
dan oppompingen van grondwater tot de schade hebben geleid. Een 
onderzoek van de feiten leert evenwel dat dit in casu niet bet geval is: 
enerzijds blijkt uit bet deskundigenverslag dat noch de klimaatswij
zigingen, noch de waterbemaling in de mijnen op zich volstonden om 
de verzakkingen te veroorzaken. Anderzijds kan de architecten van de 
beschadigde gebouwen, opgericht in de jaren 1920-23, 1935 en 1957-
1966, niet worden verweten dat zij toen geen specifieke voorzorgen 
namen om de stabiliteit van de gebouwen te verzekeren ingeval van 
een grondwaterdaling, nu er zich v66r 1969 geen daling van de 
grondwaterlaag voordeed. 

Wat de vorderingen in tussenkomst en vrijwaring betreft, wijst de 
Vrederechter erop dat de betrokken partijen slechts aansprakelijk 
kunnen worden gesteld indien kan worden aangetoond dat de oppom
pingen van grondwater door verweerster (of door een van de in 
vrijwaring geroepen ]2_artijen) op zich niet volstonde_n om de totaliteit 
van de schade te veroorzaken. In dat geval zijn alle exploitanten van 
grondwaterwinningen aansprakelijk, elk in verhouding tot hun impact 
op de daling van de grondwaterlaag en op de daardoor veroorzaakte 
schade (cfr. Rb. Bergen, 2 februari 1982). De Vrederechter stelt vast 
dat de deskundigen hieromtrent nog geen advies hebben geformuleerd 
en dat dienvolgens een nieuwe expertise moet worden bevolen. De in 
vrijwaring geroepen partijen werpen op dat, ook al zouden zij aan
sprakelijk blijken, verweerster desondanks geen deel van de haar ten 
laste gelegde schadevergoeding van hen kan vorderen, nu uit artikel 1, 
§ 3 van bet decreet volgt dat diegene die de gehele schade vergoedde 
op bet grond van bet decreet, maar een fout beging, geen verhaal heeft 
op de overige objectief aansprakelijken. Dat door verweerster een fout 
werd begaan zou moeten blijken uit het feit dat verweerster niet over 
een vergunning tot grondwaterwinning beschikt. Ook bier oordeelt de 
Vrederechter dat bet stellen van de prejudiciele vraag- in de huidige 
stand van het proces- niet noodzakelijk is. De Vrederechter stelt dat 
een toepassing van artikel 1, § 3 van bet decreet van 11 oktober 1985 
slechts invloed kan hebben op de beoordeling van de gegrondheid van 
de vorderingen in tussenkomst en vrijwaring, indien deze vorderingen 
principieel gegrond lijken en indien bewezen is dat verweerster 
( eiseres in tussenkomst en vrijwaring) illegaal grondwater heeft op-
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gepompt. De partijen worden uitgenodigd om over deze vragen verder 
te concluderen. 

De Vrederechter verklaart de vordering van de cessionaris ontvanke
lijk en principieel gegrond. 

V erweerster wordt veroordeeld tot betaling aan eiser ( cessionaris) van 
een provisionele schadevergoeding van 12.960.000 BEF, en tot beta
ling aan het Voorschottenfonds van de som van 17.040.000 BEF, 
meer de gerechtelijke intresten vanaf 7 december 1987. 

De Vrederechter stelt vervolgens drie deskundigen aan, elk met een 
eigen opdracht. De opdracht van de eerste deskundige (een ingenieur
architect) heeft vooral betrekking op onderzoek van het beschadigde 
gebouw. De opdracht van de tweede deskundige (een expert-boek
houder) bestaat erin via de boekhouding de weerslag van de geleden 
schade op de activiteit en de winst van de onderneming van eiseres na 
te gaan. Vooral de opdracht van de derde deskundige (Professor aan 
de Polytechnische Fakulteit van Bergen) is interessant, en luidt: ,de 
dire si les prelevements d' eaux souterraines effectues par la defen
deresse et/ou par un des appeles en garantie auraient pu, a eux seuls, 
et independamment des autres pompages, captages ou prelevements, 
provoquer l'abaissement de la nappe et la destabilisation du sol et 
provoquer des dommages identiques a ceux qui sont ['objet du present 
litige; dans la negative, de determiner aussi exactement qu'il est 
techniqiquement possible dans queUe mesure les prelevements effec
tues par les parties en cause et eventuellement par des tiers ont pu 
avoir une incidence sur l'abaissement de la nappe aquifere et la 
destabilisation du sol ayant provoque les prejudices dont la repara
tion est l 'objet de la presente action. " 

Rb. Brugge, 9 januari 1995, niet gepub., A.R. 6582: Het college van 
deskundigen legde haar definitief verslag neer op 15 april 1994. Het 
college komt tot besluiten die grosso modo een bevestiging inhouden 
van de bevindingen van de eerste deskundige, geformuleerd in zijn 
verslag neergelegd op 18 april 1976. De schade wordt begroot op 
7.406.890 BEF, opgesplitst in 6.142.215 BEF voor de periode tussen 
1967 en 1992 en 1.264.675 BEF voor de herstelperiode na het pompen 
in 1992; de verdere schade op jaarbasis, in geval na 1992 nog wordt 
verder gepompt, wordt begroot op 252.935 BEF per jaar. Teneinde het 
groeiproces opnieuw in de hand te werken, weerhouden de deskun
digen twee mogelijkheden: het stoppen met de wateronttrekking door 
pompen om aldus de waterhuishmiding in de bodemprofielen op het 
landbouwbedrijf van eiser in haar oorspronkelijke en natuurlijke 
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toestand te herstellen, ofwel de vermindering van de beschikbare 
hoeveelheid vocht in de respectievelijke bodemprofielen door de 
daling van de grondwatertafel te herstellen door die vochtvoorraad 
voortdurend aan te vullen (wat volgens de deskundigen economisch, 
noch financieel te verantwoorden is). 
Op basis van dit deskundig verslag vordert eiser voor de reeds geleden 
schade tussen 1967 en 1993 een bedrag van 6.395.176 BEF, meer de 
intresten, onder aftrek van de reeds toegekende provisie ten bedrage 
van 625.000 BEF. Verder vordert hij een jaarlijkse, overdraagbare 
rente van 252.935 BEF, in geval van stopzetting van de pompak
tiviteiten degressief toe te kennen gedurende 10 jaar, met voorbehoud 
voor eventuele toekomstige schade. 
Volgens verweerster zijn de door de deskundigen weerhouden daling 
van de grondwatertafel, noch de daardoor veroorzaakte schade aan de 
veldgewassen bewezen. Aldus acht zij het deskundig verslag onvol
doende om de aanspraken van eiser te bewijzen. Zij vraagt de des
kundigen te horen overeenkomstig artikel 987 Ger.W. en subsidiair 
hen de aanvullende opdracht te geven haar vragen en opmerkingen ten 
aanzien van het verslag te beantwoorden. 
De rechtbank betreurt de laattijdigheid van de nieuwe kritiek van 
verweerster_ophet deskundig vers1ag, maar stelt dathet be1ang van_de 
zaak en de techniciteit van de problematiek niet toelaten deze opmer
kingen zonder meer te verwerpen. De rechtbank beveelt een aanvul
lend deskundig onderzoek. De deskundigen worden verzocht de door 
verweerster voorgelegde opmerkingen te beantwoorden, hun ant
woord omstandig te motiveren en als een aanvullend verslag bij hun 
deskundig verslag te voegen en binnen de drie maanden ter griffie 
neer te leggen. 
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SOMMAIRE 

UN PROCESSUS SANS FIN: RESPONSABILITE DU FAIT DE DOMMAGES CAUSEs 

PAR LES PRISES ET POMP AGES D'EAUX SOUTERRAINES 

1. La prise d'eau souterraine pour la production d'eau potable ou d'eau a usage 
industriel ainsi que l'exhaure en cas de travaux de construction et d'infrastructure 
peuvent provoquer l'abaissement de la nappe aquifere souterraine, cet abaissement 
pouvant causer des dommages en surface, principalement par l'affaissement d'im
meubles et l' assechement de sols. 

2. Le droit commun s'est avere inadapte a resoudre les litiges concernant la 
responsabilite pour de tels dommages. Tant sur base de la responsabilite pour faute 
que dans le cadre de la theorie dite de l' equilibre, la victime se trouve confrontee a 
des difficultes de preuve quasi insurmontables decoulant de la charge de Ia preuve du 
rapport de causalite. A la suite de Ia theorie de !'equivalence utilisee par la juris
prudence beige, une prise d' eau souterraine ne peut emporter de responsabilite que si 
elle est une condition necessaire du dommage cause en surface, c'est-a-dire si sans ce 
prelevement le dommage, tel qu'il s'est produit in concreto, ne serait pas survenu. Ce 
prelevement n'emporte pas de responsabilite si d'autres phenomenes naturels ou 
interventions humaines suffisent a provoquer le dommage. 

3. Par la loi du 10 janvier 1977 organisant Ia reparation des dommages provoques 
par des prises et des pompages d'eau souterraine, tel qu'elle est actuellement encore 
en vigueur en Flandre et a Bruxelles, le legislateur visait a ameliorer la situation de la 
victime au plan de la preuve. Cet objectif s'est avere trop ambitieux. 

D'une part, la responsabilite sans faute introduite par la Joi n'a pas apporte !'innova
tion attendue compte tenu de la theorie de l'equilibre deja appliquee depuis 1960, 
dans le cadre de laquelle la preuve d'une faute n'etait pas davantage requise. 

D'autre part, la Cour de Cassation a fait obstacle a l'objectif du legislateur en 
decidant, dans son arret du 8 decembre 1983, que les regles normales de la causalite 
doivent s'appliquer egalement dans ce cas. A cote du double rapport de causalite 
specifique, d'une part, entre la prise et le pompage d' eau souterraine et l' abaissement 
de la nappe aquifere et, d'autre part, entre cet abaissement et le dommage, la victime 
doit encore prouver un rapport de causalite global entre Ia prise et le pompage d' eau 
souterraine et le dommage. Cette charge de la preuve est tres lourde, de sorte que 
pour la victime, les chances d'obtenir l'indemnisation ne sont pas nettement meil
Jeures que so us I' empire du droit commun. 

4. En Wallonie, la loi du 10 janvier 1977 a ete abolie par le Decret du 11 octobre 
1985 organisant la reparation des dommages provoques par des prises et des 
pompages d' eau souterraine. 

En Wallonie, ala difference de la situation en Flandre eta Bruxelles, la victime n'est 
pas seulement dispensee de la preuve de la faute, mais aussi de Ia preuve de la 
causalite. 

Le decret du 11 octobre 1985 introduit, en effet, une double presomption de 
causalite: le dommage est presume a voir ete cause par l' abaissement de la nappe 
aquifere et cet abaissement est presume etre cause par l' activit€ d' exhaure ou de prise 
d'eau souterraine. Cette presomption n'est cependant pas irrefragable, de sorte que la 
charge de la preuve de l'absence de causalite incombe aux personnes rendues 
responsables. Il va sans dire que la situation de la victime en matiere de preuve s'en 
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trouve nettement amelion!e. Au plan de la procedure aussi, la charge incombant ala 
victime est allegee puisque la victime qui se trouve confrontee a plusieurs exploitants 
de prises d'eaux souterraines, peut s'adresser pour le tout a n'importe laquelle de ces 
personnes. 
5. Tres manifestement, les regles applicables en Flandre en matiere d'indemnisation 
des dommages resultant de pompage d' eaux souterraines ne donnent pas satisfaction. 
Bien que la loi du 10 janvier 1977 ait ete remplacee depuis assez longtemps deja par 
le chapitre IV du decret du 24 janvier 1984 sur les eaux souterraines (ce chapitre 
redige en termes quasi identiques n' etant cependant pas encore entre en vigueur faute 
d'arretes d'execution), il serait preferable que l'Executif flamand ne mette pas ce 
chapitre IV en vigueur mais prenne une nouvelle initiative legislative. 
A cet egard, il peut etre envisage d'instaurer une presomption selon laquelle l'activite 
de ceux qui pompent un volume donne d'eau souterraine d'une nappe aquifere 
determinee constitue la cause du dommage dont il est demontre qu'il resulte de 
l'abaissement de la nappe. Si !'intervention d'un fond est prevue pour les cas qui ne 
peuvent etre rencontres par le biais du droit de la responsabilite, le role de ce fond 
doit en tout cas etre plus large que celui du ,fond d'avances" existant jusqu'ici. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DER PROZEB ORNE ENOE: HAFTUNG FOR OURCH GRUNOW ASSERGEWINNUNG UNO 

GRUNOWASSERABLENKUNG MITTELS BRUNNENGALERIE VERURSACHTE SCHAOENFALLE 

1. Die Grundwassergewinnung fiir die Produktion von Trinkwasser oder Wasser fiir 
industrielle Zwecke sowie die Grundwasserablenkung mittels Brunnengalerie bei 
Bau- und Infrastrukturarbeiten konnen eine Sinkung des Grundwasserspiegels ver
anlassen. Diese Sinkung kann die Krume schadigen, besonders durch die Versen
kung von Gebauden und die Austrocknung des Bodens. 
2. Das Gemeinrecht eignete sich offensichtlich nicht urn Streitigkeiten hinsichtlich 
der Haftung fiir diese Schadenfalle zu lOsen. Sowohl bei Fehler-Haftung wie im 
Rahmen der Gleichgewichtslehre steht der Betroffene vor quasi unlOsbaren Beweis
lastschwierigkeiten die sich aus der Beweislast des Kausalzusammenhangs ergeben. 
Infolge der von der belgischen Justiz angewendeten Equivalenzlehre bringt die 
Grundwassergewinnung nur Haftbarkeit mit sich, wenn sie eine unbedingte Voraus
setzung fiir die Beschadigung der Krume darstellte, d. h. wenn der Schadenfall, wie er 
sich in concreto ereignet hat, ohne diese Gewinnung nicht stattgefunden hatte. Die 
Gewinnung veranlaBt keine Haftung, wenn andere natiirliche Phanomene oder 
menschliche Eingriffe ausreichen urn den Schadenfall zu verursachen. 
3. Mit dem Gesetz vom 10. Januar 1977 hinsichtlich der Entschadigungsregelung fiir 
durch die Gewinnung und das Pumpen von Grundwasser verursachte Schaden, das 
heute in Flandern und Briissel noch immer gilt, beabsichtigte der Gesetzgeber die 
Beweislage des Betroffenen zu verbessern. Dies hat sich als zu anspruchsvoll 
erwiesen. 
Einerseits brachte die vom Gesetz eingefiihrte fehlerlose Haftung keine Erneuerung, 
in Anbetracht der schon seit 1960 angewendete Gleichgewichtslehre, in deren 
Rahmen der Beweis eines Fehlers genauso wenig erforderlich ist. 
Anderseits durchkreuzte der Kassationshof die Zielsetung des Gesetzes, indem er im 

1674 



Urteil vom 8. Dezember 1983 bestimmte, daB die normalen Kausalitiitsregeln auch 
hier angewendet werden miissen. Neben dem doppelten spezifischen Kausalzusam
menhang einerseits zwischen dem Gewinnen oder dem Pumpen von Grundwasser 
und der Sinkung der Grundwasserschicht und anderseits zwischen dieser Sinkung der 
Grundwasserschicht und dem Schadenfall muB der Betroffene weiter noch zwischen 
der Gewinnung oder dem Pumpen des Grundwassers und dem Schadenfall einen 
globalen Kausalzusammenhang beweisen. Diese Beweislast ist sehr schwer, sodaB 
die Moglichkeiten einer Entschiidigung fiir den Betroffenen nicht viel besser sind als 
beim Gemeinrecht. 

4. In Wallonien wurde das Gesetz vom 10. Januar 1977 durch das einschliigige 
Dekret vom 11. oktober 1985 ,organisant la reparation des dommages provoques par 
des prises et des pompages d'eau souterraine" aufgehoben. Anders als in Flandern 
und Briissel wird der Betroffene in Wallonien nicht nur von der Beweislast eines 
Fehlers befreit, sondern auch vom Beweis des Kausalzusammenhangs. 

Das Dekret vom 11. Oktober 1985 fiihrt ja eine doppelte MutmaBung des Kausal
zusammenhangs ein: Der Schadenfall ist mutmaBlich durch die Sinkung der Grund
wasserschicht verursacht, eine Sinkung die mutmaBlich durch die Aktivitiit der 
Grundwassergewinnung/Grundwasserablenkung mittels Brunnengalerie verursacht 
wird. Diese MutmaBung ist jedoch wohl widerlegbar, sodaB die Beweislast fiir das 
Fehlen des Kausalzusammenhangs bei den angesprochenen Personen liegt. Die 
Beweislage des Betroffenen verbessert sich dadurch ja erheblich. Auch die ProzeB-
1ast wird erleichtert, wei1 der Betroffene der mit verschiedenen Betreibern von 
Grundwassergewinnung konfrontiert wird, fur die Gesamtheit irgendeine dieser 
Personen ansprechen kann. 

5. Es ist deutlich, daB in Flandern die Entschiidigungsregelung fiir den Schadenfall 
durch Grundwassergewinnung unbefriedigend ist. 

Obwohl das Gesetz vom 10. Januar 1977 schon seit langem vom quasi identischen 
aber bei mangelnder Durchfiihrungsverordnung noch nicht in Kraft getretenen Ab
schnitt IV des Grundwasserdekrets vom 24. Januar 1984 ersetzt wurde, ist es zu 
empfehlen daB die Fliimische Regierung diesen Abschnitte nicht in Kraft treten liiBt, 
aber eine neue gesetzgebende Initiative nimmt. Dabei kann an die Einfiihrung einer 
MutmaBung gedacht werden, wobei die Tiitigkeit derJenigen die aus einer gewissen 
Grundwasserschicht ein gewisses Volumen an Grundwasser aufpumpen die Ursache 
des Schadenfalls darstellt, der sich als eine Folge der Sinkung der Grundwasser
schicht erweisen liiBt. 

Wenn fiir die Schadenfiille die nicht tiber das Haftungsrecht behandelt werden 
konnen, die Vermittlung eines Fonds vorgesehen wird, sollte dessen Rolle auf alle 
Fiille umfassender sein als diese des bis vor kurzem existierenden Vorschiissefonds. 

SUMMARY 

THE ENDLESS PROCEEDINGS: THE LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY THE RECOVERY 

OF GROUNDWATER AND THE DRAINAGE OF SOURCES 

1. The recovery of ground water for the production of drinking water or of water 
intended for industrial use, as well as the drainage of sources in the context of 
construction and infrastructure operations could result in a lowering of the ground 
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water level. This lowering process could cause damage to the top-soil, in particular 
through the subsiding of buildings and the drying out of the soil. 

2. The ordinary law did not appear to provide adequate solutions to any disputes 
concerning the liability for this damage. Both in the case of fault liability and in the 
context of the balance of interests principle, the victim is faced with problems of 
evidence which are virtually insurmountable, and which result from the burden of 
proof imposed by the causation requirement. Because of the equivalence principle, 
which is applied by the Belgian courts, any removal of the ground water only brings 
tort liability into play where it constituted a necessary precondition for the damage 
caused to the top-soil, i.e. where the damage as it occurred in practice would not have 
occurred without the removal. Any such removal will not give rise to any sort 
liability if there are other natural events of human actions which were sufficient 
tot cause the damage in question. 

3. With the adoption of the Law of 10/1/1977 on the compensation payable for 
damage caused by the recovery and extraction of ground water, which currently 
remains applicable in Flanders and in Brussels, Parliament sought to improve the 
position of the victim from the point of view of the burden of proof. This appeared to 
be too ambitious a project. 

On the one hand, the no-fault system of liability introduced buy the Law did not bring 
about any innovation, in view of the balance of interests principle which had been 
applied as from 1960, and under which it is not necessary either to supply evidence of 
the existence of a fault. 

On the other hand, the Hof van Cassatie contradicted the underlying purpose of the 
Law in its decision of8D2/1983, whereitheld tbattheno~:malmles_Qfcausation alsQ 
needed to be applied in this context. In addition to proving the dual causal link- on 
the one hand between the recovery of extraction of ground water and the sinking of 
the ground water level, and, on the other hand, between this lowering of the ground 
water level and the damage incurred - the victim will also need to prove the overall 
causation between the recovery and the extraction of the ground water and the 
damage. This burden of proof is extremely onerous, so that the victim's chances 
of obtaining compensation are not much better than those which exist under the 
ordinary law. 

4. In Wallonia, the Law of 10/111977 was repealed by the Decree of 11/10/1985 on 
the compensation payable for the damage caused by the recovery and extraction of 
ground water. Unlike the situation in Flanders and Brussels, the victim in Wallonia is 
exempted not only from proving the fault, but also from proving the causation. 

The Decree of 11110/1986 has introduced a double presumption of causation, in that 
the damage is deemed to habe been caused by the lowering of the ground water level, 
which lowering process is deemed to have been caused by an action carried out in the 
process of recovering the ground water or draining this source. However, this is a 
rebuttable presumption, so that the burden of proof for the absence of causation lies 
with the persons against whom the compensation is claimed. It is obvious that the 
position of the victim in relation to the burden of proof is considerably improved 
thereby. This also serves to reduce the procedural requirements, since the victim, 
faced with several operators of water recovery operations, may claim the entire 
amount of the compensation from any of these persons. 

5. It is clear that the rules relating to the compensation for the damage caused by the 
removal of ground water which apply in Flanders are unsatisfactory. 
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Although in Flanders the Law of 1011/1977 was replaced some time ago by Chapter 
IV of the Decree relating to Ground Water of 24/111984, it is to be recommended that 
Flemish Government should not put this chapter into operation, but initiate new 
legislation. One possible suggestion for such legislation could be the imposition of a 
presumption that the activity of those who extract a certain volume of ground water 
from a ground watertable is the cause of the damage, of which it is proved that is was 
a consequence of the lowering of the ground water level. Where provision is made for 
making available resources from a fund in those cases which cannot be solved by the 
law of tort liability, the role played by any such fund must in any case be greater than 
that played by the Advance Payments Fund, which existed until recently. 

RESUMEN 

EL PROCESO SIN FIN: LA RESPONSABILIDAD POR DANOS PROVOCADOS POR LA EXTRACCION 

DE AGUAS SUBTERRANEAS Y EL DRENAJE DE POZOS 

1. La extracci6n de aguas subtemineas para la producci6n de agua potable o de agua 
para uso industrial igual que el drenaje de pozos en el caso de obras de construcci6n u 
obras infraestructurales pueden provocar una baja del nivel freatico. Esta baja puede 
provocar dafios en el terreno superficial, sobre todo por el hundimiento de edificios y 
la desecaci6n de tierras. 

2. E1 derecho comun ha resultado ser inadecuado para resolver litigios en relaci6n 
con la responsabilidad de estos dafios. Tanto en el caso de la responsabilidad 
extracontractual como en el marco de la teorfa del equilibria, la vfctima se ve 
confrontada con unas dificultades de prueba casi insuperables que proceden de la 
carga de la prueba en el nexo causal. El hecho es que, de acuerdo con la teorfa de la 
equivalencia, que aplica la jurisprudencia helga, una extracci6n de aguas subtemi
neas solo implica una responsabilidad en caso de que fuera un requisito imprescindi
ble para los dafios en el terreno superficial, es decir, si los dafios, tal y como se 
manifestaron concretamente, no se hubieran manifestado sin esa extracci6n. La 
extracci6n no implica una responsabilidad en caso de que otros fen6menos naturales 
o intervenciones del hombre sean suficientes para provocar los dafios. 

3. Con la Ley del 10 de enero de 1977 que regula la indemnizaci6n de dafios 
provocados por la extracci6n y el achique de aguas subtemineas, que, hoy en dfa, 
todavfa se aplica en Flandes y en Bruselas, ellegislador aspir6 a mejorar la posicion 
de la vfctima en la producci6n de pruebas. Pero, esto result6 ser una meta inalcanza
ble. 

Por una parte, la responsabilidad sin error introducida por la ley no signific6 una 
innovaci6n, habida cuenta de la teorfa del equilibria aplicada ya desde 1960, en el 
marco de la cual tampoco se requiere la prueba de un error. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo se apart6 teleol6gicamente de la ley, ya que 
entendi6, en su sentencia del 8 de diciembre de 1983, que las reglas normales de la 
causalidad tambien tienen que aplicarse aquf. Ademas del doble nexo causal espe
cffico, por una parte, entre la extracci6n o el achique de aguas subterraneas y la baja 
del nivel freatico y, por otra parte, entre esta baja del nivel freatico y los dafios, la 
vfctima todavfa tiene que probar un nexo causal global entre la extracci6n o el 
achique de aguas subterraneas y los dafios. Esta carga de la prueba es muy onerosa, 
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de manera que las posibilidades de que la vfctima obtenga una indemnizacion no son 
realmente mayores que bajo el derecho comun. 
4. En Valonia, la Ley del 10 de enero de 1977 fue abrogada por el Decreto del 11 de 
octubre de 1985 organisant [a reparation des dommages provoques par des prises et 
des pompages d'eau souterraine. Contrariamente a lo que ocurre en Flandes y en 
Bruse las, la vfctima en Valonia no solo esta exonerada de la carga de probar el error, 
sino tambien de la carga de probar el nexo causal. 
En efecto, el Decreto del 11 de octubre de 1985 introduce una presuncion doble de 
nexo causal: los daiios son presumidos haber sido provocados por la baja del nivel 
freatico, b~a que se presume ha sido provocada por la actividad de extraccion de 
aguas subterraneas o de drenaje de pozos cimentadores por medio de la disminucion 
del nivel de agua. Sin embargo, esta presuncion es refutable, de manera que la carga 
de la prueba de la ausencia del nexo causal corresponde a las personas contra las 
cuales se ha entablado reclamacion. Es evidente que esto mejora considerablemente 
la posicion de la vfctima en la produccion de pruebas. Tambien se ali via la carga del 
proceso, puesto que la vfctima, que se ve confrontada con varios explotadores de 
extracciones de aguas subterraneas puede entablar reclamacion contra cualquiera de 
esas personas por la totalidad de sus daiios. 
5. Esta claro que la regulaci6n en Flandes de la indemnizaci6n de los daiios 
provocados por la extraccion de aguas subterraneas no resulta satisfactoria. 
Aunque, en Flandes, la Ley del 10 de enero de 1977 fue reemplazada, hace mucho 
tiempo ya, por el capitulo IV del Decreto sobre las aguas subterraneas del24 de enero 
de 1984, que es casi identico pero que todavfa no puede aplicarse en la practica por 
falla_cl_e un decreto n.:glamentario, es recomef1~iible que el Gobierno flamenco no 
haga entrar en vigor este capitulo, sino que tome una-11\leva inlciaiivaiegislativa.se 
podrfa pensar en la introduccion de una presunci6n segun la cual la actividad de los 
que achican un volumen determinado de aguas subterraneas de una capa freatica 
deterrninada es la causa de los dafios de los cuales se demuestra que son una 
consecuencia de la baja del nivel freatico. 

Si se preve la intervenci6n de un fondo para los casos que no puedan ser tratados a 
traves del derecho de responsabilidad, su papel tendra que ser, de todos modos, mas 
importante que el del fondo de anticipos que existfa hace poco tiempo. 
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