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1. De vergoeding van ongevalschade was geen overwegende bekom
mernis voor de opstellers van het Burgerlijk Wetboek. Het probleem 
was hen niet meer dan vijf artikelen waard(l). De oplossing leek 
eenvoudig: in beginsel draagt eenieder de tegenslagen die hem over
komen. Enkel als schade het gevolg is van andermans onaanvaard
baar gedrag, wordt zij van de schouders van het slachtoffer gelicht(2) 
en verschoven naar degene die haar veroorzaakte. 

2. Onze wereld verschilt nogal van die van 1804. Ben agrarische 
maatschappij veranderde in een sterk geYndustrialiseerde, waarin 
steeds meer en krachtiger technische hulpmiddelen gebruikt worden. 
Het individualisme van de negentiende eeuw maakte (enige) plaats 
voor georganiseerde maatschappelijke solidariteit. De fout-aanspra
kelijkheid kon dan ook niet overleven als exclusief schaderegelings
systeem. Op vele punten werd zij aangevuld en gewijzigd. 
Vooreerst werd op de schadeverschuiving waartoe het Burgerlijk 
Wetboek leidt een schadespreiding geent langs de aansprakelijk
heidsverzekering. Deze wijzigt de economische weerslag van de aan
sprakelijkheid volledig. Zij komt het slachtoffer ten goede, zowel als 
de aansprakelijke. De schadelast valt niet Ianger op deze laatste 
alleen maar wordt gespreid over de groep van - vrijwillig of ver-

(1) Aan de afwezigheid werden 31 artikelen gewijd ... 
(2) Typerend is de volgende passage uit de voorbereidende werken van het B.W., ,Le 
dommage, pour qu'il soit sujet a reparation, doit etre l'effet d'une faute ou d'une imprudence 
de Ia part de quelqu'un: s'il ne peut etre attribue a cette cause, il n'est plus que l'ouvrage du 
sort dont chacun doit supporter les chances" (Discours prononce au corps legislatif par le 
tribun Tarrible, orateur du Tribunat, sur le titre IV, livre III du code civil, in Recueil complet 
des discours prononces tors de Ia presentation du code civil par les divers orateurs du conseil 
d'etat et du tribunat, I, Paris, Librairie de Ia firme Didot Freres, MDCCCLV, 522). 
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plicht - verzekerden. In ruil voor een verzekeringspremie ontkomt 
elk van hen aan de zware last van de individuele aansprakelijkheid. 
Voor het slachtoffer wordt de mogelijke insolvabiliteit van de aan
sprakelijke grotendeels ondervangen. De schadespreiding langs de 
aansprakelijkheidsverzekering blijft echter subsidiair en vindt enkel 
plaats indien vooraf aan de voorwaarden voor schadeverschuiving 
voldaan is. 
Sinds de industrialisatie ons in de negentiende eeuw met meer en meer 
ongevallen confronteerde, voltrok er zich ook, vrij geruisloos, een 
wijziging in de voorwaarden voor schadeverschuiving. Wetgever en 
rechtspraak lieten de slachtoffers van steeds talrijkere categorieen 
schadegevallen toe hun schade op een ander af te wentelen zonder 
eerst te moeten aantonen dat diens fout haar oorzaak was. De 
objectieve aansprakelijkheid kwam de fout-aansprakelijkheid aan
vullen of verdringen. 
Vooral sinds de tweede wereldoorlog wordt langs de sociale zeker
heid een maatschappelijke solidariteit georganiseerd die toelaat be
paalde schadegevallen - ongeacht hun oorzaak - ten laste van de 
gemeenschap te leggen. Ook buiten de klassieke sectoren van ziekte, 
invaliditeit, werkloosheid enz., lijkt het in bepaalde gevallen billijker 
- of minstens efficienter - zekere schade rechtstreeks ten laste te 
leggen van de gehele gemeenschap of een deel ervan, eerder dan de 
ingewikkelde en onzekere weg te volgen van het aansprakelijkheids
recht, aldan niet aangevuld door de aansprakelijkheidsverzekering. 

3. Van een eenvoudig systeem is ons schadevergoedingsrecht geevo
lueerd tot een complex mechanisme waarvan de fout-aansprakelijk
heid, objectieve aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering 
en rechtstreekse verzekeringen de onderdelen zijn die langs een 
ingewikkeld raderwerk met mekaar verbonden zijn(3). 
In deze bijdrage wordt onderzocht welke mogelijkheden tot schade
verschuiving er in ons recht bestaan buiten de fout-aansprakelijk
heid. Tevens wordt getracht een aantal van de problemen te situeren 
welke de koppeling ervan met andere schadevergoedingsmechanis
men meebrengt. 

(3) Over de ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht, zie SPILMAN, R., Sens et portee 
de /'evolution de Ia responsabilite civile depuis 1804, in Koninklijke Academie van Belgie, 
Klasse der Letteren en der Morele en Staatkundige Wetenschappen, Verhandelingen, tweede 
reeks, boek L., Brussel, Paleis der Academien, 1955; SIMOENS, D., , ,Hoofdlijnen in de evolutie 
van het aansprakelijkheidsrecht", R. W., 1980-81, 1961. Over het verband tussen de 
verschillende vergoedingsmechanismen, zie SIMOENS, D., ,Burgerlijke aansprakelijkheid, 
verzekering en sociale zekerheid als stelsels tot schadevergoeding", Jura Falconis, 1973-74, 
507. 
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I. 0BJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID: EEN HUIS MET VELE KAMERS 

4. Met ,objectieve aansprakelijkheid"(4) worden een aantal aan
sprakelijkheidsregelen aangeduid waarbij iemand tot schadevergoe
ding kan gehouden zijn zonder dat bewezen is dat hij een fout beging 
welke oorzaak is van de schade(5). 
Deze benadering geeft de indruk dat het om een vrij homogene 
materie gaat. Niets is minder waar: de mate waariii objectieve 
aansprakelijkheidsregelen afwijken van het gemeen recht loopt zeer 
uiteen. 
De objectieve aansprakelijkheid geniet sinds jaren de aandacht van 
de rechtsleer. Meestal gaat het om het pro en contra van een evolutie 
in het aansprakelijkheidsrecht weg van de fout-aansprakelijkheid. 
Aan een beschrijving van de objectieve aansprakelijkheid wordt 
gewoonlijk vrij weinig aandacht besteed, behalve dan voor wat 
betreft de artikelen 1384 tot 1386 Burgerlijk Wetboek(6). Een syste
matische analyse ervan komt in de Belgische literatuur zelden 
voor(7). Wie hierover inspiratie zoekt, moet aankloppen bij de 
Duitse rechtsleer, niet bij de Franse(8). 

5. Wil men de- talrijke- afzonderlijke aansprakelijkheidsregelen 
welke ons recht telt systematiseren, dan moet men uitgaan van de 

(4) In deze betekenis suggereert ,objectieve aansprakelijkheid" dat het gemeen recht een 
subjectief aansprakelijkheidssysteem is. Dit laatste is slechts in beperkte mate het geval nu de 
rechter de gedraging van verweerder in beginsel in abstracto, zonder rekening te houden met 
zijn persoonlijke eigenschappen, vergelijkt met deze van de goede huisvader (DE PAGE, H., 
Traite etementaire de droit civil beige, (hierna: Traite, II), Brussel, 1964, Nr. 944; 
VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., ,Aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad (1964-1978)", T.P.R., 1980, nr. 12, 1158. Het subjectief element komt 
vooral tot uiting inzoverre toerekenbaarheid vereist is voor aansprakelijkheid (DE PAGE, H., 
Traite II, nr. 914; VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., 
T.P.R., 1980, 1171. 
(5) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. enHAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, nr. 
2, 1147. 
(6) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, nr. 
4, 1147. 
(7) Zie vooral PrRET, R., ,La responsabilite sans faute en droit beige", in Travaux de 
/'Association H. Capitant, 1946, 115; VANDER VoRST, P., ,Esquisse d'une theorie generale 
du risque professionnel et du risque juridique", J.T., 1975, 373; FAGNART, J.L., ,Les 
obligations de garantie'', in Melanges en hommage au Projesseur J. Baugniet, Faculte de droit, 
U.L.B., Revue du notariat beige, s.d., 233; DE DECKER, H. en ScHAUTTEET, M., ,De 
objectieve aansprakelijkheid naar Duits en Belgisch recht. Een rechtsvergelijkende studie", 
in Wie zal dat beta/en?, IUS, nr. 5, 69. 
(8) De brede betekenis welke in Frankrijk gegeven wordt aan art. 1384, lid 1, B.W., maakte 
het voor de Franse wetgever om zo te zeggen overbodig om bijzondere situaties afzonderlijk 
te regelen. Zie hierover ZWEIGERT, K. en KaTz, H., An introduction to comparative Law, 
II, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1977, 323. Voor een overzicht van het 
Duitse recht en de belangrijkste bronnenverwijzingen, zie DE DECKER, H. en ScHAUTTEET, 
M., o.c., in Wie zal dat betalen?, IUS, nr. 5, en referenties aldaar, 110. 

331 



mate waarin zij al dan niet afwijken van het gemeen recht. Het weze 
toegelaten hiertoe de basisbegrippen van artikel 1382 Burgerlijk 
Wetboek inzake aansprakelijkheid en bevrijding in herinnering te 
brengen. 
Normalerwijze moet het slachtoffer aantonen dat zijn schade het 
gevolg is van een handelen of nalaten van verweerder. 
V erweerder moet over voldoende geestesvermogens beschikken om 
de draagwijdte van zijn daden te beseffen: hij moet toerekenbaar 
zijn. 
Zijn handelwijze moet een fout uitmaken, de overtreding van een 
gedragsnorm inhouden. Het kan hierbij gaan om de overtreding van 
een norm die een welbepaald gedrag voorschrijft. In dit geval staan 
wij voor een zelfde situatie als bij de contractuele resultaatverbinte
nis(9): schending van de norm maakt op zich een fout uit(lO). Schrijft 
de norm geen welbepaald resultaat voor, dan is er, zoals bij een 
contractuele middelenverbintenis, slechts een fout in de mate waarin 
verweerder de vereiste zorgvuldigheid niet in acht nam, hoewel 
schade voorzienbaar was(ll ). Biser moet in dit geval dus de specifie
ke fout van verweerder aantonen. 

6. Verweerder kan op verschillende wijzen aan aansprakelijkheid 
ontkomen. 
Er is natuurlijk de mogelijkheid het door eiser aangebrachte bewijs 
van fout of causaal verband te weerleggen. 
Verder sluit niet-toerekenbaarheid aansprakelijkheid uit. 
Ook ontkomt verweerder aan aansprakelijkheid indien er een grond 
van rechtvaardiging bestaat voor zijn prima facie onrechtmatig 
gedrag: overmacht, noodtoestand, wettelijke bevoegdheid, ambte
lijk bevel, onoverwinnelijke dwaling ... Vooral overmacht is belang
rijk. In dit geval wordt verweerders gedrag verklaard door een 
onoverkomelijke gebeurtenis die hem niet kan worden toegeschre
ven(l2). Deze gebeurtenis moet onvermijdbaar zijn voor een normaal 
voorzichtig persoon(13). Zij mag niet mede te verklaren zijn door een 

(9) Zie VANDENBERGHE, H., V ANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
nr. 4, 1148. 
(10) Cass. 10 april1970, Arr. Cass., 1970, 729; DALCQ, R.O., Traite de Ia responsabilite civile, 
I, (hierna Traite, I), Brussel, Larcier, 1967, nr. 301, 178; VANDENBERGHE, H., 
VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, nr. 5, 1148. 

(11) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
o.c., nr. 9 e.v. 

(12) VANDAMME, J., Verbintenissenrecht, Vrije Universiteit Brussel, nr. 626, 329. 
(13) Cass., 14 oktober 1957, Pas., 1958, I, 131. 
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fout van degene die haar inroept(l4). Zij mag niet voorzienbaar 
geweest zijn (15), tenzij hij deze gebeurtenis in dat geval toch niet 
had kunnen vermijden(16). 
Er rest tenslotte nog het causale verband. Hier zijn de mogelijkheden 
beperkt. Een vreemde oorzaak in de antecedenten van de schade 
brengt immers geen bevrijding mee(l7) tenzij zij de ,totale" oorzaak 
is van de schade, hetgeen meteen impliceert dat deze schade slechts 
schijnbaar in causaal verband stond met verweerders gedrag(l8). 
Eens echter bewezen is dat de schade niet zou ontstaan zijn zonder 
verweerders gedrag, neemt de vreemde oorzaak de aansprakelijkheid 
van verweerder niet weg. Zij is echter niet zonder belang. Gaat het 
om een fout van het slachtoffer, dan wordt de aansprakelijkheid 
gedeeld(l9). Een fout van een derde biedt een mogelijkheid tot 
regres(20). 

7. Op basis van een vergelijking met het gemeen recht, kunnen de 
objectieve aansprakelijkheidsregelen in twee grote groepen ingedeeld 
worden. 
Bij een eerste moet het slachtoffer wei het bewijs leveren van het 
causaal verb and tussen de schade en een daad van verweerder. Men 
kan hier spreken van objectieve aansprakelijkheid voor eigen 'daad. 
In de tweede groep moet het bewijs van het causaal verband met 
verweerders gedraging niet meer geleverd worden. Hier kan men 
spreken van risico-aansprakelijkheid. 
Vooraf vallen enkele overgangsvormen te vermelden bij dewelke de 
afwijking van de gewone beginselen te gering is om van een eigenlijke 
objectieve aansprakelijkheid te spreken. 

(14) Cass., 14 oktober 1957, Pas., 1958, I, 131; VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, 
M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, nr. 51, 1204; DALCQ, R.O., Traite II, nr. 2767, 
239. 
(15) Cass., 14 oktober 1957, Pas., 1958, I, 131; VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, 
M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, nr. 53, 1204. 
(16) Cass., 13 april 1958, R.C.J.B., 1959, 35. 
(17) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
nr. 223, 1434. 
Hoewel de termen ,overmacht" en ,vreemde oorzaak" gewoonlijk door mekaar gebruikt 
worden (DE PAGE, H., Traite II, nr. 1036, 1095) verdient het voorkeur ,overmacht" voor 
te behouden voor het geval waar de vreemde oorzaak de foutieve gedraging rechtvaardigt en 
, vreemde oorzaak" voor het geval een externe factor de causale relatie verbreekt. Zie ook 
VANQUICKENBORNE, M., De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, Gent, nr. 859, 500. 
(18) DALCQ, R.O., Traite II, nr. 2802, 250. 
(19) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
nr. 207, 1401 en verwijzingen aldaar. 
(20) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
nr. 214, 1414. 
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II. OVERGANGSVORMEN 

8. Weinig toelichting vergt de aansprakelijkheid van ouders en on
derwijzers overeenkomstig artikel 1384 Burgerlijk Wetboek. Hier 
gaat het om een vermoeden van fout. De uiteindelijke vraag blijft 
of de ouders en onderwijzers zich wat opvoeding en toezicht, resp. 
toezicht betreft, zorgvuldig hebben gedragen. Enkel de bewijslast is 
omgekeerd. 

9. Belangrijker is de zgn. verfijning(21) van het fout-criterium, 
onder invloed van de aansprakelijkheidsverzekering(22). In meer en 
meer gevallen lijkt de handelwijze van verweerder niet meer getoetst 
te worden aan het criterium van de goede huisvader maar wei aan 
dat van superman. 
Dat schade werd veroorzaakt is dikwijls voldoende om ook een of 
andere fout te vinden. Het aansprakelijkheidsrecht krijgt aldus meer 
de functie schadevergoeding mogelijk te maken dan fouten te sanc
tioneren(23). Deze evolutie is wellicht wenselijk. Het is jammer dat 
zij niet langs meer aangepaste en duidelijke technieken kan gereali
seerd worden dan de perversie(24) van een waardevolle notie als het 
f()l1t-criterium(25)_ .. 

10. Er weze ook herinnerd aan de stelling als zou een inbreuk op 
andermans subjectief recht op zich een fout uitmaken, zonder dat 
een gebrek aan voorzorg vereist is. Deze opvatting beantwoordt aan 
het geldende recht in Nederland(26). Ook in de Belgische negentiende 
eeuwse rechtspraak is zij frekwent terug te vinden(27): Zij lijkt 
logisch indien men ervan uitgaat dat het feit dat iemand over een 
exclusief subjectief recht beschikt, voor anderen een plicht tot respect 

(21) DE PAGE, H., Traite II, nr. 932, c. 
(22) In deze zin: VAN GERVEN, W., ,De invloed van de verzekering op het 
verbintenissenrecht", R. W., 1961-62, 782, tekst bij noot 17, en, heel duidelijk, MARKEsrNrs, 
B., ,La perversion des notions de responsabilite civile delictuelle par la pratique de 
!'assurance", Rev. Int. Dr. Comp., 1983, 302 et seq. 
(23) DALcQ, R.O., ,Sources et finalite du droit de la responsabilite civile", in Associations 
des diplomes en droit de l'Universite de Louvain, Responsabilite projessionnelle et assurances 
du risque professionnel, Brussel, Larcier, 1975, 38. 
(24) De term is' van MARKESINis, B., o.c., Rev. Int. Dr. Comp., 1983, 302. 
(25) DALCQ, R.O., ,Reflexions sur le droit de la responsabilite civile", J.T., 1982, 157. 
(26) NBW., art. 6.3.1.; AssER, C. - RUTTEN, L., Handleiding tot de beoejening van het 
Nederlands burgerlijk recht, derde dee/, Verbintenissenrecht, eerste stuk. De Verbintenis uit 
de wet, Zwolle, 1975, 54 e.v., DRION e.a., Onrechtmatige daad, Deventer, I-33. 
(27) Zie verwijzingen bij BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de 
verstoring van het leejmilieu (hierna: Het aansprakelijkheidsrecht), Brussel, Bruylant, 1979, 
p. 274, noot 32. 
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meebrengt(28). Logischerwijze komt men dan ook tot de conclusie 
dat wie inbreuk pleegt op een exclusief subjectief recht, een gedrags
norm overtreedt en een fout begaat. Wat voorafgaat is in strijd met 
de rechtsleer die, in navolging van de kritiek uitgebracht op de 
stellingen van Procureur Generaal Leclercq, de inbreuk op eigen
domsrecht afwijst als onrechtmatigheidscriterium. De idee blijkt 
echter opnieuw veld te winnen(29). Ben nieuw fundamenteel onder
zoek dringt zich op nu het Hof van Cassatie in een arrest van 22 april 
1983(30) inzake derde medeplichtigheid aan contractbreuk een aqui
liaanse fout afleidt uit de kennis die de derde had of moest hebben 
van de bestaande contractuele verplichtingen en uit de medewerking 
die hij niettemin aan de contractbreuk verleende. Als het feit bewust 
in te gaan tegen andermans contractuele rechten een onrechtmatige 
daad is(31) (32), is dit dan niet des te duidelijker het geval als het 
een inbreuk op een zakelijk recht betreft? 

(28) DABIN, J., Le droitsubjectif, Parijs, 1952,95 en 96 schrijft: !'obligation du respect qui 
lie tout le monde, au titre de devoir general du droit d'autrui, est d'abstention pure: ne pas 
porter atteinte, volontairement ou meme involontairement sur ce qui lui appartient 
(usurpation, soustraction, endommagement) ou par entrave it sa faculte de libre disposition 
(immixtion, contradiction). Zie bv. ook VAN GER YEN, W., Algemeen Dee/, in Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W. (ed.), Antwerpen, Standaard, 
1969, 87 tot 94. 
(29) Zie o.m. BocKEN, H., o.c., 272 e.v., GULDIX, E., ,Algemene systematische 
beschouwingen over bet persoonlijkheidsrecht op de eigen afbeelding", R. W., 1980-81, 1161 
e.v., VANDENBERGHE, H., ,De grondslag van de contractuele en extra-contractuele 
aansprakelijkheid voor eigen daad", in P.U.C. Willy Delva 1983-84, Verbintenissenrecht 
(stencil), Gent, 1983, nr. 2b; T.P.R., 1984, 
Bepaalde inbreuken op exclusieve rechten worden blijkbaar gernakkelijker dan andere ervaren 
als onrechtmatig op zich, zonder dat enig verder bewijs van een gebrek aan voorzorg vereist 
is. Zo schrijft KRUITHOF dat een geneesheer die een patient zonder diens toestemming 
behandelt, behoudens overmacht, een onrechtmatige daad begaat (KRUITHOF, R., 
,Contractuele aansprakelijkheidsregelingen", in P.U.C. Willy Delva 1983-84, 
Verbintenissenrecht, (stencil), Gent, 1983, nr. 11, p. 13; T.P.R., 1984, 
(30) R. W., 1983-84, 427, met noot DIRIX, E. 
(31) Het Hof van Cassatie kwalificeert de derde medeplichtigheid aan andermans 
contractbreuk niet uitdrukkelijk als een inbreuk op andermans contractueel recht. Dat derde 
medeplichtigheid een inbreuk op andermans recht uitmaakt is nochtans duidelijk. De derde 
maakt bet de schuldeiser onmogelijk zijn aanspraak op eeh - hem exclusief toegezegde -
prestatie van de schuldenaar te doen gelden. Er is een usurpatie, minstens een uitschakelen 
van de contractuele rechten van de schuldeiser. Ook A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS wijst in 
deze zin, met verwijzing naar DE PAGE: ,Personne, pas meme De Page, ne conteste, en effet, 
que 'le beneficiaire d'un contrat subit une lesion d'un droit contractuel si un cocontractant 
ou un tiers Ie prive directement ou occassionnellement du benefice du contrat'. Le cas 
d'application Ie plus evident est celui de Ia tierce complicite" (MEINERTZHAGEN - LIMPENS, 
A., ,L'execution d'une obligation conventionnelle ou legale rompt-elle Ie lien de causalite 
entre Ia faute et Ie dommage?", noot onder Cass., 28 april 1978, R.C.J.B., 1979, 286). 
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11. In bepaalde gevallen legt het recht (meestal de wet) welbepaalde 
gedragsnormen op. Deze houden extra-contractuele resultaatver
plichtingen in. Behoudens grond van rechtvaardiging is niet-nako
ming van deze verbintenissen op zich een fout. 
In een aantal gevallen bestaat het te bereiken resultaat in de ajwezig
heid van schade van een bepaalde aard(33). Men staat hier ongetwij
feld zeer dicht bij een vorm van objectieve aansprakelijkheid: zodra 
er schade is, is er fout. Technisch gezien menen wij -in tegenstelling 

(32) Vee) van de bezwaren tegen het aanvaarden van een inbreuk op een (exclusief) recht als 
een autonoom onrechtmatigheidscriterium hangen samen met een gebrek aan duidelijkheid bij 
het gebruik van het be grip , ,recht''. Hier wordt ervan uitgegaan dat het subjectief recht bestaat 
uit een door het objectieve recht bekrachtigde aanspraak of bevoegdheid (zie referenties bij 
BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 273, nt. 26). Aldus gedefinieerd identificeert het 
recht zich niet met het voorwerp waarop de aanspraak of bevoegdheid wordt uitgeoefend 
evenmin als met de feitelijke voordelen die eruit kunnen voortvloeien. 
Gaat men uit van deze begripsomschrijving, dan zal men vermijden uit een aantal arresten 
(Cass., 17 juni 1960, R. W., 1960-61, 171; Cass., 3 november 1961, Pas., 1962, I, 252,Cass., 
9 november 1973, R. W., 1973-74, 1261) af te Jeiden (vgl. DIRIX, E., o.c., R. W., 1983-84, 431) 
dat het Hof van Cassatie de theorie verwerpt volgens dewelke het )outer miskennen van 
andermans contractuele rechten op zich een onrechtmatige daad oplevert. In de besproken 
arresten gaat het, zonder dater sprake is van derde medeplkhtigheiq~~ll contractbreuk, om 
de verkoop van producten m.b.t. dewelke een handelaar van een medecontractant e-en 
invoermonopolie had gekregen en omtrent het niet respecteren van een door de producent 
vastgestelde kleinhandelsprijs. In geen van de geciteerde arresten kwalificeert het Hof van 
Cassatie de bestreden handelingen als een inbreuk op een contractueel recht. Terecht overigens. 
Van een inbreuk op een recht kan er in de behandelde gevallen immers geen sprake zijn. Het 
contractuele recht van de monopoliehouder beperkt zich ertoe van de producent te kunnen 
eisen dat hij zich ervan onthoudt te verkopen aan andere handelaars gevestigd in het betrokken 
gebied. De monopoliehouder heeft op dit vlak geen enkele contractuele band met zijn 
concurrenten noch met het clienteel. Er kan dus zeker geen aanspraak zijn op enige onthouding 
vanwege concurrenten of vanwege het publiek evenmin als van enige inbreuk op een recht van 
de monopoliehouder indien een derde, zonder medeplichtig te zijn aan contractbreuk, 
goederen verkoopt in het betrokken gebied. Natuurlijk is er wei een aantasting van de (langs 
de zorgvuldigheidsnorm juridisch beschermde) jeitelijke belangen voortvloeiend uit de 
monopolieovereenkomst. 
Of men de inbreuk op een subjectief recht al dan niet erkent als autonoom 
onrechtmatigheidscriterium is echter niet enkel een kwestie van terminologie. Het is een 
juridische werkelijkheid dat het objectieve recht aan bepaalde personen aanspraken toekent 
jegens anderen evenals bevoegdheden over o.m. eigen persoon en bepaalde zaken. Zijn deze 
bevoegdheden exclusief dan impliceert het toekennen ervan meteen een plicht tot onthouding 
voor derden (zie verwijzingen bij BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 273). Wie ingaat 
tegen deze bevoegdheden en aanspraken, wie dus inbreuk pleegt op andermans rechten, handelt 
meteen in strijd met de door de wetgever gewilde verdeling van bevoegdheden en aanspraken. 
De onrechtmatigheid van zijn handelen staat aldus vast. Men miskent de juridische 
werkelijkheid indien men ook hier een bijkomend beroep op de zorgvuldigheidsnorm 
noodzakelijk maakt. Een grond van rechtvaardiging werkt natuurlijk wei bevrijdend. 
Vanuit rechtspolitiek standpunt heeft de erkenning van de inbreuk op subjectief recht het 
voordeel dat zij de rechter toelaat, door een nadere afbakening van de inhoud van de 
subjectieve rechten, vast te leggen welke belangen op zich bescherming verdienen, ook zonder 
dat een overtreding van de zorgvuldigheidsnorm is vastgesteld. Het kan er ook toe bijdragen 
een verdere ,perversie" van de zorgvuldigheidsnorm te voorkomen. 
(33) Een zgn. veiligheidsverbintenis. 

336 



met De Page(34) - hier echter nog steeds van een fout-aansprake
lijkheid te moeten spreken. Het bewijs van overmacht of een andere 
grond van rechtvaardiging werkt immers bevrijdend. De aansprake
lijkheid is dus niet enkel jormeel gekoppeld aan de overtreding van 
een gedragsnorm. De aanvaardbaarheid van het schadeverwekkend 
gedrag blijft centraal staan, zij het dat zij ter sprake komt langs het 
begrip overmacht om. Het bewijs van overmacht impliceert immers 
dat de zorgvuldigheidsnorm werd nageleefd. 
Een aantal bijzondere wetten welke naar onze mening onder de 
categorie van de resultaatverbintenissen thuishoren gaven aanleiding 
tot heel wat discussie over de vraag of het om een objectieve aanspra
kelijkheid ging of niet. Een paar voorbeelden. 

12. Een eerste randgeval is artike/18 van de wet van 10 maart 1925 
op de distributie van electrische energie: ,De vergoedingen voor 
schade wegens aanleg of exploitatie van een electriciteitsvoorziening 
vallen geheel ten laste van het betrokken bedrijf dat aansprakelijk 
blijft voor al de voor derden berokkende schade". 
V erschillende interpretaties worden voorgesteld door rechtsleer en 
rechtspraak(35). Volgens sommigen regelt de wet enkel de verhou
ding tussen de overheid en de concessiehouder. Aile aansprakelijk
heid welke op de overheid zou kunnen rusten valt ten laste van de 
electriciteitsmaatschappij. Voor wat de verhouding tussen de electri
citeitsmaatschappij en derden betreft, zou de wet enkel het gemeen 
recht bevestigen(36). Anderen stellen dat het hier om een veiligheids
verbintenis gaat die het karakter heeft van een resultaatsverbintenis 
waarbij enkel het bewijs van overmacht of vreemde oorzaak bevrij
dend werkt(37). Nog anderen maken er een weerlegbaar fout vermoe
den van(38). Een laatste visie tenslotte is dat het om een risico-aan
sprakelijkheid gaat(39). 

(34) DE PAGE, H., Traite II, noot 5, 1043, spreekt bier van objectieve aansprakelijkheid. Hij 
stelt: !'obligation de resultat, en matiere aquilienne, c'est la responsabilite pour risque. 
(35) Voor een overzicht, zie DALCQ, R.O., Traitei, nr. 206, 152; P.M., noot onder Cass., 
29 november1967, Pas., 1968, I, 425; ANDRE, R., Les responsabilites, Brussel, 1980, 603 e.v .. 
(36) In deze zin DALCQ, R.O., Traite I, nr. 205, 152; P.M., noot onder Cass., 29 november 
1967, Pas., 1968, I, 425; Luik, 30 november 1954, J.T., 1955, 605. 
(37) Luik, 30 november 1954, J. T., 1955, 605. 
(38) BoUILLENNE, R., L'article 18 dela loi du 10 mars 1925 etablit-il a charge des compagnies 
d' electricite une presomption de responsabilite a charge de la societe exploitante?", R. G.A .R., 
1946, 3862. 
(39) O.m. DE PAGE, H., Traiteii, nr. 1005, 1017 quinquies; KLUYSKENS, A., Beginselen van 
burgerlijk recht, I, De verbintenissen, Antwerpen, Uitgevers Mij. N. V. Standaard Boekhandel, 
1948, nr. 362; PIRET, R., o.c., in Travaux de /'Association Henri Capitant, II, 1946, 116. 
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Het Hof van Cassatie werd tweemaal geconfronteerd met de toepas
sing van artikel18 van de wet van 1925. Een expliciete uitspraak over 
de vraag of het gaat om een aansprakelijkheid buiten fout kwam er 
niet. Een arrest van 29 november 1967(40) stelt enkel dat de wet niet 
van openbare orde is omdat hij de essentH:\le belangen van de staat 
of de gemeenschap niet raakt, zodat het exoneratiebeding vervat in 
algemene voorwaarden van de electriciteitsbedrijven geldig is. In een 
arrest van 5 april1968(41)bevestigt het Hof van Cassatie de stelling
name van het Hof van Beroep te Brussel dat een fout van de 
exploitant overeenkomstig het gemeen recht moet beoordeeld wor
den. 
Rechtspraak van de Hoven van Beroep van Gent, Luik en Brussel, 
en van lagere rechtbanken vereist het bewijs van een fout of van een 
gebrek in de zaak(42). Rechtspraak die de wet construeert als een 
objectieve aansprakelijkheid schijnt in de minderheid te zijn(43). 

13. Betwist is ook artike/13 van de wet van 13 oktober 1930 op de 
telegrajie en telejonie. Dit artikel tracht het bijzondere gevaar te 
keren dat contact tussen electriciteits- en telefoonleidingen zou mee
brengen: ,De bovengrondse en ondergrondse telegraaf- en telefoon
lijnen moeten doelmatig worden beschermd tegen de gevaren van 
toevallig contact met de lijnen bestemd voor het overbrengen en 
verdelen van electrische energie. De beschermingsinrichtingen wor
den door de eigenaar van de electrische lijnen op eigen kosten tot 
stand gebracht en onderhouden. Deze laatste zijn verantwoordelijk 
voor de ongevallen en de schade teweeggebracht door ontoereikende 
bescherming of door het ontbreken hiervan". 
Volgens sommigen gaat het ook hier enkel om een bevestiging van 
het gemeen recht(44). Anderen houden voor dat het om een afwijken
de regeling gaat(45)en wel een objectieve aansprakelijkheid(46). Het 

(40) Pas., 1968, I, 425. 
(41) Pas., 1968, I, 957. 
(42) Gent, 9 juni 1945, Bull. Ass., 1950, 791; Brussel, 23 januari 1946, R.G.A.R., 1947, 4119; 
Luik, 30 november 1954, J. T., 1955, 603; Luik, 23 januari 1973, Pas., 1973, II, 84; Hasselt, 
15 juni 1956, R. W., 1956-57, 1420; Kh. Brussel, 23 maart 1948, J.T., 1948, 513. 
(43) Rb. Doornik, 24 juli 1947, R.G.A.R., 1947, 4144; Rb. Luik, 26 januari 1953, Pas., 1954, 
Ill, 45; Kh. Turnhout, 24 juli 1947, R. G.A.R., 1947, 4144. 
(44) Luik, 4 maart 1932, J. T., 1932, 193; Brussel, 24 december 1948, J.C.B., 1952, 90; Luik, 
23 januari 1973, Pas., 1973, II, 84; DALCQ, R.O., Traite I, nr. 205 en verwijzingen. 
(45) P.M., noot onder Cass., 28 november 1967, Pas., 1968, I, 425 spreekt zich niet uit of 
het een resultaatverbintenis is of een objectieve aansprakelijkheid. 
(46) De meeste auteurs scheren art. 18 van de wet van 1925 en art. 13 van de wet van 1930 
over een kam (zie de verwijzingen betreffende art. 18). Voor de rechtspraak in deze zin, zie 
o.m. Kh. Bergen, 20 april 1942, R.G.A.R., 1946, 3945. 
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Hof van Cassatie hakte de knoop door in een arrest van 6 oktober 
1972(47). Het stelt dat artikel13 een resultaatverbintenis oplegt; de 
electriciteitsmaatschappijen moeten een doelmatige beveiliging van 
de telefoonlijnen verzekeren. De voorschriften ter zake vervat in een 
aantal verordeningen zijn slechts minimum-eisen. Zodra het doel, de 
afwezigheid van gevaarlijk contact tussen telefoon- en electriciteits
lijnen niet bereikt is, is er een tekortkoming aan een gedragsplicht 
van de electriciteitsmaatschappij(48). Dit standpunt kan bijgetreden 
worden: artikel13legt de electriciteitsmaatschappijen een bijzondere 
gedragsplicht op, omschreven aan de hand van het te bereiken 
resultaat. Er is niets dat de maatschappij zou verhinderen het bewijs 
te leveren dat externe omstandigheden die het karakter van over
macht vertonen haar beletten haar verplichting na te komen. De 
rechtspraak aanvaardt deze echter moeilijk(49). 
Dat artikel 13 van de wet van 1930 (enkel) een resultaatverbintenis 
inhoudt is natuurlijk een belangrijk argument voor de stelling dat 
artikel 18 van de wet van 1925 het gemeen recht bevestigt. Het is 
duidelijk dat artikel 13 een bijzonder gevaarlijke situatie wil regelen. 
Bevat de wet van 1925 reeds een objectieve aansprakelijkheid, dan 
is het moeilijk in artikel 13 van de wet van 1930 een versterkte 
beveiliging te zien. 

14. Een andere bepaling die in het verleden aanleiding gegeven heeft 
tot interpretatieproblemen is artikel 2 van de wet van 4 april 1900 
volgens hetwelk , ,de vergoeding voor schade door konijnen aan 
vruchten en gewassen veroorzaakt het dubbele van de schade be
draagt"(50) (51). Met de dubbele schadevergoeding wilde de wetge
ver ongetwijfeld de afschrikkende werking van het aansprakelijk
heidsrecht bevorderen. Zij is bedoeld om de houders van het jach
trecht ,te dwingen om de overvloed aan konijnen die een ,vreselijke 
plaag" uitmaakt voor de landbouw in de ruimste zin te verdel
gen"(52). 
Zeer snel na de invoering van de speciale regeling voor konijnenscha
de besliste de rechtspraak dat zij, wat de grond van aansprakelijkheid 

(47) Pas., 1973, I, 137. 
(48) Zo oak Luik, 30 november 1954, R.G.A.R., 1955, 5496; Kh. Luik, 20 april 1946, J. T., 
1946, 506; Vred. Nijvel, 6 januari 1939, Bull. Ass., 1939, 276. 
(49) Kh. Luik, 20 april 1946, J. T., 1946, 506. 
(50) Art. 7 bis van de jachtwet van 28 februari 1882. De Nederlandse tekst werd vastgesteld 
bij art. 2 van de wet van 30 juni 1967. 
(51) In het arrest van I januari 1983, R. W., 1983-84, 699 besliste het Hof van Cassatie dat 
deze bepaling van toepassing is bij schade aan alle gewassen, een ,Franse tuin" inbegrepen. 
(52) Cass., I januari 1983, geciteerd 
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betreft, een toepassing uitmaakt van het gemeen recht. De houder 
van het jachtrecht is enkel aansprakelijk indien hij een fout heeft 
begaan door nate Iaten het konijnenbestand binnen redelijke per ken 
te houden(53). De rechtspraak komt de landbouwers echter ter hulp 
en neemt aan dat het feit aileen dat de lieve diertjes meer dan normale 
schade veroorzaakten de fout aantoont(54). Deze aanpak wordt ook 
gebruikt bij schade door ander wild dan konijnen aileen(55) - in 
tegenstelling met de dubbele schadevergoeding en de bijzondere 
procedures( 56) die voor hen aileen zijn gereserveerd. In feite kan men 
dus spreken van een resultaatverbintenis: de titularis van het jach
trecht moet het konijnenbestand derwijze onder controle houden dat 
het geen abnormale schade veroorzaakt. Theoretisch zou het bewijs 
van overmacht nog bevrijdend moeten werken. Het blijkt echter dat 
de rechtspraak hier zeer streng is voor de jagers en hen niet van 
aansprakelijkheid bevrijdt omdat er een bijzonder strenge winter 
was(57) of de mogelijkheid van bevrijding door weersomstandighe
den uitsluit(58). Doet men dit laatste, dan staat men eigenlijk voor 
een foutloze aansprakelijkheid en zou men de aansprakelijkheid voor 
wildschade beter construeren als een toepassing van de evenwichts
leer: normale schade moet de landbouwer dragen, abnormale 
niet(59). 

III. 0BJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EIGEN DAAD 

15. Een fundamentele afwijking van het gemene recht is er wei 
indien iemand die door eigen handelen schade veroorzaakt, hiervoor 
aansprakelijk kan gesteld worden, zonder dat de onrechtmatigheid 
van zijn gedrag vaststaat of zonder dat hij toerekenbaar is. Valt de 
toerekenbaarheid als vereiste weg dan kan men spreken vanschuldlo
ze aansprakelijkheid. Valt het fout-vereiste weg, dan past de term 
aansprakelijkheid voor rechtmatige daad. 

(53) Cass., 3 december 1903, Pas., 1904, I, 71; Cass., 27 september 1934, Pas., 1934, I, 388; 
Cass., 11 januari 1940, Pas., 1940, I, 9; Cass., 17 december 1954, Pas., 1955, I, 387; Vred. 
Evergem, 15 november 1963, R. W., 1964-65, 1126; Vred. St-Truiden, 17 oktober 1972, J.J.P., 
1974, 41; Vred. Nijve1, 14 maart 1979, J.J.P., 1979, 235. 
(54) Cass., 11 januari 1940, Pas., 1940, I, 9; Rb. Hassett, 13 april1964, R. W., 1963-64, 1888; 
Vred. St-Truiden, 1974, J.J.P., 1974, 41; Vred. Vijvel, 14 maart 1979, J.J.P., 1979, 235. DE 
PAGE, H., Traite II, nr. 1017 bis, 1057. 
(55) Zie bv. Rb. Hasse1t, 13 april 1964, R. W., 1963-64, 1888; Vred. Evergem, 15 november 
1963, R. W., 1964-65, 1126; Vred. St-Truiden, 15 oktober 1963; R. W., 1963-64, 1382. 
(56) Vred. Enghien, 20 januari 1960, Pas., 1961, III, 36. 
(57) Vred. St-Truiden, 15 oktober 1963, R. W., 1963-64, 1382. 
(58) Vred. Evergem, 15 november 1963, R. W., 1964-65, 1126. 
(59) In deze zin, Rb. Hassett, 13 april 1964, R. W., 1963-64, 1888. 
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A. SCHULDLOZE AANSPRAKELIJKHEID 

16. Veroorzaakt een krankzinnige schade, dan kan hij overeenkom
stig artikel1382 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk gesteld wor
den: hij is niet toerekenbaar. Bij wet van 15 april 1935 ving de 
wetgever deze onbillijke situatie op door de invoering van artikel 
1386 bis Burgerlijk Wetboek: , Wanneer aan een ander schade wordt 
veroorzaakt door een persoon die zich in staat van krankzinnigheid 
bevindt of in een staat van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid 
die hem voor de controle van zijn daden ongeschikt maakt, kan de 
rechter hem veroordelen tot de gehele vergoeding of tot een gedeelte 
van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden, indien hij de 
controle van zijn daden had. De rechter doet uitspraak naar billijk
heid, rekening houdend met de omstandigheden en met de toestand 
van de partijen". 

17. De afbakening van het toepassingsgebied van artikel 13 86 bis 
Burgerlijk Wetboek gaf aanleiding tot heel wat moeilijkheden. Een 
theoretische omschrijving van de in artikel13 86 bis bedoelde toes tan
den is immers moeilijk te geven(60). 
In het Iicht van de voorbereidende werken van de wet wordt algemeen 
aangenomen dat het gaat om ernstige geesteszieken die vallen onder 
de wet op het sociaal verweer van 9 april1930 (vervangen bij wet van 
1 juli 1954). Het Hof van Cassatie bevestigde dit in een arrestvan 24 
april1980(61). In essentie moet het gaan om personen met ernstige 
gedragsstoornissen die hen maatschappelijk gevaarlijk maken(62). 
Uiteindelijk is de eigen appreciatie van de feitenrechter hier doorslag
gevend. 
Verschillende pogingen om het toepassingsgebied van artikel1386 bis 
uit te breiden bleven zonder succes. 
De voornaamste betreft de hartaanval aan het stuur. Ondanks sug
gesties van Dalcq(63) en een arrest in deze zin van het Hof te 
Brussel(64), heeft het Hof van Cassatie duidelijk de toepassing van 
artikel1386bis Burgerlijk Wetboek in dit geval uitgesloten(65). Een 

(60) Zie KRUITHOF, R., ,De buitencontractuele aansprakelijkheid van en voor 
geesteszieken", R.G.A.R., 1980, 10179 (7). , 
(61) Cass., 24 april1980, J.T., 1980, 473; KRUITHOF, R., o.c., R.G.A.R., 1980, 10179 (6). 
(62) Noot onder Bergen, 24 maart 1976, Pas., 1977, II, 50. 
(63) DALCQ, R.O., ,Examen de Jurisprudence (1968a 1972). La responsabilite delictuelle et 
quasi-delictuelle", R.C.J.B., 1974, 251. 
(64) Brussel, 23 maart 1978, R.G.A.R., 1980, 10115; contra: Brussel, 30 juni 1975, De Verz., 
1975, 527; Antwerpen, 5 mei 1975, R.G.A.R., 1975, 9583. 
(65) Cass., 20 juni 1979, R. W., 1979-80, 2901 en Cass., 24 april1980, R. W., 1981-82, 1215. 
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plots bewustzijnsverlies tengevolge van een fysieke kwaal valt dus 
buiten het toepassingsveld van artikel 1386 bis, hoewel de plotse 
ziekte overmacht uitmaakt(66) en het slachtoffer dus geen vergoe
ding krijgt(67). De recente uitbreiding van het werkingsterrein van 
het motorwaarborgfonds lost het probleem op. Het fonds keert ook 
vergoeding uit indien een auto-ongeval is veroorzaakt onder omstan
digheden waarbij overmacht of toeval de aansprakelijkheid van de 
chauffeur uitsluiten(68). Ben lacune in het aansprakelijkheidsrecht 
wordt hier dus opgevuld door een rechtstreekse schadespreiding 
langs een schadefonds .. 
Artikel 1386 bis Burgerlijk Wetboek kan momenteel ook niet toege
past worden op onmondige kinderen(69)of op personen aangetast 
door seniliteit(70). 

18. Artikel1386bis Burgerlijk Wetboek wijkt van artikel1382 Bur
gerlijk Wetboek af wat de toerekenbaarheid betreft. Verder gaat het 
niet. Het blijft vereist dat de gedraging van de krankzinnige, objec
tief gezien, een fout uitmaakt - tenzij men zich bevindt in een geval 
waar een objectieve aansprakelijkheid zou gelden. De rechter moet 
de gedraging van de krankzinnige vergelijken met die van de goede 
huisvader en nagaan of zij hiervan afwijkt(71). Overmacht, afwezig
heid van causaal verband en fout van het slachtoffer zullen dus ook 
tot bevrijding van de krankzinnige leiden. 

19. Momenteel wordt algemeen aangenomen dat artikel1386 bis ook 
van toepassing is in omstandigheden waar de krankzinnige normaler
wijze zou kunnen aangesproken worden op grond van artikel 1384 
tot 1386 Burgerlijk Wetboek(72). Ben doorslaggevend argument 
voor deze oplossing blijkt te zijn dat men de gehele aansprakelijkheid 
van krankzinnigen aan een uniforme regeling wenst te onderwer-

(66) DE PAGE, H., Traiteii, ill. l036bis, 1097; DALCQ, R.O., Traite, II, ill. 2794,247. 
(67) Brusse1, 5 mei 1972, Pas., 1972, II, 142; Luik, 26 februari 1974, Jur. Liege, 1974-75, 7858; 
Brussel, 9 oktober 1974, De Verz., 1975, 527; Bergen, 21 maart 1978, R.G.A.R., 1978, 10031. 
(68) Art. 50, § 1, van de wet van 9 juli 1975, geeft een aanspraak tegen het 
motorwaarborgfonds wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die 
vergoeding verplicht is ... om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het 
voertuig die het ongeval veroozaakte, vrijuit gaat ... Zie verder K.B. van 16 december 1981, 
B.S., 25 december 1981 en K.B. van 2 juni 1982, B.S., 9 juni 1982. 
(69) KRUITHOF, R., o.c., R.G.A.R., 1980, 10179 (8). 
(70) ANDRE R., o.c., 348. 
(71) Bergen, 23 maart 1976, Pas., 1977, II, 50. 
(72) Bergen, 23 maart 1976, Pas., 1977, II, 50; Rb. Charleroi, 8 februari 1972, R.G.A.R., 
1972, 9338; DE PAGE, H., Traite, II, ill. 916, 4 en 918 B; DALCQ, R.O., Traite, I, ill. 2329; 
KRUITHOF, R., o.c., R.G.A.R., 1980, 10179. 
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pen(73). Men beroept zich ook op de bedoeling van de wetgever een 
billijkheidsoplossing in te voeren voor de gehele materie(74). Men 
kan inderdaad in de voorbereidende werken de bedoeling terugvin
den niet aileen om de positie van het slachtoffer te verbeteren maar 
ook om de krankzinnige tegen volledige aansprakelijkheid te be
schermen indien zijn middelen beperkt zijn en die van het slachtoffer 
toereikend(7 5). 

20. Er weze aan herinnerd dat artikel 1386bis ook van toepassing 
is op contractuele wanprestaties van de krankzinnige(76). Zo werd 
het toegepast in de verhouding tussen de eigenaar en de huurder die 
het gehuurde huis in een vlaag van krankzinnigheid in brand 
stak(77). 

21. Artikel 1386 bis Burgerlijk Wetboek leidt niet noodzakelijk tot 
een volledige schadevergoeding. De rechter kan de schadelast- naar 
billijkheid - verdelen over de partijen, hierbij vooral rekening 
houdend met hun respectieve vermogenstoestand(78). Artikel 
1386 bis is de meest duidelijke toepassing van de toerekening van 
schade volgens het criterium van de financiele draagkracht van de 
partijen in ons recht(79). Van groot praktisch belang hierbij is ook 
dat de rechter rekening houdt met het feit dat de krankzinnige 
verzekerd is en hem in dit geval meestal tot volledige schadevergoe
ding veroordeelt(80). In dit geval immers bestaat er geen reden meer 
tot matiging van de schadevergoeding in het licht van het onvermo
gen van de krankzinnige. 

B. AANSPRAKELIJKHEID VOOR RECHTMATIGE DAAD 

22. In een aantal situaties wordt men ook aansprakelijk gesteld voor 
de schade veroorzaakt door gedragingen die geen fout uitmaken. 

(73) DE PAGE, H., Traite II, 918B, KRUITHOF, R., o.c., R.G.A.R., 1980, 10179 (9). 
(74) DE PAGE, H., Traite II, 918B. 
(75) Zie o.m. de passages geciteerd door KRUITHOF, R., o.c., R.G.A.R., 1980, 10179(9), nr. 
32. 
(76) DE PAGE, H., Traite II, nr. 918B, KRUITHOF, R., o.c., R.G.A.R., 1980, 10179(9). 
(77) Kh. Oostende, 26 mei 1970, R.G.A.R., 8773. 
(78) Zie verwijzingen naar de rechtspraak bij KRUITHOF, R., o.c., R.G.A.R., 1980, 10179 
(11), noot 159. 
(79) SIMOENS, D., o.c., R. W., 1980-81, 2027. 
(80) DALCQ, R.O., o.c., R.C.J.B., 1974, 251; KRUITHOF, R., o.c., R.G.A.R., 1980, 10179 
(11). 
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De gevallen waarin een aansprakelijkheidsregel van deze soort geldt, 
kunnen in drie grote groepen worden ingedeeld: bij uitzondering 
toegelaten inbreuken op zakelijke rechten, rechtmatige overheidsda
den en bepaalde bijzonder gevaarlijke activiteiten. 

1. Compensatoire aansprakelijkheid: vergoeding voor schade door 
bij uitzondering toegelaten inbreuken op zakelijke rechten 

23. Het maatschappelijk belang vereist dat de eigenaar van een 
onroerend goed zekere beperkingen op zijn eigendomsrecht duldt. 
Een aantal van deze beperkingen zijn in het Burgerlijk Wetboek zelf 
omschreven(81). Talrijke bijzondere wetten voeren er in, om de 
meeste uiteenlopende redenen. 
Men neemt algemeen aan dat deze beperkingen, behoudens bijzonder 
wettelijk voorschrift terzake, geen aanspraak geven op schadever
goeding(82) ook al gaan er stemmen op in tegengestelde zin(83). 
Deze eigendomsbeperkingen worden in het zakenrecht gewoonlijk 
benaderd vanuit het begrip erfdienstbaarheid(84). 
Bij een poging een typologie van objectieve aansprakelijkheidsrege
len op te stellen, lijkt het relevant als een afzonderlijke categorie te 
beschouwen deze eigendomsbeperkingen waarbij aan bepaalde per
sonen een uitzonderlijke bevoegdheid gegeven wordt om op ander
mans erf handelingen te stellen die normalerwijze niet toegelaten zijn 
en aanleiding zouden kunnen geven tot een zakenrechtelijke sanctie 
en aansprakelijkheid. Op bepaalde eigenaars wordt dus de plicht 
gelegd zekere inbreuken op hun zakelijke rechten te dulden(85). 
In een aantal gevallen wordt als tegenhanger van deze duldingsplicht 
voorzien in schadevergoeding. Hier kan men- in navolging van de 

(81) De zgn. wettelijke erfdienstbaarbeden. Zie bierover DERINE, R., VAN NESTE, F., 
VANDENBERGHE, H., Zakenrecht, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS, R. 
en VAN GERVEN, W. (ed.), Antwerpen, Standaard, 1974, IB, nr. 280 e.v. 
(82) MAST, A., Administratief Recht, Gent, Story-Scientia, 1981, nr. 235, 241; DE PoYER, 
A., Erfdienstbaarheden van openbaar nut, in Adm. Lex., 9; DERINE, R., VAN NESTE, F., 
VANDENBERGHE, H., o.c., 290 e.v. 
(83) Zie o.m. DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., o.c., 291 en verwijzingen 
aldaar. Recent nog: DENYS, M., ,De Ia quasi-expropriation ou de l'indemnisation des 
interdictions de biitir", J. T., 1983, 405-410. 
(84) Over de vraag o.m. of bet wei over erfdienstbaarbeden in de ecbte zin van bet woord 
gaat, zie DE POYER, A., o.c., in Adm. Lex., nr. 2; DERINE, R., VAN NESTE, F., 
VANDENBERGHE, H., o.c., nr. 287. 
(85) Vgl. bet begrip positieve erfdienstbaarbeden (DERINE, R., VAN NESTE, F., 
VANDENBERGHE, H., o.c., nr. 289). 
Wij verkiezen deze term niet te gebruiken omdat bet niet steeds over ecbte erfdienstbaarbeden 
gaat. 
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Duitse rechtsleer(86) spreken van een vergoeding tot compensatie van 
bij uitzondering toegelaten inbreuken op zakelijke rechten. In Duit
sland is er sprake van ,Aufopferungs-" of ,Ausgleichshaftung". 
Voor Belgie kan de term compensatoire vergoeding gebruikt wor
den(87). 
Andere eigendoms be per kingen(88) zijn ingevoerd ten behoeve van de 
gemeenschap in haar geheel, zonder dat individualiseerbare personen 
een uitzonderlijke bevoegdheid toegewezen krijgen jegens ander
mans erf (bv. stedebouwkundige erfdienstbaarheden). Ook deze 
beperkingen kunnen ernstig nadeel meebrengen en geven normaler
wijze geen aanleiding tot vergoeding. Ook hier zijn echter uitzonde
ringen. Wij behandelen deze categorie schadevergoedingsregelingen 
onder de rubriek aansprakelijkheid van de staat voor rechtmatig 
handelen van de uitvoerende macht. 

24. Wat de compensatoire aansprakelijkheid betreft, dient vooreerst 
de onteigening vermeld te worden. Dit rechtsmiddellaat de overheid 
toe voor de uitvoering van werken of andere doeleinden van alge
meen belang de beschikking te verkrijgen over zaken wanneer de 
normale wijzen van eigendomsverkrijging tot deze eigendomsover
dracht niet kunnen leiden(89). Zij leidt tot een gedwongen, volledige 
en onherroepelijke beroving van zijn recht ten bate van de gemeen
schap(90). Het is duidelijk dat hier - krachtens artike111 G. W. zelf 
- integrale vergoeding verschuldigd is. Dit is zo evident dat men hier 
om zo te zeggen niet denkt aan aansprakelijkheid voor rechtmatige 
daad. 

25. Opeising is het publiekrechtelijk procede waarbij de overheid 
zich in bepaalde omstandigheden van de medewerking verzekert van 
burgers of zich bepaalde zaken toeeigent(91). Het kan een, zij het 
uitzonderlijke, zeer belangrijke beperking van het eigendomsrecht 
meebrengen. Vergoeding is de rege1(92). Militaire opeisingen worden 
geregeld bij wet van 12 mei 1927 en het K.B. van 3 mei 1939, 

(86) Zie hierover DEUTSCH, Haftungsrecht, I, Koln, C. Heymans Verlag, 1976, 817, nr. 5; 
DEDECKER, H. enScHAUTTEET, M., o.c., in Wiezaldatbetalen?, IUS, nr. 5, 77 enreferenties 
aldaar. 
(87) DE DECKER, H. en SCHAUTTEET, M., o.c., in Wie za{ dat betalen?. IUS, nr. 5, 95. 
(88) Vgl. de negatieve erfdienstbaarheden. 
(89) MAST, A., o.c., Nr. 186, 200. 
(90) DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., o.c., nr. 153. 
(91) MAST, A., o.c., 211, 220. 
(92) MAST, A., o.c., 211, 220. 
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burgerlijke opetsmgen door uiteenlopende wettelijke regelen(93). 
Enkel de militaire opeisingen, die het meest aanleiding geven tot 
gerechtelijke beslissingen, worden hier kort behandeld. 

26. Militaire opeisingen leiden, aldus artikel4 van de wet van 12 mei 
1927, tot een ,rechtmatige vergoeding", ,op voet der waarde van 
de verstrekkingen, op het ogenblik der opeisingen''. De administratie 
stelt prijstabellen op die slechts een aanwijziging zijn voor de rech
ter(94). Van groter belang is artikel 23 dat de schade betreft welke 
kan veroorzaakt worden n.a.v. de opeising: ,De militaire overheid 
staat in voor de beschadigingen en verliezen welke zich voordoen 
gedurende de tijd waaronder zij de gebouwen en meubelen waarvan 
het gebruik tijdelijk werd opgeeist, in beslag heeft gehouden, tenzij 
zij bewijst dat zij niet gemengd is in de oorzaak der beschadigingen 
en verliezen". Hetzelfde geldt in geval van brandschade. Enkel 
,stoffelijke en rechtstreekse schade" wordt vergoed. Winstderving 
en morele schade blijven dus buiten beschouwing. Artikel 23 wordt 
momenteel toegepast op schade veroorzaakt door legeroefeningen. 
Veel rechtspraak blijkt er de laatste jaren niet te zijn. Het gaat 
meestal om schade door trillingen of lawaai veroorzaakt door over
vliegende supersonische militaire vliegtuigen(95) (96). Ook tanks 
laten zich horen en voelen(97). 
Het gaat duidelijk om een foutloze aansprakelijkheid. De staat 
ontkomt enkel aan aansprakelijkheid door aan te tonen dat de 
militaire aktiviteiten niet de oorzaak van de schade zijn(98). Het 
positieve bewijs van een oorzaak vreemd aan de militaire overheid 
is vereist(99). Fout van het slachtom:r of gebrek van de beschadigde 
zaak leiden overeenkomstig de gewone beginselen tot gedeelde aan
sprakelijkheid(lOO). De wet voorziet een aantal afwijkingen op de 
normale procedureregelen. Zo is, voor wat de vaststelling van de 

(93) MAST, A., o.c., 212, 221. 
(94) DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., o.c., nr. 184. 
(95) Zie o.m. Rb. Nijvel, 21 januari 1969, Rec. Niv., 1970, 189; Rb. Nijvel, 13 mei 1980, Rec. 
Niv., 1971, 98; Vred. Hoei, 1976 onuitg., A.R. nr. 3116; Vred. Grace- Hollogne, 3 oktober 
1978, Jur. Liege, 1978, 71. 
(96) Zie hierover ook LITVINE, M., ,La responsabilite pour dommages derivant du bruit et 
des detonations balistiques provoquees par les aeronefs", in Rapports belges au VIIIeme 
congres de droit compare, Brussel, Bruylant, 1970, 494; WILLE, M., ,Strijd tegen 
geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen", in Geluidshinder, IUS, nr. 2, 97. 
(97) Vred. Neerpelt, 16 oktober 1978, onuitg., A.R. nr. 78.087; Rb. Hasselt, 16 juni 1980, 
onuitg. A.R. nr. 1065. 
(98) Cass., 10 februari 1944, Pas., 1944, I, 199; Cass., 1 juni 1944, Pas., 1944, I, 336. 
(99) Brussel, 4 juli 1954, Pas., 1956, II, 10. 
(100) Luik, 1 juni 1967, onuitg., A.R. nr. 186. 
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schade betreft(101), advies voorzien van een schaderamingscommis
sie van het Ministerie van Landsverdediging. Steeds is de vrederech
ter bevoegd(102). 

27. In een aantal gevallen vestigt de wet een duldingsplicht ten gunste 
van prive-personen. Ben voorbeeld hiervan is ongetwijfeld artikel 
682 Burgerlijk Wetboek (gewijzigd bij wet van 1 maart 1978) in 
verband met bet recht van uitweg bij insluiting. Volgens de huidige 
tekst(103) luidt bet dat de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat 
dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze 
toegang niet kan inrichten zonder overdreven kosten of ongemak
ken, voor bet normale gebruik van zijn eigendom naar de bestem
ming ervan, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, 
tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die 
hij mocht veroorzaken. Deze vergoeding is de tegenhanger van de 
plicht de buurman doorgang te verlenen. Zij is totaal onafhankelijk 
van elke fout-idee. 
De vergoeding zelf geeft zelden aanleiding tot betwisting. Zij wordt 
door de rechter bepaald in functie van de rechtstreekse materiele 
schade welke veroorzaakt wordt. Met waardevermeerdering van het 
ingesloten erf of waardevermindering van het lijdend erf wordt geen 
rekening gehouden(104). 
Meestal neemt de vergoeding de vorm aan van een jaarlijkse ren
te(105). Zij kan ook in eens, vooraf betaald worden. Is dit laatste 
bet geval dan kan de rechter wanneer de uitweg afgeschaft wordt, 
de volledige of gedeeltelijke terugbetaling bevelen van de ontvangen 
vergoeding(106). De vordering tot vergoeding is ook vatbaar voor 
verjaring(107). 
Ben gelijksoortige bepaling is vervat in artikel 2 en 3 van bet decreet 
van 22 j anuari 1808: wanneer niet bevaarbare water/open bevaarbaar 

(101) Niet om de uitspraak te doen over de aansprakelijkheid, Vred. Marchienne au Pont, 
18 april 1963, J.T., 1963, 438. 
(102) Art. 591, 9, Ger. W. 
(103) Over de wijzigingen t.o.v. vroeger, zie o.m. DE KBERSMAECKER, F., ,Het recht van 
uitweg, gelnnoveerd door de wet van 1 maart 1978", Jura Fa/c., 1979-80, 73; LrNDEMANS, 
L., ,Het recht van uitweg, Wet van I maart 1978", T. Agr. R., 1979, 124-128; TUDTS, E., 
,Recht van uitweg en van overgang", T. Vred., 1979, 258-259. 
(104) DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., o.c., nr. 411; KLUYSKENS, A., o.c., 
nr. 371. 
(105) DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., o.c., /.c., vgl. KLUYSKENS, A., o.c., 
371. 
(106) Art. 684, al. 4 B.W. 
(107) Art. 685 B.W. 
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worden gemaakt, moet voor erfdienstbaarheid van voet- en jaagpad 
een schadevergoeding worden uitgekeerd die evenredig is aan de 
geleden schade(108). 

28. Verschillende wetten voeren ook een duldingsplicht in om de 
exploitatie van de ondergrond en het transport van electrische energie 
en gas, de aanleg van telegraaf- en telefoonlijnen mogelijk te maken. 
Meestal wordt hier een schadevergoeding voorzien. Wellicht is deze 
mede ingegeven door de vaststelling dat de activiteiten waarvoor 
private rechten plaats moeten ruimen geografisch gelocaliseerd zijn 
en dus alleen een beperkt deel van de bevolking treft. 

29. Wat de exploitatie van de ondergrond betreft, is het meest 
recente voorbeeld vervat in de wet van 18 juli 1975(109) tot het 
opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ be
stemd voor het opslaan van gas. De bedoeling van deze wet is de grote 
schommelingen in het gasverbruik en andere oorzaken van leverings
moeilijkheden op te vangen door belangrijke gasvoorraden onder
grands te stockeren, bijvoorbeeld in verlaten mijnschachten(llO). 
Afgezien van de aanzienlijke risico's die deze techniek oplevert -
hierover -later - uoodzaakt zij -ook inbreuken op private eigendom
men. In elk geval zal de ondergrond van private eigendommen bezet 
worden. Ook zal bovengronds een aantal tijdelijke of blijvende 
installaties moeten worden opgericht en zullen er werken worden 
ondernomen, zonder dat aankoop of onteigening van de betrokken 
gronden economisch te verantwoorden is. De wet voert dan ook een 
erfdienstbaarheid van openbaar nut in welke de houder van een 
vergunning toelaat de ondergrond van al dan niet bebouwde private 
gronden te gebruiken(lll). 
Het gebruik van de bevoegdheid die de erfdienstbaarheid biedt, 
brengt voor de exploitant een plicht tot schadevergoeding mee, los 
van elk fout-idee. De vergoeding kan op drie verschillende wijzen 
geregeld worden. 
Vooreerst is de houder van de exploitatievergunning verplicht aan de 
eigenaar van het erf of aan de titularis van andere zakelijke rechten 
een vergoeding uit te keren voor de ondergrondse bezetting, binnen 
de exploitatieomtrek evenals voor de bezetting van gronden met het 

(108) DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., o.c., nr. 292, 568. 
(109) B.S., 14 augustus 1975. 
(110) Memorie van Toelichting, Pari. St., Kamer, 1974-75, nr. 380/1. 
(111) Art. 8. 
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oog op de opricbting van gebouwen en andere installaties(112). De 
berekeningsbasis van de vergoedingen voor de bezetting ondergronds 
wordt in bet K.B. van 29 december 1975(113) forfaitair bepaald op 
3 Fr. per ba. Voor de bezetting met bet oog op de opricbting van 
gebouwen of bovengronde installaties, is de jaarlijkse uitkering gelijk 
aan de normale buurwaarde van de bezette grondoppervlakte(114). 
Van groter belang is dat de Koning, als de werken onder een erf een 
overdreven last uitmaken, zal beslissen dat bet goed wordt aange
kocbt of onteigend. Ricbt de exploitant op een terrein gebouwen of 
installaties op, dan kan de eigenaar van de grond, zowel als de 
exploitant, de aankoop, of, bij gebreke aan overeenkomst, de ontei
gening van de bezette gronden uitlokken(115). 
Een vergelijkbaar systeem is reeds voorzien in artikel 16 in fine, 50 
en 51 van de mijnwetgeving(l16). 
Ook artikel 7 van bet Veldwetboek van 7 oktober 1886 kan bier 
vermeld worden. Het voorziet vergoeding wegens inbezitneming van 
een terrein voor het uitgraven van materia/en die moeten dienen voor 
openbare werken(117). 

30. Voor bet transport van energie werd een gelijksoortig systeem 
ingevoerd. 
Het is ongetwijfeld artikel17 van de wet van 10 maart 1925 op de 
electriciteitsleidingen dat tot de meeste betwistingen beeft aanleiding 
gegeven. 
Artikel14 en 15 van de wet voeren een publiekrecbtelijke ,erfdienst
baarbeid" ten gunste van de electriciteitsbedrijven in om electriscbe 
lijnen en leidingen aan te leggen hoven of onder private eigendom
men en om ankers en steunen aan muren en gevels te bevestigen. 
Tegenbanger van deze duldingsplicbt is artikel17 dat de ondernemin
gen ertoe verplicbt eigenaars en buurders te vergoeden voor bet 
nadeel dat uit de uitoefening van bedoelde erfdienstbaarbeid kan 
voortvloeien. De vergoeding mag de vorm aannemen van een jaar
lijks ,buurgeld". 

(112) Art. 12. 
(113) B.S., 16 januari 1976. 
(114) Er is een minimum vergoeding voorzien. 
(115) Art. 8 en 10. 
(116) Samengeordende wetten op de mijnen, groeven en graverijen van 15 september 1919. 
Voor een toepassingsgeval, zie Luik, 16 december 1958, Jur. Liege, 1958-59, 153. 
(117) DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., o.c., nr. 292, 568. 
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De heersende mening is dat artikel 17 wei degelijk een objectieve 
aansprakelijkheid vestigt(l18). Het bewijs van een fout(119) of een 
gebrek in de leidingen(120) is niet vereist. Aile schade komt voor 
vergoeding in aanmerking, ook als zij geen overlast uitmaakt(121). 
Er is nochtans een afwijkende beslissing van het Hof van Beroep te 
Brussel dat artikel 17 van de wet en het reeds besproken artikel 18 
op onverantwoorde wijze gelijkschakelt(122). 
Het slachtoffer moet natuurlijk aantonen dat het schade leed. De 
uitspraken over de vraag welk nadeel hoogspanningskabels boven 
een erf veroorzaken lopen nogal uiteen. De rechtbank van koophan
del te Leuven(123) verwierp een vordering gebaseerd op de land
schapschade voortvloeiend uit de bouw van pilonen, het geluid van 
de kabels en het gevaar dat zij kunnen opleveren. Het Hof te Brussel 
bestempelde iemand die kloeg over het geluid dat de kabels voort
brengen als hypergevoelig(124). De rechtbank te Luik(125) daarente
gen stelde een deskundige aan om de waardevermindering te bepalen 
van industriele gebouwen waarboven een hoogspanningslijn aange
legd werd. De rechtbank van Hoei kende in een vergelijkbare situatie 
een vergoeding toe gelijk aan 25117o van de waarde van de bouwgrond 
waarover de lijn liep(126). 
Ook het causaal verband tussen de leidingen en de schade moet 
natuurlijk bewezen zijn(127). Kan de ekectriciteitsmaatschappij dit 
verband weerleggen, dan is aan de toepassingsvoorwaarden van 
artikel 17 niet voldaan. 
Bepalingen met een gelijkaardige strekking zijn vervat in artikel 12 
van de wet van 13 oktober 1930 op de aanleg van telegraaf- en telejoon-

(118) In deze zin o.m. de auteurs die een objectieve aansprakelijkheid zien in art. 18 van de 
wet (zie noot 39). Zo ook FoNTEYNE, J., noot onder 2 december 1966, R.G.A.R., 1967, 7873, 
en FAGNART, J.L., ,Aspects actuels de la responsabilite des industriels et des commercants", 
in Association des diplomes en droit de l'Universite de Lou vain, Responsabilite professionnelle 
et assurance des risques professionnels, Brussel, 1975, 247. 
(119) Luik, 31 januari 1973, Reset Jura Immobilia, 1980, 338 (impliciet); Rb. Luik, 3 januari 
1966, Jur. Liege, 1966-67, 60; Rb. Hoei, 20 december 1971, Reset Jura Immobilia, 1980, 333; 
Kh. Leuven, 19 december 1967, J.C.B., 1968, I, 424; Kh. Luik, 9 mei 1969, Jur. Liege, 1969-70, 
23; Kh. Brussel, 28 februari 1972, R.G.A.R., 1973, 9046. 
(120) Kh. Leuven, 19 december 1967, geciteerd. 
(121) Kh. Brussel, 28 februari 1972, geciteerd. 
(122) Brussel, 2 december 1966, R.G.A.R., 1967, 7873 (1). Zo ook: Rb. Luik, lOjanuari 1966, 
Jur. Liege, 1966, 26. 
(123) Kh. Leuven, 19 december 1967, geciteerd. 
(124) Brussel, 2 december 1966, geciteerd. 
(125) Rb. Luik, 3 januari 1966, Jur. Liege, 1966-67, 60. 
(126) Rb. Hoei, 20 december 1971, geciteerd. 
(127) Idem. 
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lijnen en de art. 11 en 13 van de wet van 12 apri/1965 (installaties 
voor vervoer van gas). 

31. Ook de nabuurschap stelt beperkingen aan de vrije uitoefening 
van het eigendomsrecht. Een aantal van deze beperkingen, zoals deze 
in verband met de onderlinge afstand van de bouwwerken, zijn 
uitdrukkelijk in het Burgerlijk Wetboek opgenomen als wettelijke 
erfdienstbaarheden. Hierbij is geen bijzondere vergoedingsregel no
dig: het gaat immers om wederkerige beperkingen. Niet aile toleran
ties en beperkingen welke het naast mekaar leven in een dicht 
bebouwde en gei:ndustrialiseerde gemeenschap meebrengt, kunnen 
echter in een wetboek worden gepreciseerd. Zij zijn daarom niet 
minder reeel. 
Van oudsher heeft de rechtspraak, zonder hierbij steeds eenzelfde
of zelfs maar een sluitende - juridische redenering te volgen(128) 
schadevergoeding toegekend zodra een eigenaar ertoe gehouden 
wordt het gebruik te dulden dat de buurman van zijn erf maakt en 
dit hem groter nadeel berokkent dan hij verwacht wordt te dragen 
in het licht van de gewone lasten van de nabuurschap. 

32. Men weet hoe de huidige technisch juridische oplossing voor het 
probleem gevonden wordt in de evenwichtsleer, geformuleerd in de 
cassatiearresten van 6 april 1960(129) (130). 
De eigenaar van een onroerend goed die door een niet foutief feit het 
evenwicht verbreekt dat tot stand is gekomen tussen naburige eigen
dommen, door aan een naburige eigenaar een stoornis op te leggen 
die de maat van de gewone buurschapsnadelen overschrijdt, is een 
rechtmatige en passende compensatie verschuldigd, waardoor het 
verbroken evenwicht hersteld wordt. Het bewijs van een fout in 
hoofde van de eigenaar is niet vereist voor aansprakelijkheid. De 
evenwichtsleer werd immers juist ingevoerd om de theoretische moei
lijkheden op te lossen die oprijzen bij de toepassing van de fout-idee 
op industriele activiteiten en openbare werken die niet te vermijden 

(128) Over de vroeger gehuldigde opvattingen, zie BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 
270 e.v. 
(129) Pas., 1960, I, 920. 
(130) Voor recente literatuur over de evenwichtsleer, zie DERINE, R., Hinder uit nabuurschap 
en rechtsmisbruik, in Zakenrecht en Zakelijke Zekerheden, Storme, M., (ed.), Gent, 1983; 
HANoTIAU, M., ,La responsabilite en matiere de troubles de voisinage", Bull. Ass., 1981, 
365; CHANDELLE, J.M., ,La reparation du dommage en matiere de troubles de voisinage", 
Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 85-126; BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 267-304. 
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vormen van hinder of schade meebrachten(131). Overlast, een stoor
nis die de grens van de gewone ongemakken van nabuurschap 
overschrijdt(132) volstaat voor aansprakelijkheid. 
De bevrijdingsmogelijkheden voor de eigenaar zijn beperkt. Ben fout 
van een derde- een aannemer bijvoorbeeld(l33) is geen uitweg voor 
diegene die het initiatief nam tot de uitvoering van de werken. Ben 
fout van het slachtoffer leidt tot gedeelde aansprakelijkheid. Verder 
brengt het objectieve karakter van het begrip overlast mee dater in 
de regel geen aansprakelijkheid zal zijn voor hinder die slechts als 
overlast wordt ervaren op grond van een bijzondere gevoeligheid van 
het slachtoffer. Ditzelfde kenmerk van het begrip overlast speelt ook 
op een ander vlak een rol. Het algemene karakter van een bepaalde 
streek (niet een individuele eerstingebruikneming) zal de tolerantie 
bepalen welke de inwoners moeten aan de dag leggen jegens hun 
,buren". Hinderlijke activiteiten zullen dus minder snel tot aanspra
kelijkheid leiden indien zij uitgeoefend worden in een industriezone 
dan in een woongebied(134). 
Niet alle schade wordt dus vergoed bij toepassing van de evenwicht
sleer, er moet overlast zijn. Voor het overige komt iedere soort 
schade in aanmerking: kosten van herstel van materiele schade, ook 
waardevermindering, genotsstoornis, winstderving en zelfs morele 
schade(135). 
Ben bevel of verbod dat erop gericht is de bron van de hinder voor 
de toekomst aan banden te leggen, kan niet gevorderd worden. Men 
kan enkel op eisers erf zelf maatregelen nemen om dit te bescher
men(136). 

2. Rechtmatige overheidsdaad 

a. De theorie van het verbreken van de gelijkheid van de burgers 
voor de openbare fasten 

33. De stelling wordt verdedigd dat een vergoeding zich op billijk
heidsgronden opdringt, telkens de gelijkheid van de burgers voor de 

(131) BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 268 e.v. 
(132) Cass., 31 oktober 1975, R. W., 1975-76, 1571; Cass., 1 oktober 1981, R. W., 1981-82, 
2885. 
(133) Cass., 29 mei 1975, Pas., 1975, I, 934; Brussel, 16 januari 1976, Reset Jura Immobilia, 
1976, 5506; Brussel, 5 januari 1979, T. A ann., 1979, 160; DERINE, R., VAN NESTE, F., 
VANDENBERGHE, H., o. c., !A., nr. 251; DERINE, R., in Zakenrecht en Zake/ijke Zekerheden, 
Storme, M., (ed.), Gent, 1983, 270 en 272. 
(134) BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 291. 
(135) BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 294. 
(136) BoCKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 291 e.v.; Vgl. DERINE, R., o.c., in 
Zakenrecht en Zakelijke Zekerheden, Storme, M. (ed.), Gent, 1983, 283. 
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lasten van het openbaar bestuur verbroken wordt door een rechtma
tige overheidsdaad. Dit beginsel werd in de negentiende eeuw her
haaldelijk door de rechtspraak toegepast. Zo veroordeelde het Hof 
van Brussel in een arrest van 26 januari 1820(137) een gemeente 
zonder verdere motivering tot vergoeding van de schade veroorzaakt 
door de inrichting van een militair hospitaal. De noot onder het arrest 
licht dit toe als volgt: ,, C'est ici le cas d'appliquer le principe, que 
celui qui eprouve que/que dommage pour l'utilite commune de tous 
doit en obtenir Ia reparation a charge de Ia generalite; c'est Ia 
disposition des lois Ire et 2, ff., ad legem Rodiam de jactu, dont 
l'equite evidente /'a fait adopter dans les especes analogues,. 
De theorie van de gelijkheid van de burgers voor de lasten van het 
openbaar bestuur werd verder uitgewerkt door R. Marcq(138) in 
1911 en door Dabin in 1921(139). Ook in de voorbije jaren werd de 
idee heropgenomen(140) o.m. als wisseloplossing voor de toepassing 
van de evenwichtsleer(141). In de rechtspraak drong zij echter niet 
door(142). In het licht van de uitdeinende overheidsinterventie zou 
de algemene erkenning van overheidsaansprakelijkheid voor niet 
foutiefverbreken van de openbare lasten onvoorzienbare budgettaire 
repercussies hebben(143). Met Lambrechts(144) kan dan ook gesteld 
worden dat het toepassen ervan door de wetgever zelf moet geschie
den. De lege lata is het principe in elk geval niet aanvaardbaar als 
algemene regel: artikel 11 van de gecoordineerde wetten op de Raad 
van State zou hierdoor aile betekenis verliezen, gezien op deze 
bepaling enkel een beroep kan gedaan worden als geen ander rechts
college bevoegd is. Het erkennen van de theorie van de gelijkheid zou 

(137) Pas., 1820, 26; Zie bv. ook Brussel, 5 november 1844, Pas., 1844, II, 35. 
(138) La responsabilite de Ia puissance publique, Brussel, 1911. 
(139) L'abus du droit et Ia responsabilite dans l'exercice des droits, B.J., 1921, 294. 
(140) Zie o.m. DENYS, M., De overheidsaansprakelijkheid bij verplichte vaccinatie, Brussel, 
Bruylant, 1968; DEL VA, J., ,Rechtspraak inzake overheidsaansprakelijkheid", T.B.P., 1971, 
212; DENYS, M., o.c., J.T., 1983, 405 e.v. 
(141) Aldus FLAMME, DABIN, HANNEQUART. Zie verwijzingen bij BocKEN, H., Het 
aansprakelijkheidsrecht, 302, noot 157. 
(142) Zij werd o.m. afgewezen door de Rechtbank van Brussel bij vonnissen van 1 september 
1970 (R. W., 1970-71, 257) en van 14 juni 1981 (R.G.A.R., 1983, 10560). Zij wordt wei eens 
ingeroepen waar het gaat om toepassingen van de evenwichtsleer op de overheid, Brussel, 11 
februari 1970, T. Aann., 1974, 107; Gent, 20 april1972, T. Aann., 1972, 217. 
(143) Zie ook vAN DER ScHAAF, J., Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad speciaal 
bij ruimtelijke ordening, Tjeenk Willink, 1971, 142. 
(144) De overheidsaansprakelijkheid van 1963 tot 1980, in Publiekrecht vandaag, 
Postuniversitaire cyclus Publiekrecht, Gent, R.U.G., 1980, 125. 
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meebrengen dat de burgerlijke rechter steeds bevoegd zou zijn tel
kens iemand buitengewone schade lijdt(145). 

b. Schade door rechtmatige handelingen van de uitvoerende macht 

34. In een beperkt aantal situaties brengt een rechtmatige handeling 
van de uitvoerende macht toch vergoeding mee van de schade die zij 
veroorzaakt. Gevallen van compensatoire aansprakelijkheid die ex
clusief of mede op de overheid toepasselijk zijn, werden reeds 
besproken. Ook de evenwichtsleer is van toepassing op de overheid. 
Hier gaat de aandacht naar de vordering tot vergoeding van de 
buitengewone schade veroorzaakt door een administratieve overheid 
en naar de vergoeding voor zekere , ,negatieve publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheden''. 

Buitengewone schade 

35. Volgens artikel11 van de gecoordineerde wetten op de Raad van 
State van 12 januari 1973, doet de afdeling administratie, als geen 
ander rechtscollege bevoegd is, naar billijkheid en met inachtneming 
van aile omstandigheden van openbaar en particulier belang, bij 
wege van arrest uitspraak over de eisen tot herstelvergoeding voor 
buitengewone, morele of materiele schade, veroorzaakt door een 
administratieve overheid. De eis tot herstelvergoeding is niet ontvan
kelijk dan nadat de administratieve overheid een verzoekschrift om 
vergoeding geheel of gedeeltelijk heeft afgewezen of gedurende zestig 
dagen verzuimd heeft daarop te beschikken. 
De praktische betekenis van deze bepaling is echter vrij gering. De 
eiser moet talrijke hindernissen nemen wil zijn vordering tot vergoe
ding van buitengewone schade succes hebben. 

36. Artikel11 is vooreerst niet op alle staatsorganen van toepassing. 
In artikel7, § 1 van de wet van 23 december 1946 ging het om schade 
ontstaan uit een handeling van de staat, provincie of gemeente. 
Volgens artikel 11 van de gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, betreft het alle administratieve overheden. Men neemt aan dat 
hiermee dezelfde publiekrechtelijke rechtspersonen bedoeld worden, 
als deze tegen wie een annulatieberoep kan worden ingesteld(146) 

(145) LAMBRECHTS, W., o. c., in Publiekrecht vandaag, Postuniversitaire cyclus Publiekrecht, 
Gent, R.U.G., 1980, 125. 
(146) LEWALLE, P., ,La reparation du dommage exceptionnel par le Conseil d'Etat belge: 
mythe ou realite'', Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 199. 
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zodat ook van regies, openbare instellingen, publiekrechtelijke vere
nigingen, schadevergoedingen kan gevorderd worden(147). 
In tegenstelling met wat bleek uit zekere adviezen van de Raad van 
State gegeven bij toepassing van de wet van 1949, is een beroep op 
artikel 11 nu uitgesloten voor de vergoeding van schade rechtstreeks 
veroorzaakt door de wet. Hieronder valt ook de schade die voort
vloeit uit een handeling van een administratieve overheid die geen 
enkele eigen beoordelingsbevoegdheid heeft en aileen de rechtstreeks 
uit de wet voortvloeiende rechtsgevolgen verwerkelijkt. Ben verzoek 
om schadevergoeding van een griffier die een nieuwe dienstaanwij
zing kreeg tengevolge van de invoering van het Gerechtelijk Wetboek 
werd op deze grond afgewezen(148). Vergoeding voor schade welke 
uit de wet zelf voortvloeit is dus enkel mogelijk indien een uitdrukke
lijk wettelijk voorschrift erin voorziet. 
Op de derde plaats bevestigde de Raad de rechtspraak volgens 
dewelke geen vergoeding kan gevraagd worden voor schade veroor
zaakt door de normale werking van de organen van de rechterlijke 
macht(149). 

37. De bevoegdheid van de Raad van State is subsidiair: geen ander 
rechtscollege mag bevoegd zijn om van de eis kennis te nemen. De 
Raad van State moet dus onderzoeken of de gewone rechtscolleges 
zichzelf niet bevoegd zouden achten om van een vordering tot 
vergoeding van de ingeroepen schade kennis te nemen. De uitbrei
ding van de overheidsaansprakelijkheid op grond van het gemeen 
recht of van een bijzondere objectieve aansprakelijkheidsregel brengt 
dus automatisch een overeenstemmende inperking mee van het be
lang van artikel 11(150) van de gecoordineerde wetten op de Raad 
van State. 

38. Ten gronde moet de schade buitengewoon zijn. Tijdens de 
parlementaire voorbereiding werd de buitengewone schade omschre-

(147) Voor een verzoek gericht tegen een intercommunale, zie bv. R.v.St., nr. 19.947, 30 
november 1979. 
(148) R. v. St., Collard, nr. 18.355,29 juni 1971. Zo ookR. v. St., VanRaemdonck, nr. 20304, 
30 apri11980. Zie hierover VANDAMME, M., ,De aansprakelijkheid van wet- en decreetgever 
in het Iicht van artikel 11 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State'', T.B.P., 1982, 
296; LEWALLE, o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 199 e.v. 
(149) R. v. St., nr. 1619,6 juni 1952; R. v. St., nr. 11242, 1 oktober 1970; R. v. St., nr. 16.963, 
11 apri11975; R. v. St., nr. 17.643, 14 mei 1976; LEWALLE, o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 
199 e.v. 
(150) Zie hierover LEWALLE, o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 193 e.v.; CHARLIER, P., ,La 
responsabilite des pouvoirs publics devant le conseil d'Etat ou le contentieux de l'indemnite", 
J. T., 1980, 382. 
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ven als elk ,abnormaal, uitzonderlijk nadeel dat uit zijn aard of 
belang de hinder overtreft of de gewone opofferingen die het leven 
in de maatschappij en het vredelievend behoud ervan mee
brengt"(l51). 
De voornaamste beperkende factor hier is dat de schade uitzonderlijk 
moet zijn. Zodra zij niet een of enkele individuen maar een bredere 
categorie personen treft, is de schade niet buitengewoon meer(l52). 
Om deze reden leveren eigendomsbeperkingen in plannen van aan
leg(153) geen buitengewone schade op, evenmin als de erfdienstbaar
heden ,non aedificandi" langs de snelwegen(l54). 
In de meeste gevallen waar de vergoeding wordt toegestaan, gaat het 
om de gevolgen van een individuele maatregel(155). 
Verder moet de schade ook het rechtstreeks gevolg zijn van de 
administratieve handeling. Dit betekent volgens de Raad dat de 
schade het noodzakelijk gevolg ervan moet zijn(156), hetgeen duide
lijk afwijkt van de equivalentieleer toegepast door de gewone rechts
machten. De schade moet tenslotte een zekere ernst hebben en de 
gewone nadelen van het leven in de gemeenschap overschrijden. 
Wat de aard van het geschonden belang betreft, zijn er geen beper
kingen. Morele zowel als materiele schade komt in aanmerking, 
zowel de waardevermindetin:g va:n een omoerend-goed(15'7) als de 
inkomensderving voor een ambtenaar(158). 

39. Laatste beperking: de Raad van State heeft een ruime beleidsvrij
heid om de vergoeding toe te kennen of te weigeren, hierbij o.m. 
rekening houdend met aile relevante overwegingen van openbaar 
belang, meer bepaald ook de weerslag welke het toekennen van de 
vergoeding zou hebben op de overheidsfinancies. 
Artikel 11 van de wet op de Raad van State had tot nu toe dan ook 
slechts een zeer beperkte betekenis, zodat de vraag kon gesteld 
worden of het hier over werkelijkheid dan wel over een mythe 
gaat(159). 

(151) MAST, A., o.c., 606. 
(152) R. v. St., nr. 20.234 en 20.235, 28 maart 1980; MAST, A., o.c., 606; LEWALLE, o.c., 
I.e., 207. 
(153) MAST, A., o.c., 606. 
(154) R. v. St., GILSON, nr. 18.570, 23 november 1977. 
(155) LEWALLE, o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 208. 
(156) R. v. St., HouBEN, nr. 19.947, 30 november 1979. 
(157) R. v. St., HouBEN, nr. 19.947, 30 november 1979. 
(158) R. v. St., nr. 20.234 en 20.235, 20 maart 1980. 
(159) LEWALLE, o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 208. 
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Bijzondere wettelijke regelen voor vergoeding van schade door recht
matig handelen van de uitvoerende macht 

40. Zoals hoger vermeld, geven wettelijke beperkingen van subjec
tieve rechten geen aanleiding tot schadevergoeding, tenzij het gaat 
om een onteigening van een onroerend goed of indien een recht op 
schadevergoeding door een bijzondere wet wordt erkend. 
Wij zagen dat de schadevergoeding dikwijls voorgeschreven is wan
neer op de titularis van een zakelijk recht de plicht wordt gelegd van 
anderen zekere handelingen te dulden die normalerwijze als inbreuk 
op een zakelijk recht zouden kunnen gesanctioneerd worden. 
Ook negatieve erfdienstbaarheden van openbaar nut waarbij iemand 
bij de uitoefening van zijn recht beperkingen moet in acht nemen in 
het algemeen belang geven slechts uitzonderlijk aanleiding tot scha
devergoeding. 

41. Het belangrijkste voorbeeld op dit vlak is vervat in de artikelen 
37 en 38 van de wet van 29 maart 1962 op de stedebouw en ruimtelijke 
ordening krachtens dewelke schadevergoeding verschuldigd is wan
neer een bouw- of verkavelingsverbod dat voortvloeit uit een plan 
van aanleg dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan 
een gebruik waarvoor het goed normalerwijze bestemd was(160). 
Geen schadevergoeding is verschuldigd indien het bouwverbod opge
legd is met het oog op welbepaalde doelstellingen, o.m. dringende 
eisen van verkeersveiligheid(161). 
Tot 1977 had de regeling inzake planschade nog geen toepassing 
gevonden(162). De nakende definitieve invoering van een aantal 
gewestplannen waardoor een bouwverbod zou komen te rusten op 
vele ,bouwgronden", dreigde de overheid te verplichten tot zeer 
talrijke schadevergoedingen(163). 
De wens de budgettaire weerslag van de vergoeding voor planschade 
te verminderen was de motivering op grond waarvan de bestaande 
regeling grondig gewijzigd werd bij wet van 22 december 1977(164). 
Deze wijzigingen welke onmiddellijk van toepassing werden, ook op 

(160) Zie WASTIELS, F., ,De nieuwe rechtsregeling voor de vergoeding van schade wegens 
bouwverbod", T.B.P., 1979, 190 e.v. 
(161) Art. 37, 6°. 
(162) Zie WASTIELS, F., o.c., T.B.P., 1979, 199, noot 57. 
(163) WASTIELS vermeldt een studie waarin een mogelijk bedrag van 20 miljard voor het 
Vlaamse gewest werd vooropgesteld(o.c., T.B.P., 1979, 199). 
(164) Budgettaire wet van 22 december 1977. 
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reeds hangende vorderingen(165), gaven aanleiding tot interpretatie
moeilijkheden. Zij werden door de rechtspraak en de litteratuur niet 
op enthousiasme onthaald. 

42. Een eerste probleem is te weten welk vergelijkingspunt men in 
acht neemt om uit te maken of er een bestemmingswijziging is of niet 
tengevolge van het definitieve plan. Volgens de tekst van 1962 moest 
men kijken naar het gebruik van het goed op de dag van de aanwijzi
ging van de ontwerper van het plan. In de tekst van 1977 wordt het 
de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de plannen. lnter
preteert men deze bepaling letterlijk, dan is er in het Vlaamse Gewest 
bijna geen kans op vergoeding van planschade nu de meeste plannen 
er reeds als ontwerp voorlopige uitwerking hadden gekregen. 
In de voorbereidende werken zijn verschillende aanwijzigingen te 
vinden volgens dewelke het niet de bedoeling zou geweest zijn van 
het vroegere criterium van de feitelijke toestand af te stappen(166). 
De rechtsleer is verdeeld(167). Een vonnis van de rechtbank van 
Hasselt van 9 februari 1982(168) bevestigt het standpunt van Boes 
en Wastiels en houdt het bij de vroegere feitelijke toestand en niet 
bij de bestemming van de gronden in de ontwerp-gewestplannen. 

43. Ook ontstaat het recht op schadevergoeding voortaan slechts op 
het moment waarop de eigenaar effectief schade lijdt. Dit is het geval 
wanneer hij het eigendomsrecht op het goed overdraagt, wanneer een 
bouw- of verkavelingsvergunning geweigerd wordt of wanneer een 
negatief stedebouwkundig attest wordt afgeleverd. Wordt geen ver
gunning aangevraagd, dan verjaart de vordering op basis van artikel 
37 na verloop van 10 jaar na de inwerkingtreding van het plan(169). 
De omvang van de schade welke voor vergoeding in aanmerking 
komt, wordt niet meer berekend volgens het gemeen recht maar 
bestaat in het verschil tussen de waarde van het goed bij de aankoop, 
geactualiseerd door indexatie aan het indexcijfer der kleinhandel
sprijzen tot op het ogenblik waarop het recht op schadevergoeding 
ontstaat en verhoogd met kosten en lasten enerzijds en de werkelijke 

(165) Cass., 7 sept. 1979, Pas., 1980, I, 19. 
(166) Zie WASTIELS, o.c., T.B.P., 1979, 193. 
(167) Vgl. bv. SUETENS, L.P., Gewestplannen en planschade, en BoBs, M., De wet van 22 
deember 1977: Gewestplannen, meerwaardeenplanschade, beideninBOES, M., NYs, E., e.a., 
Gewestplannen, meerwaarde, planschade, Leuven, 1978, 12 en 26. 
(168) Rb. Hasselt, 9 februari 1982, T. Aann., 1982, 206. Zie ook Brussel, 13 rnaart 1980, J. T., 
1980, 117. 
(169) Rb. Brussel, 1 december 1981, J. T., 1982, 498. 
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waarde van het goed op dit ogenblik(170). Een waardevermindering 
die niet hoger is dan 20 procent van deze laatste waarde geeft geen 
aanleiding tot vergoeding. Het K.B. van 24 oktober 1974 bepaalt de 
procedure voor de vaststelling van de waarde van het goed. Ambte
naren van de administratie van B. T. W., registratie en domeinen 
spelen hierbij een doorslaggevende rol, ook in geval van betwisting. 
Deze procedure werd op kritiek onthaald(171). De rechtbank van 
Brussel(172) weigerde de in het K.B. voorziene procedure te volgen 
omdat zij bij betwistingen om trent de waarde van het goed het laatste 
woord geeft aan de administratie. De vergoeding voor planschade nu 
is een burgerlijk recht, zodat geschillen, krachtens artikel 92 G.W., 
in de bevoegdheid van de gewone rechtbanken vallen. De rechtbank 
oordeelde het K.B. ook in strijd met de bepalingen in het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende het deskundig onderzoek en stelde zelf een 
deskundige aan om haar te adviseren. De rechtbank van Dendermon
de van haar kant weigerde het K.B. toe te passen wegens strijdigheid 
met artikel 38 van de wet zelf(173). 

44. Een ander omstreden punt is of het bouwverbod absoluut moet 
zijn om tot schadevergoeding te kunnen aanleiding geven. Wastiels 
concludeert uit de voorbereidende werken dat dit inderdaad vereist 
is(174). Ook hier koos de rechtspraak de voor de eigenaar meest 
gunstige oplossing(175). 

45. Een aantal wetten bevatten een schadevergoedingsregeling voor 
andere beperkingen in het algemeen belang opgelegd aan de eige
naars van onroerende goederen. 
Van enig belang is de regeling voorzien in de wet op de landschappen 
en monumenten van 7 augustus 1931(176). Wordt een landschap 
geklasseerd omdat het behoud ervan in historisch, esthetisch of 

(170) Over de weerslag hiervan, zie o.m. DENYS, M., o.c., J. T., 1983, 405. 
(171) SUETENS, L.P. en BOBS, M., o.c., in BOBS, M., NYS, E., e.a., Gewestp/annen, 
meerwaarde, planschade, Leuven, 1978, 22 en 49. 
(172) Rb. Brussel, 14 juni 1981, R.G.A.R., 1983, 10560. Zie nochtans Rb. Brussel, 24 februari 
1981, R. W., 1981-82, 440. 
(173) Rb. Dendermonde, 19 maart 1981, J.T., 1981, 429. 
(174) O.c., T.B.P., 1980, 198. 
(175) Rb. Verviers, 8 december 1981, Jur. Liege, 1982, 212. 
(176) Zie hierover SUETENS, L.P., Juridisch hoofdstuk, in DE NAEYER, A., 
Monumentenzorg, in Stichting Leefmilieu, Monografieen Leefmilieu Nu, nr. 10, De 
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 240; SoETEMANs, D., Inleiding tot het milieurecht, 
Acco, Leuven, 1978, 216 e.v.; JANssENS DE BISTHOVEN, A., Monumenten en Landschappen, 
in Rechtsfactoren in de onderneming, Verougstraete, I. en Van Den Bergh, R., (ed.), Kluwer 
Rechtswetenschappen, Antwerpen, IX, E, 4. 4/8. 
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wetenschappelijk opzicht van nationaal belang is(177), dan hebben 
de eigenaars ervan krachtens artikel 7 aanspraak op een vergoeding 
ten laste van de staat voor het nadeel dat door de beperkingen van 
het eigendomsrecht berokkend wordt. Dit recht op schadevergoeding 
ontstaat wanneer de regering aan de belanghebbende laat weten dat 
geen toelating wordt verleend om bepaalde werken uit te voe
ren(178). Bij gebreke aan overeenstemming, wordt de vergoeding 
door de rechter bepaald. De vordering verjaart na twee jaar. Gezien 
het geringe aantal geklasseerde landschappen, gaf artikel 7 van de 
wet van 1931 aanleiding tot weinig rechtspraak. 
De klassering als monument, stads- of dorpsgezicht(179) daarente
gen is geen aanleiding tot schadevergoeding. Wei draagt de overheid 
hier bij tot de kosten van onderhoud van het monument. 

46. Vermeldenswaard - omdat het wellicht de enige tekst is die 
vergoeding voorziet voor beperkingen op andere rechten dan het 
eigendomsrecht - is de wet op de bescherming van het grondwater 
van 26 maart 1971. Krachtens artike12 hiervan kan de Koning, om 
het grondwater te beschermen, allerlei aktiviteiten en inrichtingen 
verbieden of reglementeren. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan. bijzondere veiligheidsmaatregelen rond opslagplaatsen voor 
stookolie of andere vervuilende produkten welke gelegen zijn in een 
waterwingebied. Artikel 6 bepaalt dat de rechtstreekse materiele 
schade die het gevolg is van bedoelde beschermingsmaatregelen 
vergoed wordt , , ten laste van degene aan wie de bescherming ten 
goede komt''. Hier wordt gedacht aan de waterdistributiemaatschap
pij die water wint in het bedoelde gebied. Is er geen specifieke 
begunstigde, dan valt de vergoeding ten laste van de staat. Deze 
regeling werd bekritiseerd omdat zij een afwijking betekent van het 
beginsel ,de vervuiler betaalt"(180). Tot nu toe werd nog geen 
uitvoeringsbesluit uitgevaardigd krachtens deze wet, zodat ook arti
kel 6 ervan dode letter bleef. 

47. Volledigheidshalve vermelden wij nog de wet van 2 april 1873 
en 19 augustus 1893 die schadevergoeding voorziet naar aanleiding 

(177) Art. 6. 
(178) Cass., 6 oktober 1938, Pas., 1938, I, 305-306. 
(179) Zo ook DENYS, M., o.c., J.T., 1983, 405. 
(180) BocKEN, H., Juridische aspecten van de milieubescherming, in Economisch en 
financieel recht vandaag, Schrans, G. en Grootaert, J., (ed) Gent, 1972, 413; VANHOLDER, 
M., Belgisch milieurecht, in Stichting Leefmilieu, Monografieen Leejmilieu Nu, nr. 4, De 
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1973, 55. 
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van militaire erjdienstbaarheden en de wet van 23 juni 1930, gewij
zigd bij wet van 17 maart 1936 betreffende militaire luchtvaarterj
dienstbaarheden. In beide gevallen verloopt de procedure voor bij
zondere schaderegelingscornrnissies en zijn de gewone rechtbanken 
niet bevoegd(181). 
De wet van 10 juni 1927 voorziet vergoeding voor het plaatsen van 
richttekens voor de aanleg van de kaart van Belgi£!(182). 
De eigenaar van een waterbron die de loop ervan niet mag veranderen 
omdat ze het nodige water verschaft aan de bewoners van een 
gerneente, heeft recht op vergoeding krachtens artikel643 Burgerlijk 
Wetboek(183). 

c. Rechtmatige handelingen van de rechterlijke macht 

48. Men neernt traditioneel aan dat een handeling van de rechterlijke 
macht in beginsel(184) geen aansprakelijkheid kan rneebrengen op 
grond van het gerneen recht(185). Ook een verhaal op basis van 
artikel 11 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State is 
uitgesloten(186). 
Bij wet van 18 juni 1894 betreffende de herziening van het strajproces 
werd op dit vlak een eerste geval van foutloze aansprakelijkheid 
ingevoerd. Indien het Hof van Cassatie een veroordeling wegens 
doding vernietigt zonder verwijzing, of het Hof van Assisen naar 
hetwelk een beklaagde door een beslissing tot herziening verwezen 
wordt, deze vrijspreekt, wordt, aldus artikel 447 Wetboek strafvor
dering, een vergoeding ten laste van 's lands kas toegekend, hetzij 
aan de veroordeelde, hetzij aan zijn rechthebbenden. Het bedrag 
wordt door de regering bepaald. De fout van de overheid kornt dus 
niet ter sprake. Het uitzonderlijk karakter van deze bepaling wordt 
door de rechtsleer onderstreept(187). Veel toepassing heeft zij -
uiteraard bijna - niet gekend. Het is duidelijk dat de billijkheid de 

(181) MAST, A., o.c., nr. 235, 241. 
(182) MAST, A., o.c., I.e. 
(183) DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., o.c., nr. 292, 568. 
(184) Ben uitzondering is het verhaal op de rechter (art. 1140-1147 Ger. W.). 
(185) Zie D'HAENENS, J., ,De vergoeding voor onrechtmatige vrijheidsbeneming en voor 
onwerkdadige voorlopige hechtenis", R. W., 1973-74, 225; LAMBRECHTS, o.c., in 
Publiekrecht vandaag, Postuniversitaire cyclus Publiekrecht, Gent, R.U.G., 1980, 126. De 
geldigheid van deze stelling wordt momenteel in vraag gesteld. 
(186) Zie hoger, nr. 36. 
(187) CAMBIER, C., La responsabilite de fa puissance publique et de ses agents, Brussel, 1947, 
378; D'HAENENS, J., ,De vergoeding voor onrechtmatige vrijheidsbenerning en voor 
onwerkdadige voorlopige hechtenis", R. W., 1973-74, 239. 
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motivering was om bet grove nadeel veroorzaakt door een berziene 
gerecbtelijke beslissing goed te maken. 

49. Van groter pratiscb belang is de wet op de voorlopige hecbtenis. 
Artikel27 en 28, ingevoerd bij wet van 13 maart 1973(188) voorzien 
in een scbadevergoeding voor onrecbtmatige en ook voor bepaalde 
gevallen van ,onwerkdadige" voorlopige hechtenis. 
Artikel 27 voert een recbt op scbadevergoeding in, voor bet geval de 
voorlopige becbtenis strijdig was met artikel 5 van bet verdrag van 
de Recbten van de Mens. Het gaat bier dus om een foutieve over
beidsdaad(189). Hoewel bier op artikell382 een beroep zou kunnen 
gedaan worden, is de tekst tocb belangrijk omdat hij uitdrukkelijk 
bevestigt dat de staat ook aansprakelijk kan gesteld worden voor een 
gerecbtelijke beslissing. Inzake vrijheidsberoving wordt dit trouwens 
veeist door de artikel 5, § 5 van bet verdrag(190). 
Belangrijker in verband met objectieve aansprakelijkbeid is artikel 
28 dat de ,onwerkdadige" becbtenis behandelt. Deze term dekt, in 
zijn ruime betekenis, elke voorlopige becbtenis die gevolg wordt, 
betzij door vrijspraak of buitenvervolgingstelling, betzij door een 
strafoplegging van kortere duur(191). 
Niet alle gevallen van ortwerkdadige becbtenis komen in aanmerking. 
De becbtenis moet meer dan 8 dagen geduurd bebben. Zij mag niet 
te wijten zijn aan de verdacbte zelf. Zij moet tenslotte onwerkdadig 
blijken om een van de volgende redenen: recbtstreekse of onrecbt
streekse buitenzakestelling door een definitieve recbterlijke beslis
sing; buitenvervolgstelling omdat bet bewijs van onscbuld geleverd 
wordt; eiser werd aangebouden of bleef in becbtenis nadat de straf
vordering was verjaard; buitenvolgingstelling omdat bet feit waar
voor eiser in becbtenis werd genomen geen misdrijf is. 
Wat de omvang van de vergoeding en de te volgen procedure betreft, 
wijkt de wet af van bet gemeen recbt. De Minister van Justitie beslist 
over de vordering tot scbadevergoeding op grond van artikel 28. 

(188) Ziehierover o.m. D'HAENENS, J., o.c., I.e., DELVOIE, G., ,Hetvergoedingsstelsel voor 
onwettelijke en onwerkdadige voorlopige hechtenis in de wet van 13 maart 1973", R. W., 
1975-76, 2401; BERNARD-TULKENS, F. en BOSLY, H., ,La Joi du 13 mars 1973 relative a Ia 
detention preventive", R.D.P., 1973-74, 797. 
(189) Zie verder D'HAENENS, J., o.c., R. W., 1973-74, 250. 
(190) D'HAENENS, J., o.c., 250; FAURE, M., ,Ben toetsing van de Nederlandse en de 
Belgische wetgeving inzake schadevergoeding na voorlopige hechtenis aan het Europees 
verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden", R. W., 
1983-84, 841 e.v. 
(191) D'HAENENS, J., o.c., R. W., 1973-74, 250. 
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Hoger beroep kan aangetekend worden bij een bijzondere commissie 
van hoge magistraten. 
Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald , ,naar billijkheid en 
met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en privaat 
belang". 
Hoewel deze formule gecopieerd lijkt van artikel11 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State, is er een belangrijk verschil. In 
het kader van de wet op de bijzondere hechtenis heeft degene die 
voldoet aan de voorwaarden van artikel28 een recht op schadever
goeding(192). 
Het appreciatierecht van de Minister en de Commissie betreft enkel 
de begroting van de schade en niet het toekennen ervan. Artikel 11 
van de gecoordineerde wetten op de Raad van State laat deze laatste 
ook een appreciatierecht over de vraag of er wei enige schadevergoe
ding moet toegekend worden. 
Artikel 27 en 28 van de wet op de voorlopige hechtenis bleken niet 
nutteloos. Van 1 januari 1975 tot 15 september 1980 werden 111 
aanvragen ingediend bij de Minister van Justitie; 44 hievan werden 
ingewilligd; 30 afgewezen, 10 bleken niet ontvankelijk. Over elk van 
de jaren 1976 tot 1979 werd gemiddeld ongeveer 400.000,- Fr. aan 
schadevergoeding uitgekeerd(193). 
De bijzondere procedure voorzien in artikel28 brengt mee dat artikel 
28 van de wet op voorlopige hechtenis uiteraard weinig sporen 
achterlaat in de rechtspraak van de gewone rechtbanken. De recht
banken van Gent(194) en Hoei(195) verklaarden zich heiden onbe
voegd om kennis te nemen van een vordering gebaseerd op artikel 
28. Enkel de rechtbank van Luik, in een vonnis van 2 september 
1978(196) was van oordeel dat het slachtoffer de keuze had tussen 
de procedure voor de gewone rechtbanken en het verzoek aan de 
Minister. Het vonnis werd bij arrest van 23 november 1979 vernietigd 
door het Hof te Luik(197). 

(192) Ben politiek recht, D'HAENENS, J., o.c., R. W., 1973-74, 242. 
(193) ANDRE, R., o.c., 404. 
(194) Rb. Gent, 11 september 1975, R. W., 1975-76, 2439. 
(195) Rb. Hoei, 26 april 1976, Jur. Liege, 1981, 361. 
(196) Rb. Luik, 8 september 1978, J. T., 1978, 562-563. 
(197) Jur. Liege, 1980, 441. 
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3. Aansprakelijkheid voor bijzondere gevaarlijke activiteiten: de 
exploitatie van de ondergrond 

50. Ten aanzien van bepaalde bijzondere gevaarlijke activiteiten 
heeft de wetgever de fout opgegeven als aansprakelijkheidsvereiste. 
Bij toepassing van het gemeen recht staat het slachtoffer hier immers 
voor onoverkomelijke moeilijkheden. Mijnexploitatie en grondwa
terwinning bijvoorbeeld zullen, welke voorzorgen men ook in acht 
neemt, steeds tot schade lijden, zodat het foutbegrip hier per definitie 
nutteloos is. Ook zijn er bij soortgelijke activiteiten reeds bijzonder 
grote moeilijkheden om de precieze omstandigheden waarin een 
ongeval gebeurde te achterhalen. 
In de hier besproken objectieve aansprakelijkheidsregelen welke 
vooral de exploitatie (of het gebruik) van de ondergrond betreffen 
blijft het echter wel nog vereist aan te tonen dat de oorzaak van de 
schade ligt bij de activiteiten van de aansprakelijke. 

a. Mijnschade 

51. Reeds de wet van 21 april 1810 op de mijnexploitatie stelt de 
mijnconcessiehouder aansprakelijk: ,11 doit aussi, le cas arrivant de 
travaux a faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres 
exploitations ou dans leur voisinage. immediai~ donner caution- de 
payer toute indemnite, en cas d'accident...". 
Er was echter onenigheid over de vraag of de grondslag van de 
aansprakelijkheid deze bleef van het gemeen recht of niet. De twijfel 
werd weggenomen in artikel 16 van de wet van 5 juni 1911. Deze 
bepaling werd opgenomen als artikel 58 in de bij K.B. van 13 
september 1919 gecoordineerde wetten op de mijnen, graverijen en 
groeven. De bepalingen betreffende de vergoeding van mijnschade 
werden naderhand nog herhaaldelijk gewijzigd(l98). De basisregel is 
momenteel vervat in artikel 58: ,de concessionaris van een mijn is 
van rechtswege gehouden tot vergoeding van elke schade veroorzaakt 
door in de mijn uitgevoerde werken". 
Het volstaat dus dat de werken die de concessiehouder in de mijn 
uitvoert, schade toebrengen opdat hij ervoor aansprakelijk zou zijn. 
Fout is niet vereist(199). Afwezigheid van fout noch overmacht 
werken bevrijdend. Het gaat duidelijk om een geval van objectieve 
aansprakelij kheid. 

(198) O.rn. bij wet van 29 rnei 1948 (art. 59bis), 12 rnei 1955 (art. 58 en 58bis), 10 oktober 
1967 (art. 59), 2 juli 1973 (art. 58bis). Zie o.rn. wet van 12 rnei 1955, art. 2 en 5. 
(199) Cass., 5 februari 1925, Pas., 1925, I, 125; Bergen, 18 november 1975, Pas., 1976, II, 
136; DALCQ, R.O., Traite, I, nr. 204. . 
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Schade door verzakking of uitdroging aan bouwwerken of gronden 
wordt vergoed, ook lichamelijke schade, bijvoorbeeld tengevolge 
van een instorting(200). Gezien de zeer algemene formulering van 
artikel 58 zou men kunnen stellen dat ook vergoeding van morele 
schade gevorderd kan worden op grond van de mijnwetgeving. Bij 
toepassing van de wet van 1810 werd echter anders beslist(201). 
Derden kunnen zich op de mijnwetgeving beroepen, zowel als de 
eigenaar van de bovengrond(202). 
De wet voorziet een afwijkende procedure om een snelle afwikkeling 
van het geding mogelijk te maken. De vrederechter is steeds bevoegd, 
ongeacht het bedrag(203); de procedure verschilt naargelang zij het 
bedrag van 60.000F al dan niet overschrijdt. Een voorafgaande 
verzoeningspoging is verplicht. Hierbij moet verweerder duidelijk 
stellen of hij zijn aansprakelijkheid erkent of niet. 
Is dit wei het geval, dan moet hij binnen de zes maand een onherroe
pelijk voorstel tot minnelijke schikking doen. Weigeringen de aan
sprakelijkheid te erkennen zijn gewoonlijk gebaseerd op betwistin
gen omtrent het causaal verband. Procedures op dit vlak zijn bijzon
der lang en duur. Er is dan ook een grote druk op partijen om tot 
een minnelijke schikking te komen. Per jaar worden duizenden 
schadegevallen behandeld. Het bedrag van de uitgekeerde vergoedin
gen wordt geraamd op 300 tot 400 miljoen BF per jaar(204). 

52. Een doeltreffende vergoeding van mijnschade vereist niet aileen 
dat het fout-vereiste wordt uitgeschakeld. Mijnschade kan zich voor
doen lang nadat de exploitatie gestopt werd. De gewone verjarings
termijn van dertig jaar is van toepassing. Mede gezien de grote 
omvang vari de potentiele schade, moesten bijzondere waarborgen 
worden getroffen op het vlak van de solvabiliteit van de aansprakelij
ke. 
Met dit doel richt de wet van 12 juli 1939 een Nationaal Waarborg
fonds inzake kolenmijnschade op(205). Dit fonds heeft tot taak bij 

(200) Cass., 25 februari 1925, Pas., 1925, I, 125; Rb. Luik, 16 oktober 1962, Jur. Liege, 
1962-63, 66. 
(201) Luik, 25 februari 1914, Pas., II, 301; In dezelfde zin, maar dan voor wat betreft de 
gecoordineerde wetten van 1919, DE VROEDE, P., Handboek van het Belgisch economisch 
recht, Kluwer, Antwerpen, 1978, 116. 
(202) Cass., 15 oktober 1925, Pas., 1926, I, 125. 
(203) Art. 591, 10, Ger. W.; Cass., 11 mei 1979, Pas., 1979, I, 1071. 
(204) Gegevens medegedeeld door de Minister van Economische Zaken. 
(205) Gecoordineerd bij K.B. van 3 februari 1961 en naderhand herhaaldelijk gewijzigd, o.m. 
bij wetvan28 juli 1966, K.B. nr. 39van25 augustus 1967, K.B. van 7 maart 1973,21 september 
1973, 6 juli 1976. 
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onvermogen van de concessiehouder, in te staan voor het hers tel 
overeenkomstig artikel 58 van de schade aan de bovengrond. 
Het waarborgfonds bestaat uit twee deelfondsen, A en B. In Fonds 
A worden de bijdragen van de mijnexploitanten op een eigen reke
ning gestort. Ten vroegste tien jaar nadat de exploitatie gestopt is, 
kan de concessiehouder de teruggave vragen van de op zijn naam 
ingeschreven bedragen. In feite gaat het hier om een soort , , verplicht 
sparen" met het oog op schade welke na het einde van de exploitatie 
kan ontstaan. Fonds B is een eigenlijk gemeenschappelijk waarborg
fonds dat gespijsd wordt met bijdragen afkomstig van al de conces
siehouders en dat in beginsel enkel aangesproken wordt als de 
rekening bij het fonds A van de concessiehouder die de schade 
veroorzaakt ontoereikend is(206), hetgeen meer en meer het geval is. 
In 1982 trad het fonds op voor de vergoeding van mijnschade 
veroorzaakt door 11 onvermogende mijnbouwvennootschappen. 
Het behandelt jaarlijks ongeveer 500 dossiers en keert voor verschei
dene tientallen miljoenen vergoedingen uit(207). 

b. Vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen 

53. De invoer van aardgas in de jaren 1960 vereiste de aanleg van 
talrijke ondergrondse gasleidingen. 
De wet van 12 april 1965 ,betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen" tracht de voorwaar
den te scheppen voor het gastransport langs pijpleidingen en de 
controle erop te organiseren. 
Zoals reeds aangeduid, hebben de exploitanten het recht onder 
zekere voorwaarden gebruik te maken van andermans eigendom. 
Deze erfdienstbaarheid van openbaar nut geeft volgens de wet recht 
op schadevergoeding(208). Het is duidelijk dat het hier gaat om een 
compensatoire vergoeding, los van elke foutidee(209). 
Artikel 13, al. 3 van de wet betreft de vergoeding van andere schade 
dan deze veroorzaakt door de bezetting van gronden: , ,de houder van 
een vervoervergunning of -toelating moet bovendien de schade ver-

(206) Over de werking van het fonds, zie o.m. Cass., 24 januari 1974, Pas., 1974, I, 545 en 
de conclusie van P.G. Ganshof VanDer Meersch. 
(207) Gegevens medegedeeld door de Minister van Economische Zaken. 
(208) Art. 13. 
(209) De Memorie van Toelichting, Pari. St., Kamer, 1964-65, nr. 899/1, 10 stelt: ,dit artikel 
beantwoordt aan de eisen van de billijkheid". Zie ook het Verslag Van Acker, Pari. St., Kamer, 
1964-65, nr. 899/2, 10. 
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goeden die berokkend wordt door de werken welke hij uitvoert voor 
de oprichting of gedurende de exploitatie van zijn gasvervoerinstalla
ties, alsook de schade aan derden berokkend hetzij uit hoofde van 
de werken, hetzij door de benuttiging van bet erf dat met de erf
dienstbaarheid bezwaard is; de vergoedingen voor de berokkende 
schade komen volledig ten laste van deze houder; zij zijn verschul
digd aan de personen aan wie de schade berokkend werd; hun bedrag 
wordt vastgesteld hetzij in der minne, hetzij voor de rechtbanken". 
Ondergrondse pijpleidingen voor gas brengen ongetwijfeld bijzonde
re gevaren mee. Dat bet geen theoretisch risico betreft eens de 
leidingen ouder worden, wordt geillustreerd door de zware ontplof
fing in een ondergrondse industriele gasleiding (mede veroorzaakt 
door verzakkingen ten gevolge van mijnexploitatie), die in 1975 te 
Gilly plaatsvond en die bet voorwerp uitmaakte van bet arrest van 
bet Hof van Beroep van Bergen van 18 november 1975(210). 

54. Het parlement blijkt weinig aandacht aan bet aansprakelijk
heidsprobleem te hebben geschonken. Het is dan ook te verwachten 
dat discussies zoals deze rond de draagwijdte van artikel 18 van de 
wet van 1925 op de electriciteitsleidingen ook bier zullen ontstaan. 
Zo stelt Louveaux, op basis van de gelijkenis met de wet van 1925, 
dat ook inzake schade door gasleidingen bet gemeen recht van 
toepassing is(211). 
Er zijn nochtans aanwijzingen in tegengestelde zin. Het is niet 
duidelijk dat de wetgever artikel 18 van de wet van 1925 voor ogen 
had. Integendeel scheen de wetgever de vergoeding voor exploitatie
schade te zien als een verlengstuk van de - duidelijk compensatoire 
- vergoeding verbonden aan wettelijke erfdienstbaarheid, zodat 
men kan stellen dat bet inzake exploitatieschade eveneens om een op 
billijkheidsgronden gebaseerde objectieve aansprakelijkheid gaat. 
Schade door de uitoefening van de erfdienstbaarheid aan derden 
toegebracht wordt immers vernoemd in dezelfde zin als schade door 
de exploitatie. In bet oorspronkelijke op.twerp waren schade aan bet 
lijdende erf, schade door de erfdienstbaarheid aan derden en exploi
tatieschade nog nauwer vervlochten. Het gehele oorspronkelijke 
artikel 11 werd verantwoord op grond van de billijkheid(212). 

(210) Pas., 1976, II, 136. 
(211) R.P.D.B., Compl. IV, 1974, V

0
, Energie electrique et gaz, nr. 391; DE VROEDE, o.c., 

nr. 419, p. 1324, noot 33, 203, spreekt zich niet duidelijk uit. 
(212) Oorspronkelijk artikel11. Zie Memorie van Toelichting, Part. St., Kamer 1964-65, nr. 
899/1, 10, 16, 25. 
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Het was de Raad van State die om technische redenen de schade aan 
derden in een afzonderlijke alinea onderbracht. De doelstellingen 
van de wetgever veranderden echter niet(213). 

c. Opslag van gas in situ 

55. Ben derde wettelijke regeling die de bijzondere gevaren verbon
den aan bepaalde technieken van gebruik van de ondergrond in 
verband met energievoorziening op het oog heeft, is de wet van 18 
juli 1975 op het exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ 
bestemd voor het opslaan van gas. 
Artikel 13 stelt dat de houder van een opsporings- of exploitatiever
gunning van rechtswege verplicht is elke schade te vergoeden veroor
zaakt door het opsporen of exploiteren van de bergruimten in situ. 
Verdere toelichtingen over deze afwijkende regeling worden niet 
gegeven, behalve dat alle geschillen in de bevoegdheid van de vrede
rechter(214) vallen. Gaat het om bergruimtes in een verlaten steen
koolmijn dan wordt toepassing gemaakt van de procedureregelen die 
bij mijnschade gelden(215). 
Wel wordt het probleem van de samenloop tussen de wet van 18 juli 
1975 en deze op de mijnschade uitdrukkelijk geregeld. Hier wordt 
gezegd dat de vroegere mijnconcessiehouder aansprakelijk blijft 
voor elke schade die het rechtstreeks gevolg is van de ontginning van 
de steenkool(216). 

d. Grondwater 

56. Bijzonder zware schade wordt veroorzaakt door het oppompen 
van grondwater, voor drinkwatervoorziening of om bouwwerken te 
vergemakkelijken. De daling van de grondwaterlagen brengt de 
stabiliteit van de bodem in het gedrang, hetgeen verzakkingen ver
oorzaakt. Uitdroging van de bodem veroorzaakt landbouwschade. 
Hier voert de wet van 10 januari 1977 een objectieve aansprakelijk
heid in, hetgeen wellicht geen fundamentele vernieuwing was daar de 
slachtoffers zich wellicht reeds hadden kunnen beroepen op de 

(213) Zie ook het Verslag VAN AcKER, Pari. St., Kamer, 1964-65, 899/2, 10. 
(214) Art. 14. 
(215) Art. 16 in fine. 
(216) Art. 16, § 4, a!. 4. 
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evenwichtsleer(217), zij het dan enkel tegen de titularis van gebruiks
rechten op het erf waar het grondwater wordt opgepompt. 
Artikel 1 van de wet stelt: , ,de exploitant van grondwaterwinningen 
en de bouwheer van openbare of private werken die door hun 
toedoen de daling van de grondwaterlaag veroorzaken, ... objectief 
aansprakelijk voor de schade die daardoor bovengronds wordt ver
oorzaakt ... ". 
Zoals de tekst het zelf uitdrukkelijk vermeldt, gaat het om een 
objectieve aansprakelijkheid. Fout is niet vereist(218). 
Deze wet verandert echter niet zo vee! aan de positie van de slachtof
fers. 
Krachtens artikel 1 moeten zij immers het causaal verband bewijzen 
tU:ssen het pompen van grondwater, een daling van het grondwater
peil en de schade(219). 
Deze bewijslast is zeer zwaar, zodat de kansen op schadevergoeding 
voor het slachtoffer niet vee! beter zijn dan onder het gemeen 
recht(220). De eerste vonnissen bij toepassing van de wet van 1977 
illustreren dit(221). 

57. De positie van het slachtoffer is wei bijzonder moeilijk als het 
geconfronteerd wordt met verschillende exploitanten of bouwheren 
die water pompen uit dezelfde grondwaterlaag. Voor een veroorde
ling in solidum is volgens het gemeen recht immers vereist dat de 
verschillende oorzaken eenzelfde schade veroorzaken. Bestaat de 
schade uit de optelsom van de schade veroorzaakt door elk van de 
oorzaken afzonderlijk, dan is het nodig het dee! van elkeen in het 
totaal te identificeren(222). 
Alinea 2 van artikel1 beoogt dit probleem te verhelpen: diegenen die 
door hun gezamelijk toedoen de daling van een grondwaterlaag 
veroorzaken, zijn solidair aansprakelijk voor de daardoor veroor
zaakte schade. 
Het voordeel van deze tekst bestaat erin dat eiser nu niet meer moet 
aantonen welk deel van de schade door welke precieze daling van de 

(217) HANOTIAU, M., ,La loi du 10 janvier 1977, organisant la reparation des dommages 
provoques par des prises et de pompages d'eau souterraine", T. Aann., 1977, 187. Zie ook 
Rb. Luik, 11 juni 1976, onuitg., geciteerd in noot 17, p. 191. 
(218) Memorie van Toelichting, Par/. St., Kamer, 1975-76, nr. 849/1, 2. 
(219) Vroegere wetsvoorstellen voorzagen een omkering van de bewijslast. Zie HANoTIAU, 
o.c., T. Aann., 1977, 192, 194. 
(220) HANoTIAU, o.c., T. Aann., 1977, 193. 
(221) Zie vooral Rb. Bergen, 2 februari 1982, onuitg., A.R. nr. 56.071/56.964 en Vred. 
Boussu, 7 mei 1980, onuitg., A.R. nr. 6.691. 
(222) Zie hierover BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 125 e.v. 
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grondwaterlaag is veroorzaakt. Zodra bewezen is dat schade bet 
gevolg is van de daling van de grondwaterlaag, kan eenieder die 
bijgedragen heeft tot deze daling, veroordeeld worden tot vergoeding 
van de gehele schade. Het is de bedoeling van de wetgever dat bet 
slachtoffer aldus sneller vergoed zou worden en dat de discussie 
omtrent de bijdrage zou verschoven worden naar een tweede geding 
tussen diegenen die water oppompen onderling(223). 
Dit resultaat blijkt in de praktijk niet bereikt te worden. Men stelt 
vast dat de rechter in zeer complexe zaken meende dat bet wenselijk 
was om hoofdeis en vorderingen tot vrijwarring samen te behande
len(224), of om dezelfde experten opdracht te geven aile aspecten van 
de zaak te onderzoeken zodat een vonnis van achttien bladzijden 
nodig was om over de aanstelling van deskundigen en de omschrij
ving van hun opdracht te beslissen(225). Een gezamelijke behande
ling van hoofdeis en vorderingen in vrijwaringen lijkt enkel onver
mijdelijk indien eiser (een klein industrieel bedrijf bv.) zelf grondwa
ter pompt en dus zelf bijdraagt tot de daling van de grondwaterlaag. 
De vraag rees ook of de zinsnede volgens dewelke diegenen die door 
hun gezamenlijk toedoen de daling van de grondwaterlaag veroorza
ken aansprakelijk zijn voor de daardoor veroorzaakte schade toelaat 
anderen aan te spreken dan de exploitant van grondwaterwinningen 
of de bouwheer van openbare werken bedoeld in alinea 1 van artikel 
1. De rechtbank van Antwerpen meende dat alinea 2 van artikel 1 
ook degene die de Ieiding van bouwwerken heeft aansprakelijk 
stelt(226). Het Hof van Cassatie bevestigde echter de identiteit van 
de aansprakelijken volgens alinea 1 en alinea 2 van artikel 1(227). 
Het enige verschil tussen beide alinea's bestaat erin dater aldan niet 
pluraliteit is van pompinstallaties. Ook de schade die bedoeld wordt 
in alinea 2 is dezelfde als in alinea 1(228). 

58. Niet aile schade komt volgens de wet van 1977 voor vergoeding 
in aanmerking: enkel de schade bovengronds aan onroerende goede
ren, grond en beplantingen inbegrepen. Waardevermindering van 
een onroerend goed, genotsderving, hinder en kosten van verhuis 

(223) Memorie van Toelichting, Pari. St., Kamer, 1975-76, nr. 849/1, 2; Verslag Bode, Pari. 
St., Kamer, 1975-76, nr. 849/5, 10. 
(224) Rb. Bergen, 2 februari 1982, geciteerd. 
(225) Vred. Boussu, 7 mei 1980, geciteerd. 
(226) Rb. Antwerpen, 23 november 1981, onuitg., A.R. nr. 57.352. Zo ook Vred. Zandhoven, 
21 februari 1978, onuitg., A.R. nr. 2.873. 
(227) Cass., 21 januari 1983, R. W., 1983-84, 701. 
(228) Rb. Bergen, 2 februari 1982, onuitg., A.R. nr. 56.071/56.964. 
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komen in aanmerking(229). Ook schade aan reeds bestaande grond
waterwinningen van meer dan 10m3 per dag moet vergoed worden. 
Patrimoniale zowel als extrapatrimoniale schade door lichamelijk 
letsel is dus uitgesloten, winstderving andere dan door schade aan 
beplantingen(230) evenzeer. Schade aan onroerende goederen door 
bestemming lijkt daarentegen wei onder de wet te vallen. 

59. Ook hier werd de procedure vereenvoudigd. Hierbij inspireerde 
men zich op de procedure inzake mijnschade. De vrederechter is 
exclusiefbevoegd. Een voorafgaande verzoeningspoging is verplicht. 
In de praktijk moet het slachtoffer zich eerst tot het mijnwezen 
richten om de schade te Iaten vaststellen. De verzoeken tot minnelijke 
schikking moeten immers worden ingeleid binnen twee jaar te reke
nen vanaf de vaststelling van de schade door de administratie van 
het mijnwezen op verzoek van de vrederechter of van de eigenaar van 
het goed. 
Ook op dit vlak bleef de wet een mislukking. De vaststelling van de 
causale relatie tussen schade en het oppompen van grondwater blijkt 
veel meer problemen te geven dan bij mijnschade het geval is. 
Als er meerdere mogelijke schadeoorzaken zijn verdwaalt het slacht
offer, zoals gezegd, in de procesrechtelijke mist van de regresvorde
ringen. 

60. Het merkwaardigste deel van de wet is wellicht dat betreffende 
de oprichting van het voorschottenjonds voor schadeloosstelling 
voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwa
ter. Ook hier stond de mijnwetgeving model. Ook hier bleek de co pie 
een mislukking. 
Het Voorschottenfonds heeft tot doel het slachtoffer- in afwach
ting van de gerechtelijke einduitspraak - naar billijkheid een voor
schot uit te keren, wanneer uit een summier onderzoek gebleken is 

' dater tussen de schade, de daling van het grondwater en de waterwin-
ning een onderling verband is. Verliest eiser het geding, of wordt hem 
een schadevergoeding toegekend die lager is dan het voorschot, dan 
vordert het Fonds een deel of het geheel van de vergoeding te
rug(231). 
De hoop die de slachtoffers op het voorschottenfonds hebben gesteld 
is echter onverantwoord gebleken. Het uitvoeringsbesluit van 6 

(229) Rb. Bergen, 2 februari 1982, geciteerd. 
(230) Vred. Zandhoven, 21 februari 1978, geciteerd. 
(231) Memorie van Toelichting, Pari. St., Kamer, 1974-75, nr. 948/1, 4. 
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december 1978 sluit schade aan onroerende goederen door bestem
ming uit evenals winstderving. Ook wordt het summier onderzoek 
betreffende het oorzakelijk verband tussen schade, daling van de 
grondwaterlaag en waterwinning bezwaard door het feit dat van de 
hiertoe aangestelde ambtenaar van het mijnwezen verwacht wordt 
dat hij het minimum- en maximum percentage schat waarvoor de 
gedagvaarde exploitanten van grondwaterwinningen en bouwheren 
van openbare en private werken samen verantwoordelijk zijn(232). 
Past men de leer van de equivalentie van de oorzaken toe, hetgeen 
vereist is(233), dan is het tach irrelevant dat bijvoorbeeld geologische 
factoren mede de grondwaterdaling hebben veroorzaakt. Enkel de 
fout van het slachtoffer kan een gedeelde aansprakelijkheid tot 
gevolg hebben(234). 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat tot 1 juli 1982 door het Fonds 
slechts drie zaken behandeld werden en dat er slechts in twee voor
schotten werden uitgekeerd(235). 
Het lijkt erop dat het K.B. van 1 februari 1979 de bedoelingen van 
de wetgever niet zo goed respecteert. In elk geval zou de rechter zich 
niet mogen laten be'invloeden door dit besluit dat enkel de werking 

·van het voorschottenfonds regelt(236). 
Het voorschottenfonds wordtgespijsd door heffingen -lastens water
winningen waar meer dan 35.000m3 water per jaar wordt gewon
nen(237). Voor 1980 bijvoorbeeld bedroeg de heffing 0,04 F per 
opgevangen m3(238). Eind 1983 wordt een eerste maal afgerekend en 
wordt het overschot uit het Fonds terugbetaald. 

61. In de Vlaamse Raad werd recent een antwerp van decreet op het 
grondwater in behandeling genomen. Het bevat eveneens een objec
tieve aansprakelijkheidsregeling welke niet fundamenteel verschilt 
van deze van de wet van 1977(239). 

(232) K.B. 6 december 1978, art. 4, b. 
(233) Zie uitvoerig Rb. Bergen, 2 februari 1982, geciteerd. 
(234) Idem. 
(235) Gegevens medegedeeld door de Algemene Directe van het Mijnwezen. 
(236) Vgl. Vred. Boussu, 7 mei 1980, geciteerd. 
(237) K.B. 6 december 1978, art. 4 . 

.. (238) K.B. 2 maart 1981. 
(239) Par/. St., Vl. R., 1983-84, nr. 224. 
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V. RISICO-AANSPRAKELIJKHEID 

A. JURIDISCHE KANALISATIE IN PLAATS VAN FEITELIJKE CAUSALI-

TEIT 

62. In een aantal gevallen wordt aansprakelijkheid niet meer afhan
kelijk gesteld van het bewijs dat de schade werd veroorzaakt door 
een - al dan niet foutieve - gedraging van de aansprakelijke. :be 
schade wordt door de wetgever of rechtspraak toegerekend aan een 
persoon die een bepaalde band heeft met het schadeverwekkend 
incident. Zo wordt de schade veroorzaakt door de instorting van een 
gebouw met een constructiefout, ten laste gelegd van de eigenaar; de 
gevolgen van een kernongeval in een kerncentrale worden gedragen 
door de exploitant ervan ... 
Er wordt dus niet vereist dat de aansprakelijke rechtstreeks of 
onrechtstreeks de schade veroorzaakte. Zij wordtjuridisch naar hem 
gekanaliseerd, omdat hij blijkt een welbepaald aanknopingspunt te 
hebben met een van de risicofactoren die een rol spelen in de genesis 
van de schade. 

63. De structuur van de risico-aansprakelijkheid verschilt dan ook 
grondig met deze van het gemeen recht. 
Een algemene regel welke van toepassing is op aile soorten schade, 
ontbreekt. Het toepassingsgebied van de risico-aansprakelijkheid is 
daarentegen beperkt tot de gevolgen van een bepaald schadeverwek
kend incident waarbij een zekere risicofactor betrokken is langs 
dewelke de aansprakelijkheid gekanaliseerd wordt naar een bepaalde 
categorie personen. 
Drie elementen spelen dus gewoonlijk een rol in de omschrijving van 
het toepassingsgebied. 
Vooreerst wordt meestal de aard van het schadeverwekkende gebeu
ren waardoor de schade ontstaat(240) nader bepaald. Dit schadever
wekkend gebeuren kan nader omschreven worden door de aandui
ding van de aard van het gebeuren zelf (instorting van een gebouw), 
door omstandigheden van tijd of plaats (fout van een aangestelde in 
de uitvoering van zijn bediening). 
Uit de talrijke risicofactoren die bij bet schadeverwekkend gebeuren 
betrokken zijn, wordt er verder een weerhouden aan dewelke de 

(240) In bepaalde gevallen worden ook van het gemeen recht afwijkende eisen gesteld op het 
vlak van het causaal verband tussen het schadeverwekkende incident en de schade. Deze vrij 
uitzonderlijke beperking van de draagwijdte van de objectieve aansprakelijkheid vinden wij 
bv. in art. 1, 1 van het verdrag van 7 oktober 1952 op schade door buitenlandse luchtvaartuigen 
aan derden op het aardoppervlak veroorzaakt, dat schadevergoeding uitsluit indien de schade 
niet rechtstreeks het gevolg is van het feit dat ze veroorzaakt heeft. 
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aansprakelijk zal gekoppeld worden. Deze risicofactor wordt als het 
ware verheven tot aansprakelijkheidsjactor. Meestal gaat het hier om 
een zaak die een bijzonder gevaar oplevert (zaak, dier, gebouw, 
kerncentrale). Soms moet deze zaak een of andere ongewone eigen
schap vertonen (gebrek van de zaak, gebrek van een gebouw). Soms 
is de aansprakelijkheidsfactor een zekere persoon (aangestelde, in
woners van een gemeente die deelnemen aan een samenscholing). 
Tenslotte kiest de wetgever een aansprakelijke uit de veelheid van 
diegenen die een band vertonen met de aansprakelijkheidsfactor. Zo 
wordt de schade gekanaliseerd naar de aansteller van de aangestelde, 
de bewaker van de gebrekkige zaak, de eigenaar van het gebouw, de 
exploitant van de kerncentrale. Deze kanalisatie van aansprakelijk
heid staat los van elke feitelijke causaliteit. Er is zelfs geen reden om 
van een vermoeden van causaal verband te spreken(241). 
Het contrast met de aansprakelijkheid voor eigen daad is dan ook 
zeer groot. Wie aansprakelijk is op grond van een risico-aansprake
lijkheid, is dit niet omdat hij schade veroorzaakt heeft door de 
overtreding van een gedragsnorm of door een andere daad die 
aansprakelijkheid meebrengt, maar omdat de wetgever of de recht
spraak hem een waarborgverbintenis(242) hebben opgelegd. Hij is 
gehouden tot vergoeding van de schade welke onder nader omschre
ven voorwaarden het gevolg is van de risicofactor voor dewelke hij 
instaat. 

64. Het is duidelijk dat de mogelijkhedenom aan aansprakelijkheid 
te ontkomen nu bijzonder beperkt zijn. 
Ontoerekenbaarheid, afwezigheid van fout, overmacht, ontbreken 
van causaal verband tussen eigen handelen en de schade zijn irrele
vant. 
V erweerder zal kunnen trachten te weerleggen dat de vereisten inzake 
de schadeverwekkende gebeurtenis vervuld zijn of dat hij niet de 
vereiste band heeft met de weerhouden aansprakelijkheidsfactor. 
Bijzonder complex is de rol die een vreemde oorzaak, meer bepaald, 
de fout van het slachtoffer of van een derde, kan spelen. Hierbij moet 

(241) Het arrest vah het Hof van Beroep van Gent van 7 mei 1903 dat een algemene 
aansprakelijkheid voor zaken (los van een eventueel gebrek) vooropstelde bevat zeer 
interessante bedenkingen in dit verband (Pas., 1903, II, 330). 
(242) Over de waarborgverbintenis, zie MAzEAUD, H. en L. en TuNc, A., Traite theorique 
et pratique de fa responsabilite civile delictuelle et contractuelle, Parijs, 1965, I, nr~ 103-8; 
FAGNART, J.L., o.c., in Association des diplomes en droit de l'Universite de Louvain, 
Responsabilite projessionnelle et assurance des risques projessionnels, Brussel, Larcier, 1975, 
229; VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
1211, nr. 59; KRUITHOF, R., o.c., in P .U.C., W. Delva, 1983-84, Verbintenissenrecht, nr. 9; 
T.P.R., 1984. 
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men ermee rekening houden dat de invloed van de vreemde oorzaak 
op verschillende niveaus kan te situeren zijn. Zij kan tussenkomen 
na het schadeverwekkende incident (het slachtoffer van een instor
ting komt om in een verkeersongeval, op weg naar het ziekenhuis). 
Zij kan mede het schadeverwekkende incident zelf helpen verklaren 
(de instorting was niet aileen het gevolg van een gebrek in het 
gebouw, maar ook van het feit dat het slachtoffer met zijn auto 
hierop inreed). In bepaalde gevallen kan zij mede aan de oorzaak 
liggen van de door de wet vooropgestelde kenmerken voor de aan
sprakelijkheidsfactor (het gebrek in het gebouw is te wijten aan de 
fout van de architekt).ln de regel kan men stellen dat de vreemde 
oorzaak, bij toepassing van de equivalentieleer normalerwijze niet 
bevrijdend zal werken voor de objectief aansprakelijke(243). Nor
maal zal bevrijding enkel voorkomen indien verweerder aantoont dat 
de vreemde oorzaak in feite de enige oorzaak was van de schade of 
van het schadeverwekkende incident. Meteen echter toont hij hier
door aan dat de aansprakelijkheidsfactor geen causale rol speelt in 
het tot stand komen van de schade, zodat niet voldaan is aan de 
toepassingsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsregel. De zaak 
lijkt wel enigszins anders te liggen indien de vreemde oorzaak aan 
de basis ligt van de aansprakelijkheidsfactor zelf. Hier lijkt aanspra
kelijkheid weerhouden te zullen worden, ook al is de vreemde oor
zaak de enige oorzaak ervan dat de aansprakelijkheidsfactor aan de 
gestelde vereisten voldoet. Zo blijft de bewaker van de gebrekkige 
zaak aansprakelijk, ook al is het gebrek buiten zijn weten om 
veroorzaakt door een derde(244). Deze laatste oplossing lijkt logisch 
als men uitgaat van de waarborgverbintenis welke op verweerder 
rust. De aansprakelijkheid die aan de risicofactor gekoppeld is, 
wordt naar de objectief aansprakelijkheid die aan de risicofactor 
gekoppeld is, wordt naar de objectief aansprakelijke gekanaliseerd, 
los van elke feitelijke causaliteit. 
Werkt de vreemde oorzaak dus zelden of nooit bevrijdend, toch zal 
zij een belangrijke rol spelen in de verdeling van de uiteindelijke 
schadelast. Volgens het gemeen recht zou de fout van het slachtoffer 
een gedeelde aansprakelijkheid meebrengen, terwijl een fout van een 
derde een regresmogelijkheid opent. Ook bij risico-aansprakelijk-

(243) Men stelt vast dat de wetgever verweerder in een aantal gevallen ter hulp komt door aan 
de tussenkomst van bepaalde vreemde oorzaken wei een bevrijdende rol toe te kennen. Aldus 
bijvoorbeeld bepaalt het verdrag van Brussel van 29 oktober 1969 op de verontreiniging van 
de zee door olie dat de eigenaar van de tanker niet aansprakelijk is indien hij bewijst dat de 
schade het gevolg is van een oorlogsdaad, vijandelijkheden, burgeroorlog, opstand of een 
natuurverschijnsel van een onvermijdelijke en onweerstaanbare aard (art. III, 2a). 
(244) Zie verder nr. 70. 
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heid lijken de gewone regelen toepassing te moeten krijgen, voor 
zover de fout van het slachtoffer of van de derde een rol speelt bij 
het schadeverwekkend gebeuren of na dit laatste(245). Is de fout van 
de derde of van het slachtoffer echter de basis van de aansprake
lijkheidsfactor zelf (het slachtoffer verongelukt met de wagen die het 
zelf gesaboteerd had, de aangestelde begaat een fout die de aanspra
kelijkheid van de aansteller meebrengt), dan lijkt het billijk de 
volledige schade ten laste te leggen van de derde of van het slachtoffer 
zelf. Hun fout vergrootte immers op abnormale wijze de risico's 
welke ten laste van de aansprakelijke lagen. Soortgelijke oplossing 
is terug te vinden in de algemeen aanvaarde regel volgens dewelke 
de vermoedens van aansprakelijkheid van artikel 1384, lid 2 tot 5, 
Burgerlijk Wetboek, enkel kunnen ingeroepen worden door het 
slachtoffer maar niet door het kind, de leerling, de aangestelde. Dit 

·Iaat ouder, onderwijzer en aansteller(246) toe het geheel van de aan 
derden uitgekeerde schadevergoeding terug te vorderen van degene 
voor wie hij aansprakelijk was. Eenzelfde filosofie lijkt aan de basis 
te liggen van een recente rechtspraak van het Hof van Cassatie 
waarbij de bewaker van een paard niet gehouden wordt tot vergoe
ding jegens degene die een hoefslag van het paard door zijn fout heeft 
uitgelokt(247). 

B. AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJZONDER GEVAAR 

65. De meeste risico-aansprakelijkheden hangen samen met het feit 
dat een bepaalde zaak of activiteit een bijzonder gevaar ople
vert(248). 
Het motiefvan een afwijking van het gemeen recht ligt duidelijk in 
de wens het slachtoffer van bepaalde schade de mogelijkheid op 
schadevergoeding te bieden, anders dan door een collectivisering van 
de schade ten laste van de gemeenschap. De technische redenen 

(245) Men stelt vast dat de rechtspraak of rechtsleer wei eens in tegengestelde zin ingrijpen 
om de kanalisatie van de schade te versterken en ook de abnormale risico-factor welke de eigen 
fout van het slachtoffer uitmaakt ten laste van de objectief aansprakelijke te leggen. Volgens 
een dee! van rechtspraak en rechtsleer is dit het geval bij het decreet van 10 Vendemiaire van 
het jaar IV. Men meent dat dit decreet strikt moet gelnterpreteerd worden en dat, gezien de 
fout van het slachtoffer niet vermeld wordt als grond van bevrijding, deze niet als dusdanig 
kan weerhouden worden. Dalcq heeft bier niets dan kritiek voor (zie verder, nr. 92). 
(246) DALCQ, R.O., Traite, I, nr. 2020, 633. 
(247) Zie verder, nr. 66. 
(248) Dit blijkt ook de belangrijkste inspiratiebron te zijn in Duitsland. Zie hierover o.m. 
WILL, M., Que/len erhohter Gefahr, Miinchener Universitatsschriften, Band 42, Miinchen, 
Beck, 1950; DE DECKER, H. en SCHAUTTEET, M., o.c., in Wie zal dat beta/en?, IUS, nr. 5, 
79-85. 
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waarom het gemeen recht geen bevredigende kans op schadevergoe
ding biedt, kunnen zeer uiteenlopend zijn. Br kunnen omstandighe
den zijn waar men gebruik maakt van een techniek die schade zal 
veroorzaken, ondanks aile mogelijke voorzorgen. Dikwijls kunnen 
verscheidene personen bij eenzelfde schadeverwekkend incident be
trokken zijn en is het voor het slachtoffer zeer moeilijk diegene aan 
te wijzen wier - al dan niet foutief - gedrag oorzaak is van de 
schade. Ben vliegtuigongeval bijvoorbeeld kan te wijten zijn aan een 
fout van de constructeur, de onderhoudsfirma, de kapitein, een 
bemanningslid, een passagier, de verkeersleiders ... Soms is het scha
degeval van die aard dat de sporen van de fout uitgewist werden zodat 
het probleem vooralligt op het vlak van de bewijsvoering ... In een 
beperkt aantal gevallen spelen motieven van economisch beleid een 
rol. Door de invoering van een objectieve aansprakelijkheid komt 
men, beter dan langs het gemeen recht, tot een internalisering van 
de externe kosten verbonden aan een bepaald productieproces. In
dien alternatieve technieken beschikbaar zijn, zal de aansprakelijke 
trachten zijn gedrag te wijzigen, zodra de totale schadevergoeding 
hoger is dan de kostprijs van de veiligere wisseloplossing of dan de 
verzekeringspremies nodig om zich tegen aansprakelijkheid te be
schermen(249). 
De motieven die de kanalisatie naar de ene categorie personen eerder 
dan een andere verklaren, zijn zeer uiteenlopend. Ben zeggenschap 
over de belangrijkste risicofactoren blijkt een doorslaggevend ele
ment te zijn in de meeste risico-aansprakelijkheden (zo is de exploi
tant van een kerncentrale aansprakelijk, de bewaker van een dier, de 
eigenaar van een instortend huis .. ). Bijna steeds haalt degene aan wie 
de zeggenschap toekomt tevens voordeel uit de werking van de 
risicofactor. In andere gevallen is de richting waarin de kanalisatie 
verloopt mede of vooral te verklaren door de wens om een (bij 
veronderstelling) solvabele schuldenaar aan te wijzen (eigenaar van 
instortend huis bv.) of de practische mogelijkheid te bieden een 
schadespreiding te organiseren langs verplichte verzekering of waar
borgfonds (brand in openbare gebouwen, giftig afval). Uiteraard 
zullen billijkheidsoverwegingen mede een rol spelen in de aanwijzing 
van de ene of de andere aansprakelijke. 

(249) Overwegingen van deze aard worden gewoonlijk aangehaald ter verdediging van 
objectieve aansprakelijkheidsregelen in de rnilieusector. Zie hierover BocKEN, H., Het 
aansprakelijkheidsrecht, 23 en verwijzingen aldaar; BocKEN, H., Milieurecht in vogelvlucht, 
in Publiekrecht vandaag, Postuniversitaire cyclus Publiekrecht, R.U.G., 1980, 74. 
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1. Aansprakelijkheid voor gevaarlijke zaken 

a. Dieren: artikel 1385 B. W. 

66. Reeds de opstellers van het Burgerlijk Wetboek meenden voor 
dieren een afwijkende aansprakelijkheidsregel te moeten invoeren in 
artikel 1385 Burgerlijk Wetboek: ,De eigenaar van een dier of, 
terwijl hij bet in gebruik heeft degene die zich ervan bedient, is 
aansprakelijk voor de schade die door bet dier is veroorzaakt, hetzij 
bet onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was. 
Het vereiste voor de toepassing van deze bijzondere regel is dat een 
dier schade veroorzaakt. Het artikel is van toepassing op alle dieren 
die toegeeigend zijn ook al zijn ze verdwaald(250). Huisdieren vallen 
hieronder, ook wilde dieren in een dierentuin(251). In de negentiende 
eeuwse rechtspraak ging bet vooral om ongevallen met paardekarren. 
Momenteel betreft bet bijtende honden, slaande paarden, vee dat 
losbreekt, bronstige stieren en ook nog wel eens de kat die de reisduif 
van de buurman oppeuzelt(252). 
Over de vraag of de eventuele fout van de eigenaar of bewaker enige 
rol speelde waren de meningen in de negentiende eeuw nogal uiteen
lopend. Men vindt zowel rechtspraak waarbij het tegenbewijs van 
afwezigheid van fout toegelaten als uitgesloten wordt. Er zijn aanwij
zingen dat de wetgever niet beoogde bet tegenbewijs mogelijk te 
maken. De voorbereidende werken verantwoorden artikell385 mede 
met de overweging , ,que ... , dans la these generale rien de ce qui 
appartient a quelqu'un ne peut nuire impunement a autrui"(253). 
Duidelijkheid komt er pas met bet cassatiearrest van 23 juni 
1932(254) dat bevestigt dat het om een niet weerlegbaar vermoeden 
gaat. Eens vastgesteld dat de gedraging van bet dier schade heeft 
veroorzaakt, is de eigenaar of de bewaker van bet dier aansprakelijk. 
Soms wordt bevrijding aanvaard indien de gedraging van het paard 
te verklaren is door een vreemde oorzaak(255), of door een fout van 

(250) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
1268. 
(251) DE DECKER, H. en SCHAUTTEET, M., o.c., in Wie za/ dat beta/en?, I. U.S., nr. 5, 102. 
(252) Zie Vred. Tienen, 20 december 1982, T. Vred., 1983, 197. 
(253) DE GREUILLE, Rapport fait au Tribunal, Motifs et discours prononces Iars de Ia 
presentation du code civil, in Recueil complet des discours prononces tors de Ia presentation 
du code civil par les divers orateurs du conseil d'Etat et du Tribunal, Paris, MDCCCLV, Didot, 
I, 518. 
(254) Pas., 1932, I, 200. 
(255) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
1268 en 1274. 
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het slachtoffer(256). Wordt dit standpunt ingenomen dan wordt het 
toepassingsgebied van artikel 1385 Burgerlijk Wetboek eigenlijk 
omschreven als de schade veroorzaakt door de , ,eigen'' (niet uitge
lokte, ,spontane") daad van het dier ... 
Voor de identificatie van de aansprakelijke is er een alternatief. De 
wet verwijst in de eerste plaats naar de eigenaar. Staat het dier echter 
niet onder diens toezicht, dan is de bewaker aansprakelijk(257). Veel 
rechtspraak is er omtrent de vraag wie als bewaker kan gelden. 
Volgens het Hof van Cassatie is men enkel bewaker in de zin van 
artikel 1385 Burgerlijk Wetboek indien men voor eigen rekening de 
juridische bewaking over het dier uitoefent, hetgeen de niet onderge
schikte macht van Ieiding en toezicht impliceert(258). Een louter 
feitelijke detentie, zonder juridische zeggenschap, volstaat niet. Enig 
voordeel of profijt in hoofde van de juridische bewaker wordt niet 
vereist. 
De motivering van oak deze afwijkende aansprakelijkheidsregel 
werd traditioneel gevonden in een vermoede fout in de bewaking. 
Momenteel wordt oak hier een meer realistische houding aangeno
men: het dier schept een risico op ongevallen. Het is deze verhoogde 
kans op schade die de werkelijke grondslag uitmaakt voor de aan
sprakelijkheid(259). 

b. Gebouwen: Artikel 1386 B. W. 

67. Ook in gebouwen zag de wetgever van 1804 een risico dat een 
bijzondere aansprakelijkheidsregel verdient. Start een gebouw in 
tengevolge van een gebrek aan onderhoud of een constructiefout, 
dan is de eigenaar aansprakelijk, aldus artikel1386 Burgerlijk Wet
hoek. 
De toepassingsvoorwaarden van deze bepaling zijn voldoende ge
kend. Het moet gaan om een gebouw. Dit be grip wordt breed 
opgevat. Het gaat om elke constructie door verbinding van matera-

(256) Zie de rechtspraak besproken bij CORNELIS, L., ,Extra-contractuele aansprakelijkheid 
voor zaken: het gebrek van de zaak en de causaliteitsbeoordeling", in P.U.C. Willy Delva, 
1983, Verbintenissenrecht, (stencil), 23 e.v., T.P.R., 1984, 
(257) DALCQ, R.O., Traite, I, nr. 2189. 

(258) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
1255. 
(259) Verwijzingen bij DE DECKER, H. en ScHAUTTEET, M., o.c., in Wie zal dat beta/en?, 
I. U.S., nr. 5, 102. 
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len(260), zelfs indien deze zich ondergronds bevindt(261). Er moet 
een instorting zijn. Dit is de gehele of gedeeltelijke val van het 
gebouw of een deel ervan(262). Tenslotte moet de instorting te wijten 
zijn aan een gebrek aan onderhoud of een constructiefout. 
Zijn de toepassingsvoorwaarden vervuld, dan is de eigenaar van het 
gebouw aansprakelijk, zelfs indien het gebouw verhuurd is en de 
eigenaar er geen rechtstreeks toezicht op heeft. Bewijs van goed 
toezicht of van de onmogelijkheid hiertoe werken niet bevrijdend. 
Enkel de vaststelling dat de oorzaak van de schade (niet van de 
constructiefout of het gebrek aan onderhoud(263) geheel gelegen is 
bij een externe factor(264) of dat de schade mede veroorzaakt werd 
door het slachtoffer, is een grond van bevrijding. 
Ook hier beroept men zich bij de motivering van de afwijkende 
regeling traditioneel op een vermoeden van fout. Zoals gebruikelijk, 
verkiest de moderne rechtsleer de fout-constructie te verlaten: de 
eigenaar wordt aansprakelijk gesteld op grond van het risico dat het 
gebouw oplevert. De aansprakelijkheid van de eigenaar waarborgt 
de vergoeding van het slachtoffer, ook al slaagt het er niet in de 
precieze fout die aan de basis van de instorting ligt aan te tonen(265). 

c. Brand in voor het publiek toegankelijke gebouwen 

68. Met gebouwen hangt ook brandgevaar samen. Een aantal spec
taculaire branden de laatste jaren hebben de moeilijkheden in het 
licht gesteld welke het slachtoffer van een brand in een openbaar 
gebouw(266) moet overwinnen om vergoeding te krijgen. De oorzaak 
moet gei:dentificeerd worden, het moet om een fout gaan, men moet 
weten wie haar beging, de aansprakelijke moet solvabel zijn. Vol-

(260) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
1277. 
(261) Zo valt een ondergrondse vergaarbak voor mest binnen het toepassingsgebied van art. 
1386 B.W. (Cass., 15 juni 1978, Luik, 20 januari 1977, en Rb. Dinant, 21 november 1974, 
Bull. Ass., 1978, 225). 
(262) Cass., 18 april 1975, Pas., 1975, I, 825, R. W., 1975-76, 159;V ANDENBERGHE, H., 
VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 1278. 
(263) Zie VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 
1980, 1282. 
(264) Zodat de toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 in feite niet vervuld zijn. 
(265) Voor referenties, zie De Decker, H. en SCHAUTTEET, M., o.c., in Wie zal dat beta/en?, 
!.U.S., nr. 5, 101. 
(266) In de verhouding tussen eigenaar en huurder geldt een van het gemeen recht afwijkende 
regel. Art. 1733 B.W. stelt de huurder aansprakelijk behoudens het bewijs dat de brand 
ontstaan is door toeval, overmacht, of een gebrek van de zaak of overgeslagen is van een 
naburig huis. Eigenaars en huurders zijn overigens gewoonlijk gedekt door verzekering. 
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doende motieven dus voor het invoeren van de wet van 30 juli 1979 
betreffende de preventie van brand en ontploffing(267). 
Deze kaderwet voert een objectieve aansprakelijkheid in voor Iicha
melijke en materiele schade aan derden veroorzaakt door brand of 
ontploffing in inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegan
kelijk zijn. Welke deze inrichtingen precies zijn, moet nog bepaald 
worden bij K.B. Ook wie aansprakelijk gesteld wordt, moet bepaald 
worden bij K.B. Men kan aannemen dat het de exploitanten zullen 
zijn(268). 
Vaststaat dat het om een objectieve aansprakelijkheid gaat. Artikel 
8 zegt dit met zoveel woorden. De toelichting bij het wetsontwerp 
stelt hieromtrent: , , voor die personen wordt een zakelijke (sic) aan
sprakelijkheid d.w.z. zonder schuld, ingevoerd: om vergoeding te 
bekomen, behoeven de slachtoffers van dergelijke schadegevallen 
dus nog slechts het oorzakelijkheidsverband tussen de brand en hun 
schade alsmede de omvang ervan te bewijzen"(269). Aile derden 
kunnen zich op de nieuwe wet beroepen. Bezoekers, ook buren en 
het personeel(270). Het bewijs van afwezigheid van fout of van de 
onmogelijkheid om de brand te voorkomen helpt de exploitant niet. 
Men moet aannemen dat ook het feit dat de brand zijn oorsprong 
niet vindt in het gebouw maar vanuit een ander gebouw overslaat 
geen bevrijding meebrengt. 
Niet aile schade wordt vergoed: schade aan zaken en lichamelijke 
schade wei, morele schade niet(271). De aansprakelijkheid wordt 
beperkt tot een nog door de Koning te bepalen maximumbedrag. 
Zowel het slachtoffer als de aansprakelijke exploitant behouden het 
verhaal dat zij hebben overeenkomstig het gemeen recht. Men kan 
dus aannemen dat de fout van het slachtoffer tot gedeelde aansprake
lijkheid zal leiden. 

(267) B.S., 20 september 1979, 10386. Zie hierover o.m. VAN OEVELEN, A. en VANDEPLAS, 
A., ,Preventie van brand en ontploffing, objectieve aansprakelijkheid en verplichte 
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering", R. W., 1980-81, 217; MAHIEU, M., ,La Ioi du 30 
juliet 1979 relative a Ia prevention des incendies et des explosions ainsi qu'a !'assurance 
obligatoire de Ia responsabilite civile dans ces memes circonstances", R.G.A.R., 1981, 10325; 
RoooE, J., ,Preventie van brand en ontploffing en verplichte burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsverzekering", B.R.H., 1980, 21; LEBOUTTE, J.M., ,La Ioi du 30 juillet 
1979 relative a Ia prevention des incendies et des explosions ainsi qu'a !'assurance obligatoire 
de Ia responsabilite civile dans ces memes circonstances", Mouv. Comm., 1979, 370; ANDRE, 
R., Les responsabilites, 407. 
(268) Zie VAN 0EVELEN, A. en VANDEPLAS, A., o.c., R. W., 1980-81, nr. 31 en de 
verwijzingen naar de voorbereidende werken in noot 72. 
(269) Memorie van Toelichting, Part. St., Kamer, 1976-77, nr. 1054/1, 5. 
(270) VAN 0EVELEN, A. en VANDEPLAS, A., o.c., R. W., 1980-81, 235. 
(271) VAN 0EVELEN, A. en VANDEPLAS, A., o.c., R. W., 1980-81, 231, interpreteren in deze 
zin art. 8 van de wet dat vergoeding voorziet van ,Iichamelijke en materiele" schade. 
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De mogelijke insolvabiliteit van de aansprakelijke wordt opgevangen 
door de verplichting voor de exploitant (?) een verzekering te onder
schrijven. In het kader hiervan krijgt het slachtoffer een rechtstreek
se vordering jegens de verzekeraar. De Koning moet echter de 
voorwaarden waaraan de polis moet voldoen nog bepalen ... 
Het motief van deze wet is duidelijk de bescherming van het slachtof
fer, zowel tegen de moeilijkheden welke de toepassing van artikel 
1382 Burgerlijk Wetboek oplevert als tegen de insolvabiliteit van de 
aansprakelijke. De wetgever bedoelt hier een ernstig maatschappelijk 
risico dat nooit helemaal te vermijden is op een aanvaardbare manier 
op te vangen en te spreiden eerder dan het noodlot de selectie te Iaten 
doen van wie het moet dragen. Deze belangrijke wet bleef dode letter 
bij gebreke aan uitvoeringsbesluiten. Men kan aannemen dat een 
volgende hotelbrand een aanleiding kan zijn voor een vordering 
tegen de Belgische staat wegens nalatigheid om de richtlijnen van de 
wetgever operationeel te maken door uitvoeringsbesluiten. 

d. Gebrekkige zaken: artikel 1384, alinea 1 B. W. 

69. De fout-aansprakelijkheid werd wei bijzonder hard op de proef 
gesteld in de tweede helft van de 19e eeuw, toen de industriele 
revolutie en de hiermee samenhangende verstedelijking een totaal 
verschillende maatschappij deden ontstaan dan de agrarische waar
binnen het Burgerlijk Wetboek opgesteld was. 
Vanaf de jaren 1870 legt de rechtspraak een bijzondere creativiteit 
aan de dag om een uitweg te vinden voor de slachtoffers van 
arbeidsongevallen. 
De lagere rechtspraak ontdekt(272) artike11384, alinea 1 Burgerlijk 
Wetboek, en tracht hierop een weerlegbaar vermoeden van fout te 
baseren voor schade veroorzaakt bij een contact met zaken in het 
algemeen. In navolging van Sainctelette wordt getracht de verplich
tingen van de werkgever m.b.t. de veiligheid van zijn werknemers als 
een resultaatverbintenis te construeren(273). In 1903 nog stelt het 
Hof te Gent de bewaker van een zaak aansprakelijk voor alle schade 
die deze veroorzaakt, en laat de bewaker enkel aan aansprakelijkheid 
ontkomen mits het bewijs dat de schade het gevolg is van een hem 
niet toerekenbare vreemde oorzaak(274). Het Hof beriep zich hierbij 

(272) Rb. Brussel, 31 mei 1971, Pas., 1872, II, 177; hervormd door Brussel, 16 april1872, 
Pas., 1872, II, 176. 
(273) Rb. Brussel, 28 apri11885, Pas., 1885, III, 175. Vgl. art. 20 van de huidige wet op de 
arbeidsovereenkomsten. 
(274) Gent, 7 mei 1903, Pas., 1903, II, 329. 
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o.m. op de reeds geciteerde uitspraak van Bertrand De Greuille ,que 
rien de ce qui appartient a quelqu 'un ne peut nuire impunement a 
un autre". 
Het Hof van Cassatie dat nog in 1889(275) de orthodoxie van de 
fout-aansprakelijkheid benadrukte, draait in het arrest van 26 mei 
1904 halverwege bij en voert de huidige aansprakelijkheid voor 
gebrekkige zaken in(276). 

70. Het toepassingsgebied van artikel 1384, alinea 1 is schade ver
oorzaakt door het gebrek van een zaak. Pogingen om het gebrekver
eiste de facto uit te schakelen werden door het Hof van Cassatie 
verhinderd: noch het externe gebrek(277), noch de plotse wijziging 
van de zaak(278) werden weerhouden. De schade moet wel degelijk 
het gevolg zijn van een intrinsiek maar niet noodzakelijkerwijze 
onafscheidelijk(279) ,abnormaal kenmerk"(280) van de zaak. 
Of de bewaker een jout beging of niet, is irrelevant. Zelfs het feit 
dat de bewaker het gebrek niet kon kennen of vermijden, werkt niet 
bevrijdend. Enkel het bewijs dat de schade (niet: het gebrek)(281) 
door een externe oorzaak veroorzaakt is en dat zij dus ook zonder 
het gebrek zou ontstaan zijn werkt bevrijdend; de fout van het 
slachtoffer leidt tot gedeelde aansprakelijkheid(282). 
De schade wordt ten laste gelegd van de bewaker van de zaak, hij 
die voor eigen rekening het genot en gebruik van de zaak heeft, met 
de macht haar te leiden en de plicht van bewaking en controle(283). 
Zoals gebruikelijk bij samengestelde aansprakelijkheid wordt ook 
deze voor zaken traditioneel gebaseerd op een vermoeden van fout. 
Modernere rechtsleer neemt aan dat zij in feite gebaseerd is op het 

(275) Cass., 28 maart 1889, Pas., 1889, II, 161. 
(276) Pas., 1904, I, 246. 
(277) Cass., 27 november 1969, R.C.J.B., 1970, 41. 
(278) Cass., 24 december 1970, R. W., 1970-71, 1470. 
(279) Cass., 19 januari 1978, R. W., 1978-79, 791. 
(280) Cass., 24 december 1980, R. W., 1970-71, 1470. 
(281) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
1248, 1253. 
(282) FAGNART, J .L., , ,Exam en de la jurisprudence concernant la responsabilite civile'', J. T., 
1969, nr. 92, 258. 
(283) Cass., 15 december 1967, Pas., 1968, I, 515. 
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risico dat de gebrekkige zaak schept(284)en waarvoor de bewaker als 
het ware borg staat. 
De interpretatie gegeven aan artikel1382 Burgerlijk Wetboek draagt 
in ruime mate bij tot de objectivering van het aansprakelijkheids
recht. Naar Belgisch recht blijft het bewijs van de abnormaliteit van 
de zaak echter vereist, in tegenstelling met wat in Frankrijk het geval 
is. In ons land drong de noodzaak zich dan ook aan de wetgever op 
om bepaalde categorieen bijzonder gevaarlijke zaken aan een afzon
derlijke regeling te onderwerpen. 

e. Giftig afval 

71. In de jaren '70 reageerde de wetgever op het bijzondere gevaar 
dat bepaalde stoffen opleveren voor het leefmilieu. Zoals in andere 
landen, werden ook in Belgie opslagplaatsen met giftig afval ontdekt. 
Dit was de aanleiding voor de invoering van de wet van 22 juli 1974 
op de giftige afval. Deze heeft tot doel te vermijden dat giftig 
afval(285) achtergelaten wordt en daarentegen zeker te stellen dat het 
behoorlijk verwerkt wordt. Er wordt een bijzonder aansprakelijk
heidsstelsel ingevoerd. De producent van giftig afval wordt krachtens 
artikel 7 van de wet aansprakelijk gesteld voor alle schade, van welke 
aard ook, die zou kuniien veroC>rzaak:t worden door de afval. -Deze 
aansprakelijkheid blijft bestaan tot de giftige afval weggewerkt is. 
Tot zolang is de producent aansprakelijk, inzonderheid tijdens de 
hele duur van het vervoer, bij de vernietiging, neutralisering of 
wegwerking van de afval, zelfs indien hij niet zelf tot bedoelde 
verrichtingen overgaat. Aile schade veroorzaakt door giftig afval valt 
onder de bijzondere regeling. Beperkingen schijnen er niet te zijn, 
noch wat het ogenblik of de wijze betreft waarop het incident zich 
voordoet, noch wat betreft de aard van de schade. 
De aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd naar de producent van de 
afval, zelfs indien deze door een ander geneutraliseerd of vernietigd 

(284) CORNELIS, L., De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door 
zaken, in Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking, nr. 24, Kluwer 
Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982, 59; FAGNART, J.L., o.c., J. T., 1969, 85-86; PIRET, 
R., o.c., in Travaux de !'Association H. Capitant, 1946, 123; SIMOENS, D., o.c., R. W., 
1980-81, 1981; VANDER VORST, ,Esquisse d'une theorie generale du 'Risque professionnel' 
et du 'Risque juridique' ", J. T., 1975, 390. 
(285) Giftig afval zijn ,niet gebruikte of onbruikbare produkten en bijprodukten, 
overschotten en afval die voortkornen van een nijverheids-, handels-, arnbachtelijke-, 
landbouw- ofwetenschappelijke activiteit en die een vergiftigingsgevaar kunnen inhouden voor 
de levende wezens of de natuur". De Koning stelt een Jijst op van de produkten die geacht 
worden giftig afval te zijn. Deze lijst is opgenornen in het K.B. van 9 februari 1976, B.S., 14 
februari 1976. 
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wordt. Deze zeer radikale oplossing staat buiten twijfel. Tijdens de 
parlementaire voorbereiding werd een amendement besproken vol
gens hetwelk de producent enkel aansprakelijk zou zijn voor de 
schade veroorzaakt bij de vernietiging van de afval indien hij hiertoe 
zelf zou overgaan. Werden deze verrichtingen aan een derde toever
trouwd, dan zou deze derde en niet de producent aansprakelijk 
geweest zijn. Dit amendement werd afgewezen. Men was van oordeel 
dat de zware verantwoordelijkheid van de producent deze zou aan
zetten betrouwbare vervoerders en verwerkers te kiezen(286). 
De producent ontkomt dus enkel aan aansprakelijkheid door aan te 
tonen dat de schade niet veroorzaakt is door een incident met giftig 
afval. Dat het incident door een derde is veroorzaakt is irrelevant. 
Volgens de verklaringen van de minister in de senaat heeft de 
producent wei een regres op diegene die - door zijn fout dan - het 
schadegeval veroorzaakte(287). Men kan dus aannemen dat een 
beperking van aansprakelijkheid mogelijk is in geval van fout van 
het slachtoffer. 
De wet lost verder uitdrukkelijk de vraag op wie de kosten moet 
dragen van een aantal veiligheidsmaatrelegen welke de overheid kan 
treffen naar aanleiding van de giftige afval. Het geheel wordt aldus 
nogal onsamenhangend. Kosten van vernietiging, neutralisering of 
wegwerking vallen ten laste van de ,aansprakelijke persoon", waar
mee wellicht diegene bedoeld wordt die de afval achterliet(288). Laat 
de goeverneur of de burgemeester afval die een ernstige bedreiging 
vormt, wegvoeren dan zijn de overbrengingskosten echter ten laste 
van diegenen die in het bezit zijn van de giftige afval(289). Deze 
bepalingen zijn wellicht nuttig inzoverre zij het probleem opvangen 
van het verbreken van het causaal verband door het feit dat de 
overheid handelt ter uitvoering van een wettelijke verplichting. Heel 
wat moeilijkheden blijven echter onopgelost. Meer bepaald blijft de 
vraag water gebeurt bij samenloop tussen de artikelen 7, 16 en 18. 

72. Buitenlandse ervaringen tonen aan dat de schade veroorzaakt 
door giftig afval enorme afmetingen kan aannemen. Hier tracht de 
wet van 1974 een mouw aan te passen langs het Waarborgfondsvoor 
de vernietiging van de giftige afval. Dit Fonds, dat nog niet werd 
opgericht, heeft een dubbele opdracht. Op de eerste plaats moet het, 

(286) Verslag, Part. St., Senaat, 1973-74, nr. 134, 22. 
(287) Idem. 
(288) Art. 16. 
(289) Art. 18. 
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zo nodig, het initiatief nemen tot de oprichting van installaties voor 
de verwerking van giftig afval. Bij onvermogen van de personen 
aansprakelijk overeenkomstig artikel 7, 16 en 18 moet het voorzien 
in de tenuitvoerlegging van de op hen rustende verplichtingen. 

73. De aansprakelijkheidsregeling in de wet op de giftige afvallijkt 
uitzonderlijk zwaar. De begrippen zijn niet steeds even duidelijk. 
Men begrijpt dan ook dat de wet ongerustheid en onzekerheid heeft 
doen ontstaan in de bedrijfswereld(290). 
De konkrete betekenis van de aansprakelijkheidsvoorschriften in de 
wet moet echter enigszins gerelativeerd worden. De bedoeling van de 
wetgever was immers dat de aansprakelijkheid volgens artikel 7 zou 
eindigen wanneer de afval vernietigd, geneutraliseerd of weggewerkt 
is(291). 
Vernietiging nu is de ontbinding van de stof zelf; neutralisering het 
met fysische of chemische middelen ter plaatse voor de omgeving 
onschadelijk maken; wegwerking bestaat er in de afval zonder enige 
behandeling naar een andere plaats te brengen waar hij geen gevaar 
meer oplevert(292). Toepassing van de belangrijkste gebruikelijke 
verwerkingstechnieken (gecontroleerd storten, lozen of dumpen, 
verbninden) maakt dus een vorm van vernietiging, neutralisering of 
wegwerking uit, mits de afval erdoor onschadelijk wordt. Men kan 
dus stellen dat de producent aansprakelijk blijft indien de afvalstof
fen slecht verwerkt worden zodat ze schadelijk blijven, omdat er in 
dit geval nog geen echte vernietiging, neutralisering of wegwerking 
heeft plaatsgevonden. Zijn zij goed weggewerkt, dan kan er geen 
schade meer ontstaan. Op het vlak van de wegwerking lijkt de 
aansprakelijkheid dus volledig. 
Hier moet echter ook rekening gehouden worden met het relatieve 
karakter van het begrip ajval. Wat voor de ene afval is, is voor de 
andere een grondstoj. Wordt deze grondstof gebruikt, dan beant
woordt zij niet meer aan de definitie van giftig afval. In zijn uiteen
zetting voor de senaat, verklaarde de Minister van Arbeid dan ook 
dat de wegwerking kan bestaan uit de verkoop van de giftige afval 

(290) Zie de gestencilde verslagen van de besprekingen op het 73e Serninarie van het 
provinciaal veiligheidsintituut Limburg over Industriele afvalstoffen, december 1981 en de 
bijdragen aldaar van GROSJEAN, R., Probleemstelling; HENDRJCKX, Th., Bestaande 
wetgeving in verband met het opslaan en vernietigen van industriee/ afva/; STEENHOUDT, J., 
Problemen bij de praktische toepassing van de wetgeving op de giftige afva/; MEEUSSEN, E., 
Praktische toepassing wetgeving. 
(291) Par/. Hand., Kamer, 1973-74, 19 oktober 1973, 5; Par/. Hand., Kamer, 1973-74, 14 
november 1973, 3 en 8. 
(292) Aldus de definities gegeven door de Raad van State, Pari. St., 1973-74, 684-1, 11. 
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als grondstof aan iemand die hem kan gebruiken(293). Volgens de 
hiervoor gevolgde redenering zou de aansprakelijkheid van de verko
per ook bij de overdracht een einde nemen. Wordt de giftige grond
stof niet gebruikt door degene die haar kocht, dan wordt zij weer een 
ongebruikt bijprodukt. Oorzaak van het gevaar voor mens en milieu 
is nu de koper die het produkt niet gebruikt. Men kan stellen dat hij 
nu de producent is van de giftige afval(294). 
In de praktijk zou het hier dus op neerkomen. Wie de fysieke 
voortbrenger is van de giftige bijprodukten, blijft objectief aanspra
kelijk tot zij veilig verwijderd is. Het maakt daarbij geen verschil of 
de producent zelf voor deze verwijdering instaat of haar toever
trouwt aan een derde. Ook de verkoop als grondstof van de afval 
maakt verwijdering uit en bevrijdt de fysieke producent. Wordt deze 
grondstof ongebruikt gelaten door de koper dan lijkt deze laatste 
objectief aansprakelijk overeenkomstig de wet. Gebruikt hij haar 
wel, dan is er geen sprake van afval en geldt het gemeen recht. 
Het relatieve karakter van het begrip afval brengt dus mee dat de 
schade door eenzelfde scheikundige stof veroorzaakt nu eens volgens 
het gemeen recht, dan weer volgens de wet op de giftige afval zal 
behandeld worden, afhankelijk van de vraag of deze. stof als grond
stof behandeld werd of niet. Het is evident dat dit relatieve karakter 
in een aantal gevallen bron van betwistingen zal zijn en de bescher
ming welke de wet aan de slachtoffers biedt zal beperken. Eenzelfde 
behandeling dringt zich toch op, of de giftige bijprodukten een 
ongeval veroorzaken terwijl zij slecht gestockeerd zijn in afwachting 
van hun vernietiging, dan wel tijdens een verdere inschakeling in het 
productieproces. 

74. Tot nu toe kende de aansprakelijkheidsregeling vervat in de wet 
op de giftige afval weinig toepassing. Het Waarborgfonds werd nog 
niet opgericht en zal wellicht nooit opgericht worden. Gepubliceerde 
rechtspraak waarbij toepassing gemaakt wordt van de artikelen 7, 16 
of 18 is er niet. Wel leggen bepaalde bedrijven die giftig afval 
produceren en laten verwerken door derden grote zorg aan de dag 
om zich contractueel tegen aansprakelijkheid te laten vrijwaren door 
de destructiebedrijven aan wie zij hun afval toevertrouwen. 

(293) Pari. Hand., Senaat, 1973-74, 9 januari 1974, 21. 
(294) BILLEMON, Kanalisatie van aansprakelijkheid en verplichte verzekering in de wet op de 
giftige afval, onuitg., 16. 
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f. Vetontreinigende produkten. Kosten gemaakt door de civiele 
bescherming en de brandweer 

75. Ook de budgettaire wet van 24 december 1976 voert een bijzon
dere aansprakelijkheidsregeling in voor de milieuschade. Artikel 85 
van de wet dat schuil gaat onder de titel , ,stijving van het Interventie
fonds van de civiele bescherming'' tracht een oplossing te vinden 
voor de kosten die de overheid moet maken wanneer zij milieusane
ringswerken uitvoert zoals het opruimen van de stookolie die uit een 
lekke tankwagen op de snelweg is gevloeid. De globale financiele last 
van soortgelijke tussenkomsten is aanzienlijk nu de diensten van de 
civiele bescherming en de gemeentelijke brandweer krachtens de wet 
van 31 december 1963 en het K.B. van 23 juni 1971 wettelijk verplicht 
zijn saneringswerken uit te voeren bij elke vervuiling van enige 
omvang. 
Tracht men deze schade langs het gemeen recht terug te vorderen, 
dan is er natuurlijk de moeilijkheid van de vaststelling van de fout 
die de oorzaak is van de schade. Hier rijst echter een bijkomend 
probleem(295) in het Iicht van de stelling volgens dewelke er geen 
causaal verband is tussen de kosten welke iemand maakt ter vervul
ling van zijn wettelijke verplichtingen en de fout die de aanleiding 
was voor het vetvullert van deze wettelijke verplichtingen. De kosten 
in dit geval gemaakt vinden immers hun eigen oorzaak in de wettelij
ke verplichting zelf. Deze verbreekt het causaal verband tussen fout 
en schade. Deze stelling lijkt met grote nadruk bevestigd te worden 
door het Hof van Cassatie in het arrest van 28 april1978(296) (297). 
Door een navigatiefout van de kapitein van een ander schip was de 

(295) Zie BoCKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 115; BoCKEN, H., ,Kan de staat de 
kosten voor milieusanering terugvorderen?", Leefmi/ieu, 1980, 19. 
(296) R. W., 1978-79, 1695. Zie hierover o.m. VANQUICKENBORNE, M., ,De onderbreking 
van het oorzakelijk verband door een juridische oorzaak", R. W., 1979-80, 1339 en 
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., ,L'execution d'une obligation conventionelle ou legale 
rompt-elle Je lien de causalite entre Ia faute et Je dommage?", R.C.J.B., 1979, 275. 
(297) Het kan interessant zijn hier te vermelden dat het Hof van Cassatie zijn positie inzake 
het verbreken van het causaal verband door een wettelijke of contractuele verplichting schint 
te wijzigen. In een arrest van 17 mei 1983 gaat het om de kosten welke een intercommunale 
oploopt bij het opruimen van scherven van een lading welke op de snelweg terechtkwam. De 
vordering wordt wei toegestaan. De Correctionele rechtbank van Kortrijk had vastgesteld dat 
op de transportfirma zelf een plicht rustte om de scherven op te ruimen. Zij leidde hieruit af 
dat ,de wettelijke verplichting van verweerster tot onderhoud van de E-3 autoweg hier niet 
rechtstreeks aan de orde (komt) vanuit het oogpunt van het oorzakelijk verband tussen schade 
en onrechtmatige daad". Het Hof van cassatie overweegt hierbij ,dat deze vaststelling en 
gevolgtrekking inhouden dat verweerster, zo zij secundair de verplichting had het glas op te 
ruimen, ten deze slechts kosten heeft gemaakt om de schuldige nalatigheid van eiser te 
verhelpen; .. . dat de rechters uit hun vaststellingen hebben kunnen afleiden dat er een 
oorzakelijk verband in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het B.W. bestond tussen de 
fout van de eiser en de schade van verweerster". 
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Walter Kay gezonken in de haven van Antwerpen. Op grond van een 
wettelijke verplichting lichtte de stad Antwerpen het wrak. Zij vor
derde de kosten terug van degene die door zijn fout de aanvaring had 
veroorzaakt. De eis werd afgewezen: ,,wanneer de overheid ... kosten 
doet aileen om zich te kwijten van haar verplichtingen in verband met 
waterwegen en havens, zij een door de wet of door een verordening 
opgelegde verplichting vervult; dat zij door de loutere vervulling van 
die verplichting geen schade lijdt die in oorzakelijk verb and staat. .. 
met een eventuele fout begaan door een derde. zoals ten deze een fout 
die de oorzaak is geweest van het zinken van het schip dat naderhand 
door de stad ingevolge haar wettelijke verplichting werd gelicht". 
Dit arrest was o.m. de basis waarop het Hof van Beroep te Bergen 
op 17 juni 1981 (298) de vordering afwees die een aantal gemeenten 
en een waterdistributiemaatschappij hadden ingesteld naar aanlei
ding van de vervuiling van drinkwater door olie. Het ongeval had 
zich echter voorgedaan voor artikel 85 van de wet van 1976 van 
toepassing werd. 

76. Artikel85 van de wet van 24 december 1976 tracht het probleem 
op te los sen door de volgende bepaling: , ,In geval van besmetting of 
van behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling, en onverminderd 
de bepalingen van de wet van 23 juli 1974 op de giftige afval, zijn 
de staat en de gemeenten gehouden, ten laste van de eigenaars van 
de gewraakte produkten de kosten te verhalen die uit dien hoofde 
aan de diensten van de civiele bescherming en aan de gemeentelijke 
brandweerdiensten worden veroorzaakt tijdens de interventies door 
die diensten of op hun verzoek krachtens hun wettelijke en reglemen
taire verplichtingen". Deze kreupele tekst bedoelt, aldus de zeer 
beperkte parlementaire voorbereiding, een objectieve aansprakelijk
heid in te voeren. De uitdrukking , ,is de staat gehouden de kosten 
te verhalen ... " is hiervoor wei een zeer gebrekkige uitdrukking. 
De schade wordt ten laste gelegd van de eigenaars van de vervuilende 
produkten; niet de vervoermaatschappij dus. Het feit dat de eigenaar 
geen fout beging en dat het ongeval dat tot verontreiniging aanleiding 
gaf te wijten is aan de vervoerder bijvoorbeeld of een derde kan niet 
tot bevrijding aanleiding geven. 
Wat de schade betreft, werd de vergoeding voor de tussenkomst van 
het personeel van de civiele bescherming en de brand weer getarifieerd 

(298) R.G.A.R., 1983, 10572. 
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bij K.B.(299). Andere kosten- materiaal, vergoedingen betaald aan 
derden - komen eveneens voor vergoeding in aanmerking. Recht
spraak omtrent deze wet is nog niet bekend. Wei blijkt de basisidee 
ervan zeer frekwent toepassing te vinden in het kader van minnelijke 
schikkingen tussen verzekeraars en de diensten van de civiele bescher
ming of de gemeentelijke brandweerkorpsen. 

2. Transportmiddelen 

a. Trein en auto 

77. Transportmiddelen lever den in de eerste helft van de negentiende 
eeuw relatief weinig zware ongevallen op. Het ging immers om paard 
en kar. Schoot artikell382 Burgerlijk Wetboek hierbij te kort, dan 
kon men zich nog beroepen op artikell385 Burgerlijk Wetboek dat 
minstens een weerlegbaar vermoeden van fout invoerde. 
Het was de veralgemening van de stoomtrein die voor problemen 
zorgde. Uit de lokomotieven uitslaande vonken staken de brand in 
hooioppers en strodaken van boerderijen. Ook hier toonde de recht
spraak zich creatief en hield zij de exploitant aansprakelijk voor de 
aangerichte schade, zonder zich erg veel zorgen te maken over de 
precieze rechtsgrond(300). Met het feitelijke probleem verdween ook 
het juridische. 
Met de auto echter veranderde de betekenis van de transportmidde
len als maatschappelijke risicofactor. Samen met de industrie werd 
de auto immers de belangrijkste oorzaak van ongevallen. 
Tot een expliciete wijziging in de houdingen van het recht t.o.v. de 
auto kwam het echter niet. Men weet hoe de theorieen van Procureur 
Generaal Leclercq(301) uiteindelijk geen sukses kenden en hoe voor
stellen om een regime vergelijkbaar aan dat van artikel 1385 in te 
voeren voor auto's- dieren waren de vervoermiddelen uit 1804-
afgewezen werd(302). Het gemeen recht blijft auto-ongevallen rege
len, hetgeen ons land op dit vlak tot een uitzondering maakt. V orig 
jaar werden de lacunes van de fout-aansprakelijkheid wei voor een 
goed deel gedicht, niet door een objectivering van de aansprakelijk-

(299) K.B. van 29 januari en 9 augustus 1979. 
(300) Zie bv. Brussel, 4 mei 1867, B.J., 1872, 189; Luik, 12 maart 1894, B.J., 1894, 669. Vgl. 
met Brussel, 2 augustus 1856, B.J., 1856, 1361 en Kh. Kortrijk, 13 februari 1858, C/. et B., 
VII, 436 (aansprakelijkheid resp. gebaseerd op immissieleer en niet nader gespecifieerde fout). 
Zie hierover DABIN, J., ,L'abus de droit et Ia responsabilite dans l'exercice des droits", B.J., 
1921, 294. 
(301) Zie SIMOENS, D., o.c., R. W., 1980-81, 1986 en verwijzingen in noot 90. 
(302) Zie SIMOENS, D., o.c., R. W., 1980-81, 1969 en 1977. 

390 



heid maar door een rechtstreekse schadespreiding. Sinds het K.B. 
van 2 juni 1982 traden artikel 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 
in werking, op grond waarvan het Motorwaarborgfonds tussenkomt 
indien de bestuurder van een auto niet aansprakelijk is tengevolge 
van een toevallig feit of overmacht(303). 

b. Vliegtuig 

78. Op een punt hebben transportmiddelen wel aanleiding gegeven 
tot een van het gemeen recht afwijkend aansprakelijkheidssysteem. 
Schade aan de grond door vliegtuigen maakt het voorwerp uit van 
de wet van 11 september 1936, waarbij de conventie van Rome van 
29 mei 1933 werd goedgekeurd. Deze overeenkomst werd vervangen 
door het verdrag van Rome van 7 oktober 1952, goedgekeurd door 
de Belgische wet van 14 juli 1966. Dit verdrag geeft elke persoon die 
op het aardoppervlak schade lijdt, recht op vergoeding, ,enkel en 
alleen door het feit dat het vaststaat dat de schade te wijten is aan 
een zich in de lucht bevindend luchtvaartuig of een daaruit vallende 
persoon of zaak". 
Het schadeverwekkende incident dat deze regeling op het oog heeft 
is dus de inwerking op de grond van een vliegtuig. Gezien schade door 
geluidshinder uitgesloten is(304), gaat het dus om het neerstorten van 
een vliegtuig of van iets - of iemand - die zich in het vliegtuig 
bevindt. 
De schade wordt ten laste gelegd van de exploitant van het vlieg
tuig(305). Zijn meerdere vliegtuigen in een incident betrokken, dan 
wordt ,ieder der luchtvaartuigen beschouwd als hebbende de schade 
veroorzaakt" (306). 
Bewijs van een fout is niet vereist. Bevrijding is er enkel indien de 
schade het rechtstreeks gevolg is van een gewapend conflict of van 
burgerlijke onlusten of indien de exploitant het gebruik van het 
vliegtuig werd ontnomen bij overheidsbeslissing. Pout van het slacht
offer werkt geheel of gedeeltelijk bevrijdend(307). 
Het verdrag heeft niet alleen het doel het slachtoffer een billijke 
vergoeding toe te kennen, maar ook- aldus uitdrukkelijk de pream-

(303) Zie hoger, nr. 17. 

(304) Er bestaat geen aanleiding tot vergoeding indien de schade alleen te wijten is aan het 
feit dat het luchtvaartuig door het luchtruim vliegt overeenkomstig de geldende bepalingen (art. 
1, 2). 
(305) Art. 2, 1. 
(306) Art. 7. 
(307) Art. 5 en art. 6. 
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bule - ,om de omvang der voor dergelijke schade opgelopen 
aansprakelijkheid binnen redelijke perken te houden teneinde de 
uitbreiding van het internationaalluchtvervoer niet te belemmeren''. 
Deze doelstelling wordt verzekerd door een beperking van aanspra
kelijkheid welke per luchtvaartuig uit een bepaald voorval kan 
voortvloeien(308). Ook wordt een verhaallangs het gemeen recht -
dat uiteraard zou kunnen leiden tot een grotere aansprakelijkheid 
dan die voorzien door het verdrag - uitgesloten. 
Een beroep op het gemeen recht wordt wei mogelijk indien er opzet 
is vanwege de exploitant(309). Ook de beperking van aansprakelijk
heid valt weg indien de schade het gevolg is van een handeling of 
nalatigheid gesteld met het inzicht schade te berokkenen(31 0). 
Tenslotte wordt ook de solvabiliteit van de exploitant veilig gesteld 
door een verplichting een aansprakelijkheidsverzekering te onder
schrijven of andere zekerheid te stellen(311). 

c. Olietankers 

79. De omvang van de schade welke de vervuiling van de zee door 
olie meebrengt na een scheepsramp met een olietanker, werd vol
doende in het Iicht gesteld door de ongevallen met de Torrey Canyon 
en de Amoco Cadiz(312). 
Dat de omvang van de schade aileen reeds een bijzondere aansprake
lijkheidsregeling vereiste, werd ingezien door de internationale ge
meenschap. In 1969 kwam Tovalop(313) tot stand, een vrijwillige 
overeenkomst tot schaderegeling afgesloten door nagenoeg aile tan
kereigenaars. Te Brussel werd op 29 november 1969 het internatio
naal verdrag gesloten inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor 
schade door verontreiniging door olie. Het werd goedgekeurd bij wet 
van 20 juli 1967(314). 

(308) Art. 11. 
(309) Art. 9. 
(310) Art. 12. Ook een opzettelijke fout van een personeelslid leidt tot aansprakelijkheid 
indien bewezen wordt dat het personeel tijdens de uitoefening van zijn functies en binnen de 
perken van zijn bevoegdheid gehandeld heeft. 
(311) Art. 13. 
(312) Zie hierover DE DECKER, H. en MULLIE, M., ,De Amoco Cadiz. Vijf jaar later", 
Leefmilieu, 1983, 59. 
(313) Tankers owners voluntary agreement concerning liability for oil pollution. Over de 
huidige betekenis van Tovalop, zie D. ABECASSIS, The law and practice relating to oil pollution 
from ships, London, Butterworths, 1978, 235 e.v .. 
(314) B.S., 13 april 1977. 
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Het schadeverwekkend incident waarop het verdrag van toepassing 
is, is het wegvloeien van olie uit een olietanker(315). Enkel de schade 
door verontreiniging welke veroorzaakt wordt op het grondgebied of 
binnen de territoriale zee van een van· de verdragssluitende Ianden 
komt voor vergoeding in aanmerking(316). 
De schade wordt gekanaliseerd naar de eigenaar van de tanker(317). 
Deze ontsnapt enkel aan aansprakelijkheid indien hij bewijst dat de 
schade het gevolg is van een oorlogsgeweld of een uitzonderlijke 
natuurramp, van sabotage of een fout van de overheid bij het 
onderhoud van lichten of andere hulpmiddelen voor de naviga
tie(318). Ook opzet Of fout van het slachtoffer leiden tot gehele of 
gedeeltelijke bevrijding van de eigenaar.(319). 
Zijn meerdere schepen in een incident betrokken, en is de schade 
redelijkerwijs niet te scheiden, dan zijn de eigenaars van aile betrok
ken schepen hoofdelijk aansprakelijk(320). 
Ook dit verdrag heeft niet aileen tot doel de positie van de slachtof
fers te verbeteren, maar ook de tankeigenaars te beschermen tegen 
al te zware aansprakelijkheid en deze laatste verzekerbaar te maken. 
Een vordering op basis van het gemeen recht tegen de eigenaar wordt 
dan ook uitgesloten(321). In geen geval kunnen de aangestelden of 
lasthebbers van de eigenaar worden aangesproken. 
De aansprakelijkheid is nominaal begrensd in functie van de grootte 
van het schip tot maximum 210 miljoen Frank Poincare(322). In het 
Iicht van de omvang van de schade na een scheepsramp met een 
olietanker, zijn de bedragen echter duidelijk te laag. Om dit pro
bleem gedeeltelijk op te vangen, werd bij het verdrag van Brussel van 
18 december 1971(323) een internationaal compensatiefonds opge
richt dat schadevergoeding uitkeert wanneer de schade het plafond 

(315) Het gaat om schepen welke olie in bulk als lading vervoeren en om olie welke als lading 
of in de bunkers van een schip wordt vervoerd (art. I, 1 en 6). 
(316) Art. II. 
(317) Art. III. 
(318) Art. III, 2. 
(319) Art. III, 3. 
(320) Art. IV. 
(321) Art. III, 4. 
(322) Ten tijde van het ongeval met de Amoco Cadiz betekende dit ongeveer 77 miljoen FF., 
terwijl de schadeeisen meer dan 2 miljard dollar bedragen (DE DECKER, H., en MuLLIE, M., 
o.c., Lee/milieu, 1983, 83). Op 19 november 1976 werd te Londen een aanvullend protocol 
gesloten waarbij de grenzen werden bepaald op 133 IMF-rekeneenheden per ton met een 
maximum van 14 miljoen rekeneenheden. Dit protocol werd slechts door een vijftal staten -
Belgie niet - geratificeerd. 
(323) Dit verdrag werd goedgekeurd noch bekrachtigd door Belgie. 
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overschrijdt waarvoor de eigenaar aansprakelijk is overeenkomstig 
het verdrag van 1969. 
Het verdrag van 1969 voorziet tenslotte nog dat de scheepseigenaar 
zijn solvabiliteit moet veilig stellen door verzekering of door andere 
waarborgen(324). 

3. Productie en distributie van energie 

a. Stoommachines 

80. Rond het eerste kwart van de twintigste eeuw wordt de wetgever 
geconfronteerd met nieuwe technieken voor productie, opslag en 
distributie van energie. Voor de opstellers van het Burgerlijk Wet
hoek was dit geen bijzonder probleem geweest. Voor natuurlijke 
paardekracht was artikel 1385 blijkbaar voldoende. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw trok de stoommachine 
de aandacht. Ben deel van de rechtspraak en de rechtsleer meende 
dat zij aan een bijzonder aansprakelijkheidsregime moest worden 
onderworpen. 
De wet op de arbeidsongevallen van 1903 rondde de scherpste hoeken 
van het probleem af. Voor het overige viel de stoommachine vanaf 
1904 onder de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken van artikel 
1384, lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

b. Kernschepen en kerncentrales 

81. In de laatste decennia ging de belangstelling van de nationale 
zowel als internationale wetgever in het bijzonder naar de kernener
gie. Ook hier vereiste de omvang en complexiteit van het risico een 
afwijkende aansprakelijkheidsregeling. 
Ben eerste Belgische wet in dit verband is de gelegenheidswet van 9 
augustus 1963 naar aanleiding van het bezoek aan Antwerpen van 
de Amerikaanse NS Savannah. De wet stelt de exploitant van een 
atoomschip objectief aansprakelijk voor alle schade waarvan bewe
zen is dat zij werd veroorzaakt door een atoomongeval door het schip 
teweeggebracht(325). De aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd 
naar de exploitant. Alleen hij - en niemand anders - kan aange-

(324) Art. VII van het verdrag; art. 6 van de wet van 20 juli 1976. 
(325) Art. 1. Zie hierover CousY, H., ,Een nieuwe vorm van schuldloze aansprakelijkheid. 
Aansprakelijkheid veroorzaakt door het vreedzaam gebruik van kernenergie' ', Jura Fa/conis, 
1974-75, 35 e.v. 
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sproken worden voor de schade(326). Organismen die op grond van 
een wettelijke of reglementaire verplichting de slachtoffers bijstaan, 
worden in hun rechten gesubrogeerd(327). 
82. Van groter praktisch belang is de aansprakelijkheid voor kern
centrales. In de meeste West-Europese Ianden is de wetgeving terzake 
gebaseerd op het verdrag van Parijs van 29 juli 1960, het verdrag van 
Brussel van 31 januari 1963 en twee aanvullende protocollen. Enkel 
het verdrag van Parijs werd door Belgie goedgekeurd bij wet van 18 
juli 1966 en ook geratificeerd(328). 
Het verdrag van Parijs is van toepassing op kernongevallen in een 
kerncentrale. De aansprakelijkheidsregeling geldt ook voor kernon
gevallen bij het vervoer en de ops/ag van kernmateriaal, afkomstig 
van een centrale(329). 
De schade wordt ten laste gelegd van de exploitant van de centrale 
waar het kernongeval zich voordoet of van dewelke het kernmateri
aal afkomstig is. Ongevallen bij het vervoer vallen ten laste van de 
exploitant van de centrale van dewelke het materiaal afkomstig is tot 
op het ogenblik waarop het door een andere exploitant wordt overge
nomen. In dat geval is deze laatste exploitant aansprakelijk(330). 
Zijn meerdere kerncentrales bij het schadegeval betrokken, dan is de 
exploitant van elk van hen aansprakelijk voor het geheel binnen de 
perken van het verdrag(331). 
Net zoals wat het geval is bij kernschepen, kan een vordering wegens 
.een kernongeval enkel worden ingesteld tegen de exploitant die 
overeenkomstig het verdrag aansprakelijk is. 
Niemand anders kan aangesproken worden door het slachtof
fer(332). De exploitant kan enkel regres uitoefenen op een derde 
indien de schade het gevolg is van een handeling gesteld met het opzet 
te schaden(333). De totale economische last van de schade wordt dus 
quasi definitief ten laste gelegd van de exploitant. 
Wat de aard van de schade betreft die voor vergoeding in aanmerking 
komt is het gemeen recht van toepassing(334). Indien het ongeval 

(326) Art. 1, 2e al. 
(327) Art. 3. 
(328) DERMAGNE, J.M., ,La responsabilite civile nucleaire", J. T., 1981, 665. Zie verder ook 
CousY, H., o.c., Jura Falconis, 1974-75, 35 e.v. 
(329) Verdrag van Parijs, artikel 3 en 4. 
(330) Art. 4. 
(331) Art. 5. 
(332) Art. 6, a. 
(333) Art. 7' f. 
(334) Zie DERMAGNE, o.c., J.T., 1981, 669, nr. 39. 

395 



echter aanleiding geeft tot de toepassing van een sociale zekerheidsre
gel, dan is geen verdere vergoeding mogelijk(335). 
De enige mogelijkheid voor exoneratie voor de exploitant bestaat 
volgens bet verdrag erin aan te tonen dat bet kernongeval bet gevolg 
is van een gewapend conflict, inval, burgeroorlog op opstand of een 
uitzonderlijk ernstige natuurramp(336). Ook deze exoneratiemoge
lijkheden kunnen echter uitgeschakeld worden door de nationale 
wetgever, hetgeen in Belgie echter niet gebeurde. 
Deze uitzonderlijke aansprakelijkheid van de exploitant kan echter 
beperkt worden door de nationale wetgever(337). Momenteel is bet 
maximum vastgesteld op 1 miljard BF(338). Ben beperking is nood
zakelijk om de aansprakelijke verzekerbaar te maken, hetgeen ver
plicht is krachtens het verdrag(339) en de wet van 18 juli 1966(340). 
Het slachtoffer heeft een rechtstreekse vordering tegen de verzeke
raar(341). 
De Belgische regeling inzake kernongevallen biedt bet slachtoffer een 
duidelijk betere positie dan het gemeen recht. Er moet niet meer 
aangetoond worden wie bet ongeval veroorzaakte, noch dat dit door 
een fout gebeurde. Verplichte verzekering biedt een belangrijke 
solvabiliteitswaarborg. Toch blijven er een aantallacunes. Zo is de 
verjaringstermijn van de vordering 10 jaar na bet kernongeval, 
hetgeen erg kort is, rekening gehouden met de bijzondere aard van 
ziekten door ioniserende stralen(342). 

83. Momenteel is een wetsontwerp ,inzake wettelijke aansprakelijk
heid op bet gebied van de kernenergie" in behandeling in bet parle
ment. Het strekt ertoe ook uitvoering te geven aan bet verdrag van 
Brussel van 1963. Het wetsontwerp voert de aansprakelijkheid van 
de exploitant op tot 3 miljard B.F. Schade welke dit bedrag over
schrijdt valt tot ongeveer 9 miljard B.F. ten laste van de staat. Boven 
dit bedrag en tot ongeveer 15 miljard B.F. moet de schade gedragen 
worden door openbare middelen van de verdragsluitende sta
ten(343). 

(335) Verdrag, art. 6, h; wet van 1966, art. 9; DERMAGNE, o.c., J.T., 1981, 669, nr. 39. 
(336) Art. 9. 
(337) Art. 11. 
(338) K.B. 13 mei 1980. 
(339) Art. 10. 
(340) Art. 7. 
(341) Wet van 18 juli 1966, art. 11. 
(342) Zie DERMAGNE, J., o.c., J.T., 1981, nr. 73 e.v. 
(343) Memorie van Toelichting, Part. St., Senaat, 1983-84, nr. 593/1, 2. 
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4. Jacht 

84. De wet van 14 juli 1961 ,tot regeling van het herstel der door 
grof wild aangerichte schade"(344) is van toepassing op schade aan 
velden, vruchten en oogsten toegebracht door herten, reeen, damher
ten, wildschapen en everzwijnen. 
Het volstaat dat wild van de bedoelde soort schade toebrengt aan 
oogsten terwijl deze nog op het veld staan(345) opdat schadevergoe
ding verschuldigd is. 
De schade valt ten laste van de houders van het jachtrecht op de 
bossen , waaruit de herten te voorschijn komen". Is de houder van 
het jachtrecht niet gekend, dan kan de eigenaar aangesproken wor
den; wei moet het slachtoffer dus aantonen dat het wild afkomstig 
is uit bepaalde bossen(346). Is het wild afkomstig van verscheidene 
jachtgebieden, dan kan de vrederechter de schade verdelen. 
De aansprakelijkheidsregel staat los van de foutidee(347). Uitdruk
kelijk wordt bepaald dat de houder van het jachtrecht noch toeval 
noch heirkracht kan inroepen(348). Fout van het slachtoffer werkt 
wei gedeeltelijk bevrijdend(349). 
De vrederechter is bevoegd. De snelle procedure voor de vaststelling 
van de konijnenschade(350) kan gevolgd worden. De verjaringster
mijn is zes maand. De vordering moet in elk geval ingesteld worden 
voor de oogst binnengehaald is(351). 

C. RISICO-AANSPRAKELIJKHEID BIJ AANSTELLING: ARTIKEL 1384 
B.W. 

85. De opstellers van het Burgerlijk Wetboek zagen in het feit dat 
men zeggenschap heeft over ondergeschikte werknemers - een 

(344) Zie hierover DALcQ, R.O., Traite, !, nr. 446, 223; RANGELOT en HANSENNE, ,La loi 
du 14 juillet 1961 relative ala reparation des dornmages causes par le gros gibier"' J. T., 1962, 
525. 
(345) De oogst moet nog op bet veld staan. Vred. Rochefort, 29 juni 1962, Jur. Liege, 1962-63, 
p. 8. 
(346) Oorspronkelijk was gedacht aan een schadefonds, te financieren door de eigenaars van 
bossen. Zie Part. Hand., Karner, 8 februari 1961, 26. 
(347) Wei is in bet parlement sprake over een vermoedenjuris et de jure van fout. Part. Hand., 
Senaat, 5 juli 1961, 511. Zie ook Vred. Andenne, 9 november 1972, J.J.P., 1974, 70. 
(348) Art. 3. 
(349) Rb. Aarlen, 12 november 1968, Pas., 1969, III, 63. Rb. Luik, 14 januari 1982, J. T., 
1982, 742. 
(350) Art. 3. 
(351) Zie noot 343. 
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voldoende reden voor een afwijkende aansprakelijkheidsregeling. 
De aandacht van de opstellers van het Burgerlijk Wetboek ging 
hierbij echter enkel naar schade aan derden. Dat de werknemer zeif 
kon gekwetst worden bij de uitvoering van zijn werk was voor hen 
geen reeel probleem (de industrialisatie kwam pas later) of interes
seerde hen niet. Arbeidsongevallen stonden pas centraal in de tweede 
helft van de negentiende eeuw. Zij lagen aan de basis van de hoger 
beschreven ontwikkeling van de aansprakelijkheid voor zaken. Op 
24 december 1903 werd de wet op de arbeidsongevallen gestemd die 
het eerste voorbeeld in ons recht uitmaakt van een gedetailleerde 
risico-aansprakelijkheid. De werkgever werd ertoe gehouden een deel 
van de schade veroorzaakt door een arbeidsongeval te dragen, zon
der dat het bewijs moest geleverd zijn dat hij een fout begaan had 
of zelfs maar dat hij het ongeval veroorzaakt had. De materie van 
de arbeidsongevallen werd door de wet van 1.0 april 1971 echter 
overgeheveld van het domein van het aansprakelijkheidsrecht naar 
dat van de sociale zekerheid. 
De verplichting tot schadevergoeding rust nu op de arbeidsongeval
lenverzekeraar. De werkgever is er enkel toe gehouden een verzeke
ring af te sluiten ten behoeve van zijn personeel. Zelfs op basis van 
het gemeen recht kan hij aileen maar in uitzonderlijke omstandighe
den aansprakelijk gesteld worden. De arbeidsongevallen kunnen hier 
dan ook verder buiten beschouwing blijven. 
Bij het invoeren van artikel1384, lid 3 Burgerlijk Wetboek voor de 
schade die de tewerkstelling kan opleveren voor derden en meer 
bepaald het uitsluiten van de mogelijkheid tot tegenbewijs, beriepen 
de opstellers van het Burgerlijk Wetboek, zoals gebruikelijk bij alle 
gevallen van samengestelde aansprakelijkheid, zich op een vermoe
den van fout van de aansteller bij de keuze van de aangestelde of in 
zijn toezicht hierop(352). Zij vonden echter ook andere en meer 
doorslaggevende motieven in de billijkheid en het profijtbeginsel (ubi 
emolumentum, ibi onus): ,cette disposition ne presente rien que de 
tres equitable. N'est-ce-pas en effet le service dont le maftre profite 
qui a produit le mal qu 'on le condamme a reparer? La loi ne fait done 
ici que ratifier ce que l'equite commande, ce que de frequents et trop 

(352) Zie o.m. de verklaringen van DE GREUILLE en TARRIBLE, in Motifs et discours 
prononcees lors de Ia presentation du Code civil par les divers orateurs du conseil d'Etat et 
du Tribunat, Paris, Didot, 1855, 517-518 en 523. 
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f8cheux exemples rendent necessaire, et ce que Ia jurisprudence de 
tous temps et de tous les pays a consacre(353). 
De aansprakelijkheid van 1384 lid 3 Burgerlijk Wetboek blijkt dus 
niet zozeer bedoeld om de moeilijkheden verbonden aan de toepas
sing van de fout-idee te vermijden. Het bewijs van een fout blijft 
immers vereist, zij het dan in hoof de van de aangestelde in plaats van 
de aansteller zelf. In feite heeft de aansprakelijkheid van de aansteller 
als functie het slachtoffer naast de (bij veronderstelling weinig kapi
taalkrachtige) aangestelde ook een solvabele tegenpartij te bieden in 
de per soon van de bij veronderstelling solvabele aansteller. Diens 
aansprakelijkheid Ievert het slachtoffer een bijkomende waarborg 
op(354). 

86. De toepassingsvoorwaarden van artikel 1384, lid 3, Burgerlijk 
Wetboek, vereisen dat de schade door een aangestelde van de aanstel
ler veroorzaakt is in de uitoefening van zijn bediening. De recht
spraak interpreteert beide aspecten breed. Bij aanstelling volstaat een 
feitelijke zeggenschap over de medewerker die de schade veroorzaakt 
mits zij uitgeoefend wordt voor eigen rekening; juridische onderge
schiktheid is niet vereist(355). De vereiste band van ondergeschikt
heid is overigens niet onverenigbaar met het feit dat de aangestelde 
een zekere vrijheid behoudt bij de uitvoering van zijn werk(356). 
Wordt de aangestelde tijdelijk uitgeleend aan een andere aansteller, 
dan is het deze laatste, die het onmiddellijke feitelijke gezag uitoefent 
en die aansprakelijk is(357). 

Ook mag de band tussen de bediening en de fout zeer los zijn. Het 
volstaat dat de aangestelde de fout beging tijdens zijn werk en dat 
zij er enig, zij het een occasioneel verband mee vertoont. In feite 
komt het er op neer dat het schadegeval, zoals het zich in concreto 
voordeed, niet zou plaats gevonden hebben zonder de tewerkstelling. 

(353) DB GREUILLB, o.c., /.c., 518. 
(354) Zie VANDENBERGHE, H., VANQUICKBNBORNB, M. en HAMBLINK, P., o.c., T.P.R., 
1980, 1346; DE DECKER, H. en ScHAUTTBET, M., o.c., in Wie zal dat beta/en?, I. U.S., nr. 
5, 114 en verwijzingen aldaar. 
(355) Cass., 25 oktober 1967, Pas., 1978, I, 244. VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNB, 
M. en HAMBLINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 1325 e.v. 
(356) Cass., 5 november 1981, R.G.A.R., 1982, 10526. 
(357) Cass., 8 november 1979, Arr. Cass., 1979-80, 303; Cass., 31 oktober 1980, R.G.A.R., 
1982, 10511. Zie over dit probleem PARIDAENS, E., ,L'article 1384, alinea 3 du code civil, 
le lieu de preposition et le transfert de l'autorite sur le prepose d'un commettant originaire 
a un commettant subsequent", R.G.A.R., 1982, 10511; FAGNART, J.L., ,Problemes de 
responsabilite au cas de faute commise par un prepose mis a Ia disposition d'un tiers", 
R.C.J.B., 1980, 300. 
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Dat de aangestelde de hem gegeven instructies overtrad of zijn 
opdracht zelfs misbruikte sluit de aansprakelijkheid van de aansteller 
niet uit. 
Recente rechtspraak van het Hof van Cassatie bevestigt de extensieve 
interpretatie van artikel 1384, lid 3 Burgerlijk Wetboek op dit 
punt(358). Het pleidooi van Kruithof(359) voor een meer ,realisti
sche" toepassing ervan werd dus niet gehoord. 

87. Meer betwisting was er in de laatste j aren rond de regel dat een 
fout van de aangestelde vereist blijft(360). 
Men aanvaardt algemeen dat er geen aansprakelijkheid is indien de 
aangestelde geen fout beging of indien zijn schijnbaar onrechtmatig 
gedrag door overmacht gerechtvaardigd wordt(361). 
Moeilijker is het - weinig frekwente - geval waar de aangestelde 
tijdens zijn bediening schade aanricht in een plotse vlaag van krank
zinnigheid en dus persoonlijk niet aansprakelijk kan gesteld worden 
op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. 
Volgens de normale regelen zou de aansteller ook hier niet aanspra
kelijk zijn. Sommigen houden voor dat dezelfde benadering zou 
gelden als bij kinderen en dat een objectief onrechtmatige daad van 
ae aangesteiae zou v6lstaan(362). Detestelling lijkt; detege lata;--niet 
in overeenstemming met de voorbereidende werken van artikel 
1386bis Burgerlijk Wetboek. Tijdens de parlementaire bespreking 
hiervan werd een amendement verworpen dat ertoe strekte de aan
sprakelijkheid van de aansteller voor de schade aangericht door een 
krankzinnige aangestelde te bevestigen(363). Verder zou de voorge-

(358) Cass., 24 december 1980, R. W., 1981-82, 2739 en 2406. 
(359) KRUITHOF, R., ,Aansprakelijkheid voor andermans daad", R. W., 1978-79, 1395. 
(360) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
1332; DALCQ, R.O., Traite I, nr. 1882, 597. 
(361) DE PAGE, H., Traite, II, nr. 991, 1026; DALCQ, R.O., Traite I, nr. 1549, 513. 
(362) KRUITHOF, R., o.c., R.G.A.R., 1980, 10190(4), nr. 54; DALCQ, R.O., Traite I, o.c., 
nr. 2316, 734. 
(363) In de Senaatscommissie werd ten aanzien van meesters en aanstellers van geesteszieken 
echter volgend amendement goedgekeurd: ,Wanneer deze persoon (d.i. de geesteszieke) 
dienstbode of aangestelde is en de schade aangericht wordt in de bediening die hij uitoefent, 
kan de rechter, zo de toestand van geesteszwakheid ontstond voor het schadelijke feit, ten laste 
van den meester of den aansteller, geheel of gedeeltelijk de schade leggen tot welker herstel 
hij had kunnen veroordeeld worden zo de aanrichter zich van zijn daden ware bewust geweest''. 
Deze tekst werd echter niet door de Senaat goedgekeurd. 
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stelde oplossing de harmonie tussen aansprakelijkheid voor onmon
dige kinderen en aangestelden vergroten, ten koste echter van een 
nieuwe ongelijkheid. De aansteller van een aangestelde die schade 
aanricht ten gevolge van een plotse fysieke ziekte gaat immers vrijuit 
indien deze ziekte overmacht uitmaakt; gaat het daarentegen om een 
plotse psychische aandoening, dan zou de aansteller aansprakelijk 
blijven. 

Omtrent de reden voor de verwerping van bet amendement stelt KRUITHOF, R., o.c., 
R.G.A.R., 1980, 10190(3), nr. 50: ,De redenen waren dat de toenmalige Minister van Justitie 
Soudan en de Verslaggever van de Senaatscommissie voor Justitie Orban meenden dat de 
genoemde situatie zich zelden of nooit zou voordoen en de aanvaarding van bet amendement 
Rolin - die zelf afwezig was - de terugzending van bet ontwerp naar de Kamer zou 
noodzaken". Uit dit alles leidt KRUITHOF af: ,Dit bevestigt nogmaals dat de wetgever in 1935 
deze materie niet wettelijk heeft willenregelen". Over hetgeen in de Senaat gebeurde valt echter 
heel wat meer te vertellen. Het geciteerde amendement Rolin dat in de Algemene Vergadering 
werd verworpen was immers maar een flauw afkooksel van een oorspronkelijk voorstel van 
dezelfde Senator dat luidde: ,Si cette personne est domestique ou prepose et que le dommage 
est cause dans les fonctions aux-quelles elle est employee, le juge peut mettre a charge du maitre 
ou du commettant tout ou partie du dommage qu'il eiit pu etre condamne a reparer si le 
domestique ou le prepose avait eu, au moment du fait dommageable conscience de ses actes", 
(Verslag Orban, Pasin. 1935, 302). De draagwijdte van dit amendement is heel wat groter dan 
deze van de tekst die uiteindelijk overbleef. Zonder omwegen werd dus aan de 
Senaatscomrnissie de vraag voorgelegd of de aansteller aansprakelijk behoort te zijn voor de 
schade in een vlaag van krankzinnigheid aangericht door een aangestelde. 
Over de besprekingen op dit punt in de senaatscommissie legt de verslaggever Orban de 
volgende verklaring af in de algemene vergadering van de Senaat: «D'apres l'amendement de 
!'honorable M. Rolin, un patron ayant engage un employe ou un ouvrier qui ne presentait 
pas les symptomes de Ia demence mais les a presentes au cours de ses services, serait responsable 
du dommage cause par de dement, et ce d'apres les principes de Ia loi votee a Ia chambre. 
La Commission est d'avis qu'un tel amendement est d'une trop grande portee et c'est pour 
cette raison que Ia Commission, apr1:s avoir longuement delibere, s'est mise d'accord pour 
presenter un pro jet intermediaire qui. .. consiste en ce que Ia responsabilite du patron existe 
seulement s'il engage un dement le sachant tel ou ayant, au cours des services de cet homme, 
pu se rendre compte de son etat de demence ... " (Pasin. 1935, 310). 
In bet verslag zelf van de besprekingen in de Comrnissie voor Justitie van de Senaat worden 
de redenen voor bet verwerpen van bet eerste amendement Rolin als volgt omschreven: 
,Cet amen dement est-il justifie? Votre rapporteur besite a repondre affirmativement. En effet, 
Ia responsabilite des maitres et commettants, qui se trouve edictee par une presomption 
irrefragable se base sur Ia notion de culpa in eligendo. 
Pothier disait que le principe avait ete etabli ,pour rendre les maitres attentifs a ne se servir 
que de bons domestiques (Pothier, Obligations nr. 121) et I' on sait que le Codes' est, en matiere 
obligationnelle, inspire avant tout de Pothier. Or en quoi le maitre ou le commettant peut-il 
etre en faute si, par exemple, Ia folie ou Ia demence se manifestent subitement, sans que rien 
n'ait pu Ia faire prevoir? 
A notre avis, il n'y a aucune raison pour rendre le maitre ou le commettant plutot qu'un tiers 
quelconque responsable des consequences de pareil accident" (Pasin., 1935, 303). 
Na de verwerping van bet amendement Rolin in zijn eerste versie, neemt de Commissie een 
afgezwakte tekst aan waarbij de aansteller enkel aansprakelijk wordt gesteld voor de daden 
van de aangestelde wier krankzinnigheid hij kende. 
In dit geval immers, kon men stellen dat de aansteller de risico's hiervan vrijwillig op zich had 
genomen. Ook bier bleek volgens de Senaatscommissie echter een uitdrukkelijke bepaling 
nodig omdat art. 1384, a!. 3 , , un acte de volonte consciente'' vereist van de aangestelde (Pasin., 
1935, 303). 
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Een derde probleem op dit vlak was de mogelijke weerslag van artikel 
18 van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 22 augustus 1978. 
Dit artikel beperkt de persoonlijke aansprakelijkheid van de aange
stelde tot de gevalien van bedrog en zware schuid. Voor Iichte schuid 
is hij enkel aansprakelijk ais die bij hem eerder gewoonlijk dan 
toevallig voorkomt. Dalcq steide naar aanieiding van deze tekst de 
vraag of de aansteller nu nog wei aansprakelijk gesteid kon worden 
voor een Iichte fout door de werknemer begaan tijdens zijn bedie
ning(364). Het antwoord werd ondertussen duidelijk gegeven, zowei 
door de Iagere rechtspraak ais het Hof van Cassatie(365). Artikei18 
van de wet op de arbeidsovereenkomsten verandert niets aan de 
principieie aansprakelijkheid van de aansteller. Deze is afhankelijk, 
niet van de persoonlijke aansprakelijkheid van de aangesteide, maar 
wei van het feit dat hij een fout beging. 

88. In tegenstelling met de onderwijzers en ouders op wie een weer
Iegbaar vermoeden van fout rust, is de aansteller objectief aanspra
kelijk. Hij ontkomt niet aan aansprakelijkheid door het bewijs dat 
hij geen fout beging noch door aan te tonen dat de fout van de 
aangesteide voor hem (aansteller) overmacht uitmaakt(366). 
Bewijst men dat de schadeverwekkende gedraging van de aangestelde 
door overmacht is veroorzaakt, dan natuurlijk is er geen probieem, 
want dan bewijst men meteen dat er geen fout van de aangesteide 
was en dat men dus buiten de toepassingssfeer van artikei1384, lid 

Dat art. 1384, al. 3, B.W. niet van toepassing is op de aansteller van de krankzinnige wordt 
ten overvloede bevestigd in het verslag van de commissie van justitie van de Senaat bij de 
verantwoording van de afgezwakte versie van het amendement Rolin. Het wordt meer dan eens 
herhaald in de bespreking in de Algemene Vergadering van de Kamer. Wanneer de Minister 
van Justitie de historiek van de aan de Senaat voorgelegde tekst schetst, zegt hij: ,un membre 
(de la commission) avait propose un amendement qui paraissait inadmissible au point de vue 
juridique". Senator Lebon heeft het over de verschillende hypotheses welke zich in feite 
kunnen voordoen. Hierbij zegt hij o.m. , ,Mais le cas le plus frequent sera bien celui oille maitre 
n'a decele aucun symptome de demence au moment de !'engagement et se trouve surpris par 
un acte de folie imprevisible. Dans ce cas, nous sommes d'accord pour dire que la responsabilite 
patronale n'est pas engagee." (Pasin., 1935, 310). Onze gevolgtrekking uit de parlementaire 
voorbereiding in de Senaat is dat deze vergadering zich bij de verwerping van het eerste 
amendement Rolin uitsprak tegen het invoeren van de aansprakelijkheid van de werkgever voor 
schade aangericht door een krankzinnige werknemer. De draagwijdte op dit punt van de 
voorbereidende werken wordt opgemerkt in het arrest van 6 juli 1938 van het Hof van Beroep 
te Brussel (B.J., 1939, 175) dat zich beroept op ,le rejet au Senat des amendements tendant 
a etendre aux ma\'tres et commettants le champ d'application de !'article 1386bis». 
(364) Le Iegislateur contre le droit, R.G.A.R., 1979, 10040. 
(365) Cass, 18 november 1981, R. W., 1982-83, 859; Rb. Hasselt, 2 februari 1980, R. W., 
1979-80, 150. 
(366) Art. 1384, lid 5, a contrario; Cass., 24 februari 1974, R. W., 1978-79, 2496. 
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3 Burgerlijk Wetboek valt. De fout van het slachtoffer zelf kan tot 
een beperking van de aansprakelijkheid van de aansteller leiden(367). 

89. De voorschriften in het Burgerlijk Wetboek betreffende aan
sprakelijkheid van de aanstellers, ouders en onderwijzers kenden vrij 
weinig navolging. In tegenstelling met wat het geval is voor zaken, 
ontwikkelde er zich geen algemene regel van aansprakelijkheid voor 
andermans daad(368). Artikel 1384, lid 1 Burgerlijk Wetboek is 
nochtans even algemeen voor wat personen betreft voor wie men 
moet instaan als voor de zaken die men onder zijn bewaring had. 
De beginselen van artikel 1384, lid 3 vinden wei hun neerslag in een 
aantal vergelijkbare bepalingen. Zo stelt artikel 1797 Burgerlijk 
Wetboek de aannemer aansprakelijk - contractueel zowel als extra
contractueel - voor de daad van de personen die hij bezigt(369). 
Artikel46 en 47 van het wetboek van koophandel (boek II, titel II) 
stellen de eigenaar van het schip burgerlijk aansprakelijk voor de 
handelingen van de kapitein en het andere scheepsvolk(370). 

E. GEWELDMISDRIJVEN BIJ SAMENSCHOLINGEN 

90. De oudste van het gemeen recht afwijkende aansprakelijkheids
regeling (welke momenteel nog van kracht is)(371) is vervat in het 
decreet 10 vendemiaire van het jaar IV. Het betreft de schade 
veroorzaakt door misdrijven tegen personen of eigendommen welke 
gepleegd worden door samenscholingen. Momenteel is het dus de 

(367) VANDENBERGHE, H., VANQUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, 
1345. 
(368) Zie hierover KRUITHOF, R., o.c., R. W., 1978-79, 1395. Ben aanwijzing in deze zin zou 
nochtans kunnen gevonden worden in de arresten van het Hof van Cassatie van 20 juni 1934, 
Rev. Adm. B., 1935, 91 en 11 oktober 1934, Pas., 1935, I, 15. 
(369) DALCQ, R.O., Traite, I, nr. 2000. 
(370) DALCQ, R.O., vermeldt nog een reeks andere wetten die gelijksoortige bepalingen 
bevatten: zie Traite I, nr. 2003 e.v., p. 628 e.v. 
(371) Er is geen betwisting meer over het feit dat het decreet nog van toepassing is, althans 
deze bepalingen ervan welke betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de gemeenten zelf 
(DE CLIPPELE, Y., Het decreet van 10 Vendemiaire Jaar IV en de aansprake/ijkheid van de 
gemeente voor schade veroorzaakt door samenscholingen, in Wie zal dat beta/en?, I. U.S., nt. 
5, 126-128); W.O., noot onder Cass., 7 september 1962,Pas., 1963, I, 32e.v. Ret decreet wordt 
echter niet meer toegepast, inzoverre het de persoonlijke aansprakelijkheid van de inwoners 
vooropstelt. Het is duidelijk dat onze politieke organisatie niet verzoenbaar is met de idee van 
de collectieve verantwoordelijkheid van de inwoners om aanslagen bij betogingen te 
voorkomen welke het decreet wilde bevestigen. (W.O., o.c., Pas., 1963, I, 36). De slechte 
redactie, de ouderdom en de bijzondere historische achtergrond van het decreet brengt mee 
dat de rechtspraak het vrij beperkend interpreteert (DE CLIPPELE, Y., o.c., in Wie zal dat 
beta/en?, !.U.S., nr. 5, 134). 
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uitweg voor de handelaars wier winkelruiten sneuvelen bij rumoerige 
betogingen. Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek biedt hen immers 
weinig hoop op schadevergoeding tenzij zij een fout van de ordedien
sten aantonen: de baldadige betoger die de schade aanrichtte bleef 
immers onbekend. 
Wellicht was de verbetering van het lot van de slachtoffers niet de 
voornaamste motivering voor de opstellers van het decreet. Dit werd 
immers uitgevaardigd in de woeligste periode van de Franse revolu
tie. Het wilde plunderen en aanslagen door samenscholingen voorko
men en beteugelen. Middel hiertoe was de invoering van een ver
zwaarde burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zowel lastens de ge
meenten als al hun inwoners. Men dacht aldus de welwillende passivi
teit van gemeenteoverheid en van de inwoners die meer dan eens 
opstootjes in de hand gewerkt hebben te kunnen breken(372). 

91. Het decreet vindt toepassing op schade door misdrijven(373) met 
geweld of openlijk machtsvertoon tegen personen of eigendommen 
gepleegd door samenscholingen. De aanslag moet door de samen
scholing veroorzaakt zijn. Het causaal verband dat hier moet be
staan, wordt breed opgevat. Het volstaat dat de (zij het individuele) 
vernielacties niet zouden plaats gehad hebben zonder de algemene 
sfeer van onrust en ophitsing(374). Ook schade geleden door de leden 
van de ordediensten kan aldus op grond van het decreet vergoed 
worden(375). 
In beginsel komt aile schade voor vergoeding in aanmerking. Betwis
ting is er wel over het feit of winstderving, bv. van een handelaar wier 
etalage vernield werd, in aanmerking komt(376). 
Aansprakelijk is op de eerste plaats de gemeente waar de samenscho
ling plaatsvond (art. 1). Nemen inwoners uit meerdere gemeenten 
deel, dan kunnen deze gemeenten elk door het slachtoffer worden 
aangesproken voor het geheel van de schade (art. 3)(377). In de 
praktijk stelt men vast dat de vordering meestal gericht wordt tegen 
de gemeente waar de betoging plaats vond. 

(372) DE CLIPPELE, Y., o.c., in Wie zal dat betalen?, I. U.S., nr. 5, 125; RONSE, 1., De 
aansprakelijkheid der gemeenten wegens schade aangericht tengevolge van samenscholingen 
(decreet van 10 Vendemiaire Jaar IV), 14, 45 e.v. 
(373) Het decreet spreekt over ,delits". Over de betekenis van deze term, zie DE CuPPELE, 
Y., o.c., in Wie zal dat beta/en?, I. U.S., nr. 5, 136; DALCQ, R.O., Traiti, I, nr. 1506, 498. 
(374) DE CLIPPELE, Y., o.c., in Wie zal dat betalen?, I. U.S., nr. 5, 139. 
(375) Cass., 22 maart 1906, Pas., I, 174; DALCQ, R.O., o.c., Traite I, m. 1506, 498. 
(376) DALCQ, R.O., o.c., Traite I, nr. 1507, 498. 
(377) KLUYSKENS, A., De Verbintenissen, 599, nr. 395. 
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De rechtspraak heeft getracht de gestrengheid van het decreet voor 
de gemeenten te verzachten. 
Een arrest van het Hof van Cassatie van 7 april1927 leverde hiertoe 
een bijdrage door de toepassingsvoorwaarden zeer restrictiefte inter
preteren. 
Het omschrijft geweld in de zin van het decreet als aile feitelijkheden 
die een opzettelijke aantasting uitmaken van personen of eigendom
men en die zich zodanig hebben voorgedaan dat de waakzaamheid 
van de gemeenteoverheid ze had kunnen voorkomen of de daders 
ervan had kunnen bekendmaken(378). Deze omschrijving van het 
geweld brengt mee dat het decreet niet van toepassing is zodra de 
gemeente in de onmogelijkheid was haar politietaak naar behoren uit 
te oefenen. Vooral indien men eran uitgaat dat het slachtoffer aldus 
het niet vermijdbare karakter van de aanslag zou moeten aanto
nen(379) verwijdert men zich duidelijk van het oorspronkelijke opzet 
van het decreet, want het slachtoffer moet aldus in feite de afwezig
heid van overmacht of de mogelijkheid van een tekortkoming aanto
nen. De leer van het cassatiearrest van 1927 is moeilijk te verzoenen 
met de tekst van het decreet. In 1970(380) keerde het Hof terug op 
het arrest van 1927 inzoverre dit vereiste dat de daders de wil hadden 
om te schaden. Het zou logisch zijn dat ook de tweede toevoeging 
van het arrest van 1927 opgeheven wordt. Dit is des te meer het geval 
omdat de bevrijding door onmogelijkheid de aanslag te voorkomen 
anders ingebouwd wordt in de definitievan het schadeverwekkende 
incident zelf. Dit heeft mogelijkerwijze enige betekenis indien men 
uitgaat van de positie van de gemeente waar de betoging plaats vindt. 
Het is echter geen zinvolle toevoeging inzoverre het ook de aanspra
kelijkheid zou bepalen van de andere gemeenten wier inwoners aan 
de betoging deelnamen. 

92. De exoneratiemogelijkheden voor de gemeenten worden zeer 
beperkend omschreven in het decreet zelf. Voor de gemeente waar 
de betoging plaats vond is het dubbel tegenbewijs vereist dat geen 
inwoners uit de gemeente betrokken waren bij de betoging en dat de 
gemeente alles gedaan heeft wat mogelijk was om de aanslagen te 
vermijden en de daders te identificeren. Voor de andere gemeenten 
die op grond van artikel 3 aansprakelijk gesteld worden omdat hun 

(378) Pas., 1927, I, 208, geciteerd door DE CLIPPELE, Y., o.c., in Wie zal dat beta/en?, I. U.S., 
nr. 5, 136. 
(379) Cass., 11 juni 1970, Pas., 1970, I, 904. 
(380) DE CLIPPELE, Y., o.c., in Wie zal dat beta/en?, I. U.S., nr. 5, 141. 
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inwoners aan de samenscholing deelnamen is geen exoneratiemoge
lijkheid voorzien. Zij kunnen alleen trachten te bewijzen dat niet 
voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van het decreet. 
De rechtspraak gaf op bepaalde punten ook een extensieve toepas
sing aan artikel 5 dat de gronden van bevrijding van de gemeente 
waar de betoging plaats vindt omschrijft. Zo wordt niet vereist dat 
geen inwoners aan de betoging deelnamen. 
Exoneratie is ook mogelijk indien slechts een gering aantal eigen 
inwoners aan de samenscholing deelnamen. Men kan aannemen dat 
deze regel ook geldt voor andere gemeenten dan deze waar betoogd 
werd. 
Ook de eis dat alle mogelijke voorzorgen waren genomen om aansla
gen te vermijden wordt afgezwakt door een deel van de rechtspraak 
die er van uitgaat dat het om een middelenverbintenis gaat zodat het 
bewijs voldoende voorzorgen te hebben in acht genomen bevrijdend 
werkt(381). Het Hof van Cassatie sloot zich nier niet bij aan en 
bevestigde in een arrest van 11 juni 1970 het traditionele strenge 
standpunt. Zelfs het bewijs dat de meest doelmatige middelen de 
Schade niet zouden voorkomen hebben, volstaat niet om aan te tonen 
dat de gemeente geen fout had begaan ... (382). Meer in de lijn van 
dit arrest liggen een reeks beslissingen volgens dewelke overmacht in 
hoof de van de gemeente zeer moeilijk aanvaard wordt(383) en in feite 
een volledige ontreddering van de gemeentediensten vereist. 
Merkwaardig genoeg nam de rechtspraak een andere houding aan 
m. b. t. de vraag of de fout van het slachtoffer tot gedeelde aansprake
lijkheid kan leiden. Men was van mening dat de gemeente integraal 
aansprakelijk bleef nu de tekst van het decreet de fout van het 
slachtoffer niet vermeldt als grond van bevrijding(384). Hiertegen 
wordt geprotesteerd door Dalcq(385). 

93. Artikel 569, 6° Ger.W. maakt de rechtbank van eerste aanleg 
bevoegd kennis te nemen van de vordering op grond van het decreet, 
ook indien het gevorderde bedrag de 50.000F. niet overschrijdt. 
Reeds v66r de invoering van het Ger.W. nam men hetzelfde stand
punt aan. 

(381) DALCQ, R.O., ,Examen de Jurisprudence", R.C.J.B., 1981, 105. 
(382) Pas., 1970, I, 904. 
(383) DE CLJPPELE, Y., o.c., in Wie zal dat beta/en?, I. U.S., nr. 5, 145 en 146. 
(384) DALCQ, R.O., o.c., Traite I, nr. 1528, 504; DE CLJPPELE, Y., o.c., in Wie zal dat 
beta/en?, I. U.S., nr. 5, 144. 
(385) O.c., I.e. 
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Wat de verjaringstermijn betreft, koppelen twee cassatiearresten uit 
1934(386) de vordering tot schadevergoeding aan de strafvordering. 
Volgens het Hof vindt de vordering haar oorsprong in een misdrijf 
en heeft ze dan ook dezelfde kenmerken als de vordering van de 
burgerlijke partij. Zij verjaart dan ook op dezelfde wijze. Het arrest 
dat sterke kritiek oogste brengt dan ook mee dat de vordering tegen 
de gemeente normalerwijze na 5 jaar verjaart. 

94. Wat de schadevergoeding betreft waartoe het slachtoffer recht 
heeft op grond van het decreet is er een merkwaardige bijzonderheid. 
Artikel A van titel V voorziet dat schade aan vervangbare zaken die 
een dagkoers hebben wordt hersteld ofwel door teruggave in natura, 
ofwel door vergoeding van het dubbele van de dagkoers op de dag 
der vernieling. Deze burgerlijke straf(387) illustreert de bedoeling die 
Parijs had de gemeentenaren onder druk te zetten om schade te 
voorkomen. 

95. Alles samengenomen is de huidige regeling zeer verward. 
De mate waarin zij afwijkt van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek is 
ervan afhankelijk of men rekening houdt met het arrest van 7 april 
1927 of niet. 
Doet men dit wel, dan is de gemeente steeds bevrijd zodra zij 
overmacht aantoont. In deze visie is er hoogstens een resultaatverbin
tenis maar geen objectieve aansprakelijkheid. 
Hecht men geen belang aan het arrest van 1927, dan komt de 
oplossing hier op neer: 
a) Een aanzienlijk aantal inwoners van de gemeente (waar de samen
scholing plaats vond of een andere) nam deel aan de betoging. In dit 
geval is de gemeente t.o. v. het slachtoffer aansprakelijk. Zij ontkomt 
niet, noch door overmacht, noch door het feit dat de schade niet aan 
haar toedoen of onthouding te wijten is, noch door de fout van het 
slachtoffer. 
b) De gemeente waar de betoging plaats vond, toont aan dat er geen 
aanzienlijk aantal van haar inwoners deelnam. In dit geval ontkomt 
de gemeente door het bewijs van overmacht. 
In deze optiek staan wij voor een risico-aansprakelijkheid inzoverre 
de gemeente niet kan ontkomen aan de verbintenis tot schadevergoe
ding zodra een aanzienlijk aantal van haar inwoners bij de betoging 
waren betrokken. 

(386) Cass., 20 juni 1934, Rev. Adm. B., 1935, 91; Cass., 11 oktober 1934, Pas., 1935, I, 15. 
(387) DE PAGE, H., Traite II, nr. 1031, 1076. 
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VI. BESLUIT 

A. HET BELGISCH AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT: GEBASEERD OP 

DE FOUT-AANSPRAKELIJKHEID? 

96. In 1946 schrijft Piret: ,Les cas dans lesquels le droit beige etablit 
une responsabilite sans faute sont extremement rares"(388). Uit het 
overzicht dat wij gaven dringt de tegengestelde conclusie zich op. 
De gevallen van objectieve aansprakelijkheid in ons recht zijn bijzon
der talrijk. Zij regelen een zeer groot deel van de bedrijfsrisico's en 
van de overheidsactiviteit. Op belangrijke gebieden wordt zij aange
vuld door een stelsel van rechtstreekse spreiding van bepaalde risi
co's: arbeidsongevallenverzekering en motorwaarborgfonds. Het 
voornaamste toepassingsgebied van de fout-aansprakelijkheid lijkt 
te bestaan uit de risico's van het dagelijkse leven, de activiteiten van 
de vrije beroepen, de basisregeling voor het wegverkeer en de produc
tenaansprakelijkheid. De uitspraak dat het Belgische aansprakelijk
heidsrecht een fout-aansprakelijkheid zou zijn, is misschien nog juist 
als princiepsverklaring; als beschrijving van de juridische werkelijk
heid kan zij niet ongekwalificeerd gehandhaafd blijven. 

B. BEN ANDER AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT, MET ANDERE KEN-

MERKEN EN PROBLEMEN 

97. De talrijke toepassingsgevallen dringen de noodzaak op hen als 
een afzonderlijke groep te behandelen teneinde de eigen methodiek 
ervan beter in het licht te stellen. Om dit te doen is op de eerste plaats 
duidelijkheid vereist. Deze bereikt men niet indien men de objectieve 
aansprakelijkheid op kunstmatige wijze blijft verklaren aan de hand 
van fout-vermoedens. Fout-vermoedens die niet weerlegbaar zijn 
zijn ficties. Pieties moet men vermijden. Minstens moet men hen als 
fictie erkennen en hen niet behandelen alsof zij met de werkelijkheid 
overeenstemmen. 
Hierna wordt getracht een aantal eigen kenmerken van en problemen 
gesteld door de fout-aansprakelijkheid aan te duiden. 

1. Fragmentaire regelen 

98. De fout-aansprakelijkheid biedt het enorme voordeel dat zij 
vertrekt van eenzelfde principe dat de gehele menselijke aktiviteit 

(388) La responsabilite sans faute en droit beige, in Travaux de !'Association Capitant, II, 
1946, 115. 

408 



omvat. De objectieve aansprakelijkbeidsregelen vallen op door hun 
fragmentair karakter. Wellicbt is dit euvel te ondervangen en blijkt 
bet in de toekomst mogelijk bredere regelen te formuleren. 
Een grootaantal objectieve aansprakelijkbeidsregelen vertonen trou
wens dit gemeenscbappelijk kenmerkt dat het om situaties gaat waar 
de overbeid of een prive-persoon anderen blootstelt aan risico's die 
groter zijn dan deze die de gemiddelde burger bedreigen. 
In een aantal gevallen blijkt dit grotere risico te verklaren op grond 
van de uitzonderlijke juridiscbe positie waarover de scbadeveroorza
ker bescbikt (compensatoire aansprakelijkbeid, overbeidsaansprake
lijkbeid voor recbtmatige daad). In andere gevallen ligt de oorzaak 
bij bet feit dat men geografiscb gelocaliseerde gevaarlijke aktiviteiten 
onderneemt of middelen aanwendt. 
De recbtsvergelijking biedt ongetwijfeld nuttige aanwijzingen bij een 
poging tot veralgemening(389). 

2. Toepassingsvoorwaarden en bevrijdingsmogelijkheden 

99. Naarmate mente doen heeft met een schuldloze aansprakelijk
beid, een aansprakelijkbeid voor recbtmatig bandelen of een risico
aansprakelijkbeid, verscbillen de bewijslast voor eiser en de bevrij
dingsmogelijkbeden voor verweerder grondiger van die van bet ge
meen recbt. Zij werden biervoor voldoende bescbreven. 

3. Combinatie met andere vergoedingsstelsels 

a. Samenloop 

100. De vraag rijst of de objectieve aansprakelijkbeid de exclusieve 
regeling is van de verhoudingen tussen bet slacbtoffer en de aanspra
kelijke. 
Kan het zicb baseren op de regelen van bet gemeen recbt? Meestal 
is er niets dat zicb biertegen verzet. Heeft de regelirtg ecbter ook tot 
doel de aansprakelijke te bescbermen tegen al te zware aansprakelijk
beid, dan kan een beroep op bet gemeen recbt uitgesloten worden. 
Dit blijkt bet geval voor een aantal catastrofale risico's waar de 
beperking van de aansprakelijkbeid tevens tot taak beeft baar verze
kerbaar te maken (kernenergie, verontreiniging van de zee door olie, 
... ). Samenloop met artikel1382 Burgerlijk Wetboek is per definitie 

(389) Zie o.m. Frankrijk: rechtspraak inzake art. 1384, al. 1, B.W.; Italie: art. 2051 B.W.; 
U.S.S.R.: art. 404 B.W.; Nederland: art. 6.3.2.1. N.B.W.; U.S.A.: Restatement of torts, 
second, ch. 20 en 21 (tent. draft nr. 10, 1964). 
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uitgesloten bij schuldloze aansprakelijkheid en bij aansprakelijkheid 
voor rechtmatige overheidsdaad. 
Ook kan eenzelfde schadegeval onder toepassing van meer dan een 
objectieve aansprakelijkheidsregel vallen. Men kan zich afvragen of 
mijnschade bv. ook tot een vordering wegens burenhinder kan 
leiden. De meningen lopen uiteen. Bij samenloop van de mijnschade
regeling en de wet op het opslaan van gas in situ bv. lost de wet zelf 
het probleem op door de mijnexploitant aansprakelijk te stellen. 
Er kan ook samenloop zijn tussen een objectieve aansprakelijkheids
regel en een sociaal zekerheidsstelsel. Zo wordt betwist of het perso
neel in een openbaar gebouw waar brand uitbreekt zich op de wet 
van 30 juli 1979 en op de arbeidsongevallenregeling kan beroe
pen(390). Wat kernongevallen in kerncentrales betreft, moet het 
slachtoffer zich met de sociale zekerheidsuitkering tevreden stellen. 
Bij een ongeval met een kernschip kan het slachtoffer beide stelsels 
inroepen. 

b. Coexist en tie 

101. Een andere vraag is te weten of het slachtoffer op een andere 
rechtsgrond vorderingen mag instellen tegen een derde. Normaler
wijze is dit wel het geval. Uitzonderlijk wordt ook deze mogelijkheid 
uitgesloten (kerncentrale bv.). Dit besluit kan enkel getrokken wor
den indien de bedoeling van de wetgever vaststaat de schade ook 
economisch gezien op een punt te kanaliseren, hetzij om bepaalde 
belangengroepen tegen aansprakelijkheid te beschermen, hetzij om 
grotere zekerheid te hebben dat de schade effectief gespreid wordt, 
bv. langs een verplichte verzekering. 

4. Contractuele regelingen 

a. Exoneratiebedingen 

102. In een aantal situaties kan de aansprakelijke zich van aanspra
kelijkheid trachten te bevrijden door een contractuele regeling met 
het slachtoffer. In beginsel zou het uitgangspunt hier hetzelfde 
moeten zijn als in het gemeen recht. 
Als het in de regel niet van openbare orde is dat diegene die een fout 
begaat de schade vergoedt die hij veroorzaakt{391), moet het in 

(390) Vgl. VAN OEVELEN, A. en VANDEPLAS, A., o.c., R. W., 1980-81, 234 en ANDRE, R., 
o.c., 411. 
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beginsel ook toegelaten zijn dat diegene die geen fout beging, of de 
schade zelfs niet veroorzaakte, zich contractueel van aansprakelijk
heid bevrijdt. De rechtspraak aanvaardt dit bv. voor wat de aanspra
kelijkheid voor electriciteitsleidingen(392) betreft, evenals voor 
mijnschade(393). Een uitzondering moet natuurlijk gemaakt worden 
indien de wettelijke aansprakelijkheidsregeling wei fundamentele 
maatschappelijke belangen dient en dus van openbare orde is. Dit 
zou dan moeten betekenen dat de wetgever gewild heeft ofwel dat 
bepaalde slachtoffers in elk geval zouden vergoed worden of dat de 
schade in elk geval zou gedragen worden door degene die haar 
veroorzaakte. Er wordt voorgehouden dat dit het geval is voor het 
Vendemiaire-decreet(394). Is dit bv. ook het geval voor de wet op 
het giftige afval? Men kan aannemen dat een exoneratiebeding 
mogelijk is in de verhouding tussen de producent en een destructiebe
drijf. De bedoeling van de wetgever lijkt derden te beschermen en 
niet de afvalverwerkers. Hetzelfde zou moeten gelden t.o.v. diegenen 
die afval als grondstof aankopen, inzoverre men het ermee eens is 
dat de verkoop van deze laatste een vorm van verwerking uitmaakt. 

b. Vrijwaringsbedingen 

103. De aansprakelijke kan met een ander dan het slachtoffer over
eenkomen dat deze hem zal vrijwaren indien hij aansprakelijk gesteld 
wordt t.o.v. derden. Hier komt dus niet meer de vergoeding van het 
slachtoffer in het gedrang, enkel de vraag wie de schade uiteindelijk 
draagt. Ook hier is het de vraag te weten of de wetgever zeker wilde 
stellen dat de schadevergoeding die het slachtoffer ontvangt wei ten 
laste valt van de aansprakelijke zelf. Dit lijkt zelfs niet het geval te 
zijn in de regeling inzake kerncentrales. Het Hof van Cassatie 
bevestigde de geldigheid van een vrijwaringsbeding in verband met 
de aansprakelijkheid van verweerders krachtens het Vendemiaire 
decreet daar waar het impliceerde dat een exoneratiebeding zou 
ongeldig zijn(395). Vrijwaringsbedingen komen dan ook frekwent 
voor, bv. tussen bouwheer en aannemer (voor wat burenhinder 
betreft) en tussen producent en verwerker van giftig afval. 

(392) Zie KRUITHOF, R., , , Contractuele aansprakelijkheidsregelingen'', P. U .C., Willy Delva, 
Verbintenissenrecht, (stencil), nr. 28; T.P.R., 1984, 
(393) Cass., 29 november 1967, Pas., 1968, I, 425. 
(394) Rb. Luik, 10 januari 1967, Jur. Liege, 1966-67, 228; Vred. La Louviere, 15 mei 1959, 
Rev. Dr. Min., 1959, 131. 
(395) Noot W.G. onder Cass., 7 september 1962, Pas., 1963, I, 32. 
(396) Cass., 7 september 1962, Pas., 1963, I, 32. 
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5. Regresvorderingen 

104. Ben bijzonder moeilijk probleem levert de vraag op of de 
objectief aansprakelijke een regres kan uitoefenen op anderen die bij 
het schadegeval betrokken zijn omdat zij dit veroorzaakt hebben 
door hun fout, hun onrechtmatige daad of omdat zij ook objectief 
aansprakelijk zijn. Zelden of nooit heeft de wetgever uitdrukkelijk 
bepaald op welke basis de schadelast over de verschillende objectief 
aansprakelijken moet verdeeld worden. 
De rechtspraak blijkt het dan ook zeer moeilijk te hebben om te 
bepalen tot welke bijdrage bv. verschillende grondwaterwinners die 
samen een grondwaterlaag deden dalen gehouden zijn(397). Ben 
verdeling ex aequo et bono blijkt in gevallen van deze soort wei eens 
de enige oplossing(398). 
De mogelijkheden voor de objectief aansprakelijke om een beroep 
te doen op de regelen van het gemeen recht (art. 1251, 3°; actio ex 
delictu) kunnen verschillen naargelang de rechtsgrond van de aan
sprakelijkheid van de verschillende betrokkenen (fout-aansprake
lijkheid, schuldloze aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor 
rechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid). De complexiteit van het 
probleem gaat de perken van deze vraagstelling te buiten. 

6. Beperking van aansprakelijkheid 

105. Vele van de beschreven objectieve aansprakelijkheidsregelen 
garanderen geen volledige schadevergoeding. 
Soms wordt aan de rechter een matigingsrecht toegekend (krankzin
nigen, de vordering voor de Raad van State tot vergoeding van 
buitengewone schade, vergoeding voor onwerkdadige hechtenis). 
Meestal is de beperking in de wet zelf neergelegd. Zij kan slaan op 
de aard van de schade; zo wordt morele schade dikwijls uitgesloten 
(grondwaterwinningen, brand in openbare lokalen ... ). Het vereiste 
causaal verband tussen schade en schadeverwekkend incident kun
nen verstrengd worden (schade op de grond door een vliegtuig). Br 
kan een financieel plafond gesteld worden voor de schadevergoeding, 
hetzij voor elke schadeeis afzonderlijk, hetzij voor de totale aanspra
kelijkheid die uit eenzelfde schadegeval kan voortvloeien, Deze 
laatste beperkingen zijn steeds terug te vinden bij catastrofale risico's 
als deze voortvloeiende uit een kernongeval of de vervuiling van de 

(397) Zie bv. Rb. Bergen, 2 februari 1982, onuitg., A.R. nr. 56.071/56964. 
(398) Vred. Messancy, 28 juni 1978, onuitg., A.R. nr. 2148 (schade door grof wild). 

412 



zee door olie, waar zij nodig zijn om bet risico verzekerbaar te 
maken. Meteen rijzen er bier moeilijke problemen indien de totale 
scbade de aansprakelijkbeidslimiet overscbrijdt, zeker indien scbade
gevallen zicb pas na langere tijd openbaren. Keert men in dit geval 
de vergoedingen uit in de cbronologiscbe volgorde waarin de eisen 
werden ingediend? Wacbt men tot bet totaal van de vorderingen 
bekend is om bet bescbikbare bedrag dan proportioneel te verdelen? 

7. Solvabiliteitswaarborgen door verplichte verzekering of waar-
borgfondsen 

106. Ben aantal objectieve aansprakelijkbeidsregelen bebben be
trekking op bijzondere grote risico's. Het zou weinig zin bebben het 
slacbtoffer een gemakkelijkere recbtsgrond te bieden om scbadever
goeding te vorderen indien niet tevens de nodige maatregelen worden 
getroffen om de solvabiliteit van de aansprakelijke te garanderen. 

De klassieke oplossing bestaat erin de uitoefening van de activiteiten 
waaruit het risico bestaat slecbts toe te Iaten mits de potentieel 
aansprakelijke een aansprakelijkbeidsverzekering afsluit of een an
dere zekerbeid stelt (brand in openbare gebouwen, kerncentrale, 
vervuiling van de zee door olie ... ). 

Gewoonlijk wordt bet slacbtoffer daarbij een recbtstreekse vordering 
toegekend en worden (bepaalde) excepties welke de verzekeraar zou 
kunnen inroepen tegen de verzekerde niet tegenstelbaar gemaakt aan 
bet slacbtoffer. De verzekering verstevigt niet enkel de positie van 
bet slachtoffer, zij bescbermt verweerder ook tegen te zware aanspra
kelijkheid. 

107. Ook een verplicbte aansprakelijkbeidsverzekering beeft baar 
beperkingen. Zij blijft onderworpen aan de algemene regelen die de 
aanwezigheid van een verzekerbaar risico vereisen en verzekering 
uitsluiten in geval van opzet. Ben alternatief bier is de opricbting van 
een waarborgfonds, dat tot doel beeft scbadevergoeding uit te keren 
in geval van insolvabiliteit van de scbuldenaar en dat gefinancierd 
wordt door beffingen lastens diegenen die bet risico op bepaalde 
soorten scbadegevallen in bet Ieven roepen. Voorbeelden biervan zijn 
bet nationaal waarborgfonds inzake kolenmijnenscbade en bet niet 
opgericbte waarborgfonds inzake giftige afval. 

Het dient benadrukt te worden dat de tussenkomst van een klassiek 
waarborgfonds niet alleen afhankelijk is van de (bewezen) insolvabi
liteit van de primair aansprakelijke; zoals ook bet geval is bij de 
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aansprakelijkheidsverzekering moet echter eerst en vooral aange
toond zijn dat er wei degelijk sprake is van aansprakelijkheid. 
Op dit vlak is de rol van een waarborgfonds totaal verschillend van 
deze van een echt schadefonds zoals het International Oil Pollution 
Compensation Fund, opgericht door het Verdrag van Brussel van 18 
december 1971(398). Dit fonds keert onder bepaalde omstandighe
den schadevergoeding uit, precies omdat de foutaansprakelijkheid 
geen vergoeding mogelijk maakt. Een fonds van deze soort is de enige 
oplossing wil men de vergoeding verzekeren van bepaalde vormen 
van schade waarvan de feitelijke oorzaak moeilijk te identificeren is 
zodat ook kanalisatie van aansprakelijkheid naar diegenen die voor 
deze schadeoorzaak verantwoordelijk zijn moeilijk is. Een typisch 
voorbeeld waar deze aanpak wenselijk is, is bv. de schade door 
grondwaterwinningen. 

8. De sanctie 

108. Zoals het gemeen recht leidt een objectieve aansprakelijkheid 
tot herstel van de schade. Voor zover het mogelijk is de gevolgen van 
de schadeverwekkende gebeurtenis de facto weg te nemen, is herstel 
in natura mogelijk; anders enkel herstel bij equivalent. 
Op een belangrijk punt is er een groot verschil. Een objectieve 
aansprakelijkheid laat niet toe een bevel of verbod van de rechter te 
bekomen dat erop gericht is de bron van de schade voor de toekomst 
uit te schakelen of aan beperkingen te onderwerpen(399). Schadever
wekkende activiteiten die het voorwerp uitmaken van een objectieve 
aansprakelijkheid zijn op zichzelf, bij hypothese, niet onrechtmatig. 
Hoe kan de rechter dan ook iets verbieden dat noch onwettig noch 
om andere redenen maatschappelijk onaanvaardbaar is. Er is geen 
verbintenis om zich van een bepaalde gedraging te onthouden die 
langs gerechtelijke weg afgedwongen kan worden. 
Deze oplossing wordt, op het vlak van de evenwichtsleer, betwist 
door een deel van de rechtsleer(400). Zij lijkt nochtans inherent aan 
de basisbeginselen van de evenwichtsleer. Het enige dat mogelijk lijkt 

(399) Door BelgHl goedgekeurd noch bekrachtigd. 
(400) Bij toepassing van art. 1382 B.W. is soortgelijke verbodsactie wei mogelijk onder 
bepaalde voorwaarden. Art. 1382 B.W. brengt niet alleen de verplichting mee om de door een 
fout veroorzaakte schade te herstellen, maar ook en vooral een verplichting om geen fouten 
te begaan waaruit voor anderen schade kan voortvloeien. Blijkt het dat deze laatste verbintenis 
niet wordt nagekomen, dan kan de rechter, de uitvoering ervan in natura bevelen. Ten onrechte 
wordt de verbodsactie gezien als een vorm van herstel in natura van de schade. Zie BocKEN, 
H., Het aansprake/ijkheidsrecht, 144 e.v. 
(401) BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht, 293. 
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in het kader van een objektieve aansprakelijkheid is dat op eisers erf 
maatregelen getroffen worden om dit tegen verdere schade te vrijwa
ren. 
De onmogelijkheid van een verbodsactie komt bijzonder duidelijk 
tot uiting bij risico-aansprakelijkheden. Hier is de aansprakelijke 
niet noodzakelijk deze die de schade effectief veroorzaakte. Het 
heeft dan ook geen zin de objectief aansprakelijke te verplichten de 
oorzaak van de schade weg te nemen of te wijzigen. 
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