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I. INLEIDING 

,Iura ist der disziplinierte Umgang mit dem Unsichtbaren" 
Prof. GroBfeld, B., professor ,Gesellschafts- und Bilanz
recht" aan de Westfiilische Wilhelms-Universitiit Munster. 

1. Volgens de art. 1382-1383 B.W. moet de dader van een onrecht
matige daad de schade vergoeden die het gevolg is van zijn fout of 
nalatigheid. Deze artikels, geniaal in hun eenvoud, werden vervol
gens door de rechtsleer en rechtspraak verder uitgewerkt. 
Een per soon die schade lijdt moet in principe deze schade zelf drag en, 
dit is de logica zelve. Wanneer deze persoon echter meent dat deze 
schade hem onrechtmatig door een ander persoon werd berokkend 
kan hij een beroep doen op de hierboven aangehaalde artikels. Hij 
moet dan wei een drievoudig bewijs leveren, bestaande uit zijn 
geleden schade, de nalatigheid/fout van de dader en het oorzakelijk 
verband tussen de schade en de nalatigheid/fout. Wanneer hij hierin 
slaagt moet de verantwoordelijk geachte persoon de schade vergoe
den. 

2. De in dit werk te behandelen problematiek situeert zich op het · 
vlak van het oorzakelijk verband. Dit causaal verband rrioet onmi.s
kenbaar vaststaan: een , waarschijnlijk" causaal verband wordt niet 
aangenomen(l). 
De vraag is nu op welke manier dit causaal verband wordt vastge
steld? Over het algemeen onderscheidt men hier twee strekkingen. In 
bepaalde Europese Ianden maakt men gebruik van de adequatieleer: 
aileen de belangrijkste oorzaak tot de schade wordt weerhouden. In 
Belgie daarentegen is men het er nu over eens dat men deze vraag 
moet oplossen aan de hand van de equivalentieleer(2). Volgens deze 

(I) Cass., 28 mei 1951, Pas., 1951, I, 645; Cass., 17 september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 95. 
(2) Cass., 18 november 1963, Pas., 1964, I, 288. Dit arrest deed in dejaren '60twijfels ontstaan 
omtrent de toepassing van de equivalentieleer. De toepassing van deze leer wordt nu algemeen 
aanvaard. Zie DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, Brussel, Bruylant, II, 1964, 
962, nr. 958; DALCQ, R.O., Traite de responsabilite civile, in Les Novelles, Brussel, Larcier, 
1967, II, nr. 2424,2432 en 2512; VAN QurcKENBORNE, M., ,Enige aspecten van de causali
teitsproblematiek", in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 
164; Cass., 4 december 1950, Pas., 1951, I, 201; Cass., 12 juli 1951, Pas., 1951, I, 785; Cass., 
11 mei 1956, Arr. Cass., 1956, 757; Cass., 4 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 884; Cass., 12 
februari 1971, Arr. Cass., 1971, 566; Cass., 15 oktober 1973, Arr. Cass., 1974, 177; Cass., 
30 oktober 1973, Arr. Cass., 1974, 250; Cass, 5 maart 1974, Arr. Cass., 1974, 737; Cass, 14 
oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 198; Cass., 4 november 1975, Arr. Cass., 1976, 298; Cass., 
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leer wordt als oorzaak weerhouden iedere gebeurtenis zonder dewel
ke de schade, zoals zij zich in concreto voordeed, niet zou hebben 
plaatsgevonden(3). Elke fout of nalatigheid welke een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de schade geeft aanleiding tot aansprakelijkheid, 
ongeacht haar zwaarte of haar relatief belang in het tot stand komen 
van de schade: iedere fout is equivalent, gelijk! Het onderzoek naar 
de oorzaak van een onrechtmatige daad gebeurt in concreto door 
middel van de conditio sine qua non-test. 

3. Het consequent toepassen van de equivalentieleer heeft tot gevolg 
dat er een zeer breed causaliteitscriterium ontstaat zodat er gevaar 
bestaat dat de aansprakelijkheid te ver uitdeint. Daarom hebben 
rechtspraak en rechtsleer, met wisselend succes, getracht de reikwijd
te van de equivalentieleer te beperken door o.a. onderscheid te 
maken tussen aanleiding en oorzaak, tussen middellijke en onmiddel
lijke oorzaak, de vereiste in te voeren dat de schade het noodzakelijk 
gevolg moet zijn van de fout, enz ... (4). 
Het koninginnestuk van de rechtspraak en rechtsleer vormt echter de 
verbreking van het causaal verband door de vervulling van een 
contractuele of wettelijke verplichting. 

II. DE ONDERBREKINGSLEER VAN HENRI DE PAGE 

A. lnleiding 

4. Zoals reeds hoger aangestipt leidt de stricte toepassing van de 
equivalentietheorie tot onbillijke gevolgen, hetgeen ook H. DE PAGE 
niet onbewogen liet. 
Reeds in de eerste uitgave van zijn Traite (1934) behandelde hij dit 
probleem en dokterde hij een nieuwe rechtsopvatting uit. 

6 januari 1976, Arr. Cass., 1976, 523; Cass., 21 december 1976, Arr. Cass., 1977, 446; Cass., 
16 november, 1977, Arr. Cass., 1978, 310; Cass., 1 december 1978, Arr. Cass., 1978-79, 377; 
Cass., 13 februari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 684; Cass., 11 mei 1981, R. W., 1982-83, 380. 
Verder zie VANDENBERGHE, H. en VAN QUICKENBORNE, M., ,Overzicht van Rechtspraak 
(1979-1984): Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", T.P.R., 1987, 1522, nr. 163. 
(3) Zie o.a. Cass., 22 december 1947, Pas., 1947, I, 555; Cass., 11 september 1984, R. W., 
1984-85, 2697; Cass., 5 maart 1985, Verkeersrecht, 1985, 135. 
(4) BoCKEN, H., ,Enkele hoofdthema's van de causaliteitsproblematiek", T.B.B.R., 1988, 
274-277, nr. 6-15. Zie ook de kritiek van VAN QmcKENBORNE, M, De oorzakelijkheid in het 
recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Antwerpen, Elsevier, 1972, 249: ,Zodra men 
echter aan de absoluutheid van de equivalentietheorie wil gaan tornen, moet men compromis
sen aanvaarden, die rechtstreeks met haar beginselen strijdig zijn. Bovendien s!aagt men er 
niet in deze temperingen theoretisch te funderen". 
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In 1955 zette hij zijn opvatting opnieuw uiteen in een artikel in 
R.C.J.B. dat nu algemeen gezien wordt als de grondslag voor de 
onderbrekingsleer(5). 

B. De basis in bet Traite van 1934 

5. Reeds in 1934(6) schrijft DE PAGE dat het oorzakelijk verband 
een noodzakelijk karakter moet hebben, hetgeen volgens hem impli
ceert dat het feit dat als fout aanzien wordt, zonder tussenkomst van 
andere oorzaken, noodzakelijk de schade veroorzaakt moet hebben 
zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan. Het noodzakelijk karak
ter valt weg wanneer er tussen de fout en de schade zich een eigen 
juridische oorzaak bevindt die de schade verrechtvaardigt(7). 

6. Voorheen was het Hof van Cassatie echter een andere mening 
toegedaan. In arresten van 1909 en 1912(8) besliste het Hof dat de 
werkgever de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde op basis 
van art. 1382 B.W. kan dagvaarden omdat hij er, door diens fout 
toe gehouden was aan het slachtoffer de door de arbeidsongevallen
wet bepaalde vergoedingen uit te keren. 
Ook in 1936(9), twee jaar na het verschijnen van het Traite, besliste 
--- - ---- --- -------- -- --------- -- --- ------ ----- --- --

het Hof in die zin: de Belgische Staat kreeg van de voor een ongeval 
aansprakelijke persoon een vergoeding voor de ziekenhuiskosten en 
het doorbetaald loon die hij uitgegeven had voor een gekwetste 
arbeider. 
V olgens de leer van DE PAGE zou in al deze gevallen de vordering 
zijn afgewezen wegens onderbreking van het causaal verband: de 
kosten die de werkgever en de Belgische Staat hebben gemaakt 
vinden niet hun oorzaak in de fout van de derde, maar wel in het 
arbeidscontract en de arbeidsongevallenwetgeving. 
Uit de arresten van 17 januari en 11 apri11938 blijkt echter dat het 
Hof gewonnen is voor de visie van DE PAGE. Het eerste arrest 

(5) Zie ook DE PAGE, H., o.c., 1939, nr. 960 e.v.; DE PAGE, H., o.c., 1951, 247 e.v.; DE 
PAGE, H., o.c., 1962, 971 e.v .. 
(6) DE PAGE, H, o.c., 1934, 815, 962 e.v. 
(7) Het oorzakelijk verband is verbroken ,lorsqu'il s'interpose, entre lui (le fait incrimine) 
et le dommage, une cause juridique propre qui, a elle seule, justifie Ia debition de Ia somme 
qu'on qualifie de dommage". DE PAGE, H, o.c., 1934, 815, nr. 962-963. 
(8) Cass., 19 juli 1909, Pas., 1909, I, 349, met conclusies adv.-gen. JANSSENS, E.; Cass., 14 
oktober 1912, Pas., 1912, I, 416. 
(9) Cass., 25 februari 1936, Pas., 1936, I, 165; Zie ook RoNSE, J., ,Schade en schadeloosstel
ling", in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1957, 671-673, nr. 1018-1022 waar een volledig 
overzicht van die rechtspraak wordt gegeven. 
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handelt over een militair officier die het slachtoffer geworden was 
van een onrechtmatige daad. De Belgische Staat vorderde van de 
aansprakelijke derde de gemaakte medische kosten en het doorbe
taalde loon terug. Het Rof oordeelde dat er geen causaal verband 
bestond tussen de fout en de schade omdat ,,la fourniture de ces soins 
n'est que I' execution de I' engagement qu'il a pris en cas de survenan
ce du risque qu'illui a convenu d'assumer et des obligations qui lui 
incombent en vertu des lois et reglements"(lO). Ret tweede arrest 
handelde over het volgende: een arbeider van de N.M.B.S. was het 
slachtoffer geworden van een onrechtmatige daad en de N.M.B.S. 
vorderde de loonkosten terug. Het Rof wees de vordering af en 
motiveerde als volgt: ,Attendu ... qu'ainsi, entre les charges que la 
societe defendresse qualifie dommage, et !'accident qui en est seule
ment l'occasion, s'interposait une cause juridique propre qui, a elle 
seule, justifie le decaissement dont se plaint la defendresse"(ll). 
De invloed van DE PAGE's onderbrekingsleer blijkt ook uit talrijke 
andere arresten van het Rof(l2). 

C. Het artikel in R.C.J.B. (1955) 

7. In 1955 werkt DE PAGE zijn stelling verder uit naar aanleiding van 
een uitspraak van het Rof van Beroep te Brussel(13). 
Ret betrof het volgende: Mr. Bacchi, directeur van een Frans theater, 
had een overeenkomst voor een serie voorstellingen gesloten met de 
bekende acteur Andre Dassary. Enkele dagen voor de premiere 
wordt deze acteur het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval, 
veroorzaakt door Mr. De Meyer. De acteur is gewond en verkeert 
in de onmogelijkheid zijn contractuele verplichtingen na te komen. 
De directeur moet een minder bekend acteur als vervanger laten 
optreden en keert zich voor de minder-inkomsten tegen de autobe
stuurder: Andre Dassary kan hij niet aanspreken aangezien deze zich 
kan beroepen op overmacht. 

(10) Cass., 17 januari 1938, Pas., 1938, I, 8. 
(11) cass., 11 april 1938, Pas., 1938, I, 145. 
(12) Cass., 25 mei 1936, Pas., 1936, I, 267; Cass, 15 apri11937, Pas., 1937, I, 113; Cass., 
19 april1937, Pas., 1937, I, 117; Cass., 17 januari 1938, Arr. Cass., 1938, 3; Cass., 31 januari 
1938, Arr. Cass., 1938, 10; Cass., 18 april1939, Pas., 1939, I, 192; Cass., 24 apri11939, Pas., 
1939, I, 196; Cass., 6 juni 1939, Pas., 1939, I, 284; Cass., 13 januari 1941, Pas., 1941, I, 7, 
conclusies proc.-gen. CORNIL, L. 
(13) Brussel, 22 januari 1955, R.C.J.B., 1955, 190-192. Zie ook Lyon, 26 januari 1956, Dal., 
1958, 251, noot GERVESIC, P. Het Hofte Lyon kende daarentegen wei een schadevergoeding 
toe omdat de directeur door de fout van de chauffeur een ernstige kans had verloren om een 
aanzienlijke winst te boeken. De rechter begrootte de schade nogal zuinig. Dit arrest werd later 
verbroken door Cass. Fr., 14 november 1958, Rev. Trim. Civ., 1959, 91, nr. 8. 
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De directeur stelt een vordering in op artikel 1382 B.W.: hij roept 
de fout van de autobestuurder in, raamt zijn schade op 
1.214.696 F.Fr. en kan het oorzakelijk verband aantonen. 
De rechter wijst de vordering echter af maar motiveert zijn uitspraak 
op nogal onduidelijke wijze hetgeen DE PAGE later goed uitkomt. 
De rechter verwijst eerst naar het Traite van DE PAGE en stelt dat 
het oorzakelijk verband een noodzakelijk karakter moet hebben. 
Daarna haalt hij echter een aantal factoren aan die aantonen dat in 
casu de schade niet vaststaat en eigenlijk onbepaalbaar is: het succes 
van een voorstelling is immers relatief en is afhankelijk van o.a. de 
smaak van het publiek, het tarief van de plaatsen, het weer ... Op 
basis van deze factoren ontkent de rechter het noodzakelijk oorzake
lijk verband en weigert hij iedere schadevergoeding aan de directeur! 

8. In ieder geval, dit arrest kwam DE PAGE welgelegen om zijn 
stelling te verdedigen. Om de strengheid van de equivalentietheorie 
te milderen en zo meer in de richting van de adequatietheorie(l4) te 
gaan stelt DE PAGE dat men op een gegeven ogenblik de lange ketting 
van oorzaken moet doorknippen en aldus bepaalde personen vrijuit 
moet laten gaan. Om de ketting op een objectieve manier door te 
knippen ont\¥ikke!t_hii de_()11derbr~ldngslee1· wc;ta_rd_oo~ er meer 
rechtszekerheid ontstaat in de rechtspraak(15). 

9. Door 2 ,recente" arresten aan te halen tracht hij zijn opzet te 
staven. 
Het eerste betreft een Cassatie-arrest van 5 maart 1953: een groep 
kinderen van 7 tot 10 jaar en twee rnonitrices maken per trein een 
schoolreis. Op een gegeven ogenblik rnoet een van de kinderen, de 
zevenjarige Lefebvre, naar het toilet hetgeen hem toegestaan wordt 
door de monitrice Vander Elst. Het kind wordt echter door niemand 
begeleid en bij zijn terugkeer gaat het op een klapstoeltje in de 
nabijheid van de treindeuren zitten. Wat later klapt de deur om een 
onbekend gebleven reden open en wordt het kind uit de trein geslin
gerd. 
De ouders stellen een vordering in tegen de N.M.B.S. wegens het niet 
nakomen van haar vervoerscontract. De N.M.B.S. kan noch de fout 

(14) DE PAGE, H., ,La relation causale en matiere de responsabilite civile", R.C.J.B., 1955, 
193. 
(15) DE PAGE, I.e., 194 in fine. 
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van het slachtoffer, noch overmacht aantonen(16) en wordt door de 
rechtbank aansprakelijk gesteld wegens het gebrekkig uitvoeren van 
haar vervoerscontract. Op haar beurt keert de N.M.B.S. zich tegen 
de monitrice Vander Elst stellende dat deze een toezichtsfout heeft 
begaan: indien zij het kind vergezeld had zou het ongeval zich niet 
voorgedaan hebben, m.a.w. door de fout van de monitrice werd de 
N.M.B.S. verplicht haar contract uit te voeren. 
Het Hof van Beroep te Brussel(l7) verwierp deze eis met de motive
ring dat er samenloop was tussen contractuele en aquiliaanse aan
sprakelijkheid: volgens art. 4 van de Wet op de vervoersovereen
komst is de N.M.B.S. aansprakelijk voor het ongeval en moet ze alle 
kosten zelf dragen omdat ze haar onschuld niet kon bewijzen. 
Derhalve is het haar niet toegestaan deze kosten via de art. 1382-1383 
B.W. te recupereren op de monitrice, temeer daar het oorzakelijk 
verband tussen haar fout en de schade van de N.M.B.S. niet vast
staat. Het Hof van Cassatie(18) verbrak deze uitspraak omdat de 
motivering niet afdoende was: de toepassing van de art. 1382-1383 
B. W. kan enkel beper kt/uitgesloten worden door welbepaalde wette
lijke uitzonderingen hetgeen in casu niet het geval was. De N.M.B.S 
heeft dus het recht om zich op art. 1382 B.W. te beroepen tegen de 
monitrice om zo alle lasten te recupereren. 

10. Dit arrest illustreert volgens DE PAGE tot welke harde uitspraken 
de equivalentieleer in zijn extreme vorm kan leiden(19): de monitrice 
heeft een bewakingsfout begaan waardoor het kind onrechtstreeks 
schade toebracht aan de N.M.B.S. De prijs van deze fout is de 
integrale schadevergoeding aan de N.M.B.S. 
Deze uitspraak is volgens DE PAGE veel te streng, temeer daar het 
Hof zeer gemakkelijk het tegendeel had kunnen beslissen. Een be
langrijk gegeven is immers het feit dat de oorzaak van het openen 
van de deur onbekend is gebleven. 

(16) Art. 4, W. 25 augustus 1891 op de vervoersovereenkomst: ,Hij (de vervoerder) is 
aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de zaken, alsmede voor de ongevallen 
aan reizigers overkomen, tenzij hij bewijst dat de beschadiging, het verlies of de ongevallen 
het gevolg zijn van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend". Dit artikel 
legt de N.M.B.S. een resultaatsverbintenis op zodat de N.M.B.S. onderworpen is aan een 
risico-aansprakelijkheid. 
(17) Brussel, 20 maart 1951, R.G.A.R., 1951, 4874 en 4893. 
(18) Cass., 5 maart 1953, Arr. Cass., 1953, 457 en R. W., 1953-54, 218. 
(19) Zie echter RONSE, J., o.c., 675, nr. 1024; VAN QUICKENBORNE, M., ,De onderbreking 
van het oorzakelijk verband door een juridische oorzaak", R. W., 1979-80, 1333-1334, nr. 7. 
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., ,L'execution d'une obligation conventionelle ou legale 
rompt-elle le lien de causalite entre Ia faute et le dommage?", R.C.J.B., 1979, 282, nr. 37-38. 
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Welnu, indien de monitrice het kind wei had vergezeld zou zij geen 
fout hebben begaan, evenmin als wanneer zij het kind eventjes op 
het klapstoeltje zou hebben Iaten zitten: als de deur dan opengeslagen 
zou zijn zou het ongeval zich ook voorgedaan hebben, maar dan wei 
zonder fout van de monitrice. In dat geval zou de monitrice niet 
aansprakelijk zijn, de N.M.B.S. nog wei omwillevan haar resultaats
verbintenis: de enige mogelijkheid waar de monitrice aansprakelijk 
gesteld zou moeten worden is wanneer bewezen wordt dat het kind 
de deur zelf heeft opengedaan, hetgeen in casu niet bewezen kon 
worden. DE PAGE toont hier aan dat Cassatie in casu evengoed een 
andere, rechtvaardigere beslissing had kunnen nemen. 
Door de onderbrekingsleer van DE PAGE wordt het causaal verband 
tussen de schade en de fout van de monitrice onderbroken door het 
vervoerscontract van de N.M.B.S., een causaal verband dat volgens 
DE PAGE niet noodzakelijk was aangezien het mogelijk is dat het 
ongeval zich ook voorgedaan zou hebben zonder de fout van de 
monitrice. 

11. Het tweede arrest dat DE PAGE bespreekt betreft het hierboven 
reeds uiteengezette geval van A. Dassary. DE PAGE geeft toe dat 
de rechter onduidelijk in zijn motivering is en-dat ze verwarrend-is 
wat betreft het onderscheid tussen de onzekerheid van de schade en 
de problematiek van het oorzakelijk verband. Volgens DE PAGE is 
de uitspraak echter belangrijk omdat de rechter als het ware aanvoelt 
wat de juiste oplossing is, aileen kan hij zijn opvattingen niet goed 
onder woorden brengen. Hij ontkent immers het causaal verband 
doordat hij geen enkele schadevergoeding toekent aan de directeur: 
het oorzakelijk verband tussen de fout van de autobestuurder en de 
schade van de directeur wordt onderbroken door het contract met 
DASSARY. Dat is de oplossing die de rechter wil, maar die hij niet 
correct kan weergeven. 
Het contract werd niet uitgevoerd omwille van overmacht, veroor
zaakt door de fout van een derde, maar het contract had evengoed 
niet uitgevoerd kunnen worden doordat b.v. de acteur ziek werd. 
Ook hier zou het contract niet uitgevoerd kunnen worden en zou de 
directeur eveneens zelf aile schade moeten dragen. Dus in casu was 
de fout slechts een aanleiding tot de schade en niet de oorzaak(20). 

12. Uit deze arresten trekt DE PAGE de volgende conclusie: van 

(20) DE PAGE, H., I.e., 198. 
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zodra er tussen fout en schade zich een contract (of een wettelijke 
verplichting) bevindt wordt het oorzakelijk verband onder broken om 
de eenvoudige reden dat de schade bestaat uit een verlies dat ver
klaard kan worden door het contract. Wie contractueel schuldenaar 
is moet instaan voor de schade en kan ze derhalve niet verhalen op 
de persoon die het contract deed uitvoeren(21). Dat volgt uit de aard 
van het contract zelf: men hoopt op winst, maar er zijn ook steeds 
risico's en die moet men er ook bij nemen. Er bestaat dus wei een 
noodzakelijk verband tussen het verlies en het contract, maar niet 
tussen het verlies en de fout, hetgeen aangeduid werd in de twee 
besproken arresten. 
M.a. w. een contract onderbreekt steeds het causaal verband, behalve 
wanneer de derde medeplichtig is aan contractsbreuk. Buiten deze 
uitzondering speelt aileen de toevallige tussenkomst van de fout en 
de contractuele risico-regeling en is er geen oorzakelijk verband in 
de zin van art. 1382 B.W. Dankzij deze oplossing zal er meer 
rechtszekerheid komen doordat men op een vrij objectieve wijze het 
oorzakelijk verband kan onderbreken. 

D. Reacties op de stelling van DE PAGE 

13. De radicale stelling van DE PAGE werd vrij snel door andere 
voorname rechtsgeleerden bekritiseerd, alhoewel deze het met zijn 
doelstelling eens war en: het milderen van de equivalentieleer. 

14. DABIN en LAGASSE hadden reeds voor het artikel van DE PAGE 
geschreven dat de onderbreking van het causaal verband door een 
eigen juridische oorzaak onverenigbaar is met de equivalentieleer 
zelf: ,11 est clair que les versements effectues ne l'eussent pas ete ou 
ne l'eussent pas ete aussitot en !'absence de !'accident: il y a la un 
prejudice certain, et dont la cause est bien I'accident"(22). 

15. Ook DALCQ verwerpt de oplossing van DE PAGE omdat ze 
onverenigbaar is met de equivalentieleer zelf. Er is geen onderbreking 
van causaal verband door tussenkomst van een contract wanneer een 
fout het noodzakelijk maakt dat het contract wordt uitgevoerd met 

(21) B.v. bij de actio de in rem verso is een vermogensverschuiving niet zonder oorzaak als 
de verrij king op een contract berust. 
(22) DABIN, J. en LAGASSE, A., ,Examen de Jurisprudence (1939-1948): Responsabilite 
delictuelle et quasi-delictuelle", R.C.J.B., 1949, 84, nr. 74; DABIN, J. en LAGASSE, A., 
,Examen de Jurisprudence (1951-1955): Responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", 
R.C.J.B., 1956, 216 en 248. 
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schade als gevolg. Volgens de equivalentieleer staat deze fout in 
rechtstreeks causaal verband met de schade: het contract is gewoon 
een tussenschakel. DALCQ is het er echter wel mee eens dat in 
bepaalde gevallen het slachtoffer of een persoon die onrechtstreeks 
schade lijdt een schadevergoeding moet ontzegd worden, niet omdat 
er geen causaal verband is, maar wel omdat de gevraagde vergoeding 
geen deel uitmaakt van de schade of omdat de schade te onzeker 
is(23). 

16. Ook RONSE vindt de theorie van DE PAGE te absoluut en onjuist. 
Volgens RONSE maakt DE PAGE geen onderscheid tussen twee ver
schillende concepten, namelijk tussen de feitelijke oorzakelijkheids
band en de juridische oorzaak van de verplichting zelf(24). Hij is het 
wel eens met de doelstelling van DE PAGE maar kiest voor een andere 
oplossing. Hij maakt een onderscheid tussen risicodragers en recht
streekse slachtoffers. Voor deze laatsten zou de feitelijke zekerheid 
van de schade het criterium zijn voor de gegrondheid van hun 
aanspraken. Daartegenover staan dan de risicodragers (b.v. werkge
vers, verzekeraars, openbare besturen) die gezien worden als een 
soort borg ten voordele van het slachtoffer voor wanneer er geen 
aansprakeliJke zou ziJn of wanneer-deze on¥ermogend zou zijn. 
Wanneer de risicodrager door de fout van een derde zijn verbintenis 
moet nakomen doet hij dit bij wijze van voorschot op de sommen 
die verschuldigd zijn door de aansprakelijke dader. De risicodrager 
treedt dan op als een borg voor de verantwoordelijke en is dus 
automatisch gesubrogeerd ten belope van de gedane betalingen die 
hij dan kan terugvorderen(25). De aansprakelijke kan echter tegen 
de risicodrager alle excepties inroepen die hij tegen de benadeelde 
kon laten gelden(26). 

17. Ook FAGNART(27) bekritiseert de onderbrekingsleer en meent 
dat het basisarrest van 17 januari 1938(28) verkeerd begrepen werd. 

(23) DALCQ, R.O., Traite de Ia responsabilite civile, in Les Novelles, V /11, Brussel, Larcier, 
1962, nr. 2510 en 2514. 
(24) RONSE, J., o.c., 533, 566 en 675, nr. 1026. 
(25) RoNsE, J., o.c., 679, nr. 1034e.v. en 689, nr. 1054. Een voorwaardeis dat derisicodrager 
de sommen effectief heeft betaald. 
(26) RONSE, J., o.c., 690, 1056 e.V. 
(27) FAGNART, J.L., ,Examen de Jurisprudence (1968-1975): La responsabilite civile", J. T., 
1976, 578-579. adv.-gen. DUMON behandelt de stelling van FAGNART in zijn conclusies. Zie 
nr. 38. 
(28) Cass., 17 januari 1938, Pas., I, 8. 
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Het arrest past gewoon de equivalentieleer toe: de werkgever had hoe 
dan ook het loon moeten betalen, ook wanneer de werknemer niet 
het slachtoffer geworden was van een onrechtmatige daad(29). 
F AGNART geeft toe dat een aantal arresten belnvloed werden door 
de leer van DE PAGE, maar hij meent dat het Hof van Cassatie in 
drie arresten de onderbrekingsleer heeft veroordeeld. 
Het eerste arrest van 6 mei 1969(30) handelt over het volgende: ten 
gevolge van een ongeval was de documentatie in verband met de 
volkstelling vernield en de Belgische Staat had aan de gemeenten een 
toelage verleend voor de wedersamenstelling van de vernielde docu
mentatie. De Staat vorderde deze kosten terug van de voor het 
ongeval aansprakelijke per soon. Het Hof besliste dater een oorzake
lijk verband bestond tussen de fout van de derde en de schade die 
de vorm aannam van een supplementaire uitgave. Belangrijk hierbij 
is de bijkomende motivering van het Hof dat , ,moest zelfs de Staat 
krachtens de wet verplicht zijn de documentatie te herstellen, welke 
ook de gebeurtenis weze die de vernieling heeft veroorzaakt, het 
bestaan van de schade daarom niet zou uitgesloten zijn, evenmin als 
de verplichting zou verdwijnen voor diegene door wiens fout de 
gebeurtenis is teweeggebracht, die schade te herstellen''. 
Ten tweede bespreekt FAGNART het arrest van 1 februari 1973(31). 
De stad Luik had bepaalde signalisatiewerken uitgevoerd die nor
maal door de Staat uitgevoerd moesten worden, aangezien de signali
satie ,blijvende of periodieke toestanden" betrof die door art. 10 
van de gecoordineerde verkeerswetten (K.B., 16 maart 1968) aan de 
gemeentelijke bevoegdheid onttrokken werden. Het Hof overweegt 
echter dat de gemeente door de decreten van 1789 en 1790 nog steeds 
wettelijk verplicht is de nodige maatregelen te nemen om het verkeer 
op haar grondgebied veilig te regelen, ook al komt deze verplichting 
in principe toe aan de Belgische Staat die in gebreke is gebleven. Deze 
wettelijke verplichting verhindert echter niet dat de stad Luik aile 
kosten mag terugvorderen van de Belgische Staat, aldus het Hof. 
Volgens F AGNART toont deze uitspraak aan dat volgens het Hof het 
oorzakelijk verband niet verbroken wordt door een eigen juridische 
oorzaak. 

(29) Kritiek: de fout moet steeds in concreto beoordeeld worden. Zie BocKEN, H., I.e., 271 
e.v.; Cass., 5 maart 1985, Verkeersrecht, 1985, 135. 
(30) Cass., 6 mei 1969, Pas., 1969, I, 799. Zie ook Pol. Luik, 31 januari 1974, R.G.A.R., 
1974, nr. 9265. 
(31) Cass., 1 februari 1973, R. W., 1972-73, 1856, Pas., 1973, I, 525 enArr. Cass., 1973, 551. 
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In een laatste arrest van 17 april 1975(32) verbreekt het Hof een 
uitspraak die uitdrukkelijk de onderbrekingsleer van DE PAGE had 
toegepast(33). Ben zekere RoGOWSKI, exporteur-verkoper, had van 
de Banca Commerciale Italiana een onherroepelijk documentair 
krediet verkregen op verzoek van een koper, de firma Butyra. Ben 
nalatige douaneambtenaar verleende echter ten onrechte een visum 
van authenticiteit aan vervalste documenten die nodig waren om van 
het krediet gebruik te kunnen maken. Door deze nalatigheid werd 
het bedrog van ROGOWSKI die ondertussen door de bank was uitbe
taald te laat ontdekt. Butyra werd failliet verklaard en de bank kon 
slechts een deel van haar uitbetaalde sommen recupereren. Voor het 
saldo richtte de bank zich daarop naar de Belgische Staat omdat haar 
schade mede door een fout van diens orgaan was ontstaan of althans 
mogelijk was geworden. Het Hof van Beroep wees de vordering af 
omdat ,haar schade voortvloeit uit de uitvoering van de overeen
komst gesloten tussen haar en Butyra en uit het faillissement van 
Butyra, welke omstandigheden het oorzakelijk verband verbroken 
hebben tussen haar schade en de fout van het orgaan van de Belgische 
Staat". De rechter in beroep paste dus uitdrukkelijk de onderbre
kingsleer van DE PAGE toe. Nochthans verbrak het Hofvan Cassatie 
deze uitspraak we gens schending van art. 97 G. W. omdat er niet 
geanfwooYd-zouzijh op de-condusie van tle bank waarin zebetoogde 
dat ze, zonder de fout van de verificateur der douanen geen schade 
geleden zou hebben, ongeacht enerzijds de insolvabiliteit van Butyra 
en anderzijds de jegens RoGOWSKI aangegane verbintenis. 
Het lijkt wei of het Hof hier geen uitspraak durft doen aangaande 
de onderbrekingsleer: het is immers duidelijk dat door het documen
tair krediet, een overeenkomst, het causaal verband tussen de fout 
van de douanier en de schade van de bank onderbroken is. Volgens 
adv .-gen. DUMON zou men uit dit arrest niets kunnen afleiden 
omtrent de opvattingen van het Hof over de onderbrekingsleer(34). 

E. De concrete gevolgen van de onderbrekingsleer 

18. Na het artikel van DE PAGE vinden we verschillende arresten 
waar de invloed van zijn leer te merken is. Voor een bespreking van 

(32) Cass., 17 april1975, R.G.A.R., 1975, nr. 9520. Voor een uitvoerigere bespreking van 
dit arrest zie infra nr. 19. 
(33) Cass., 17 april 1975, Arr. Cass., 1975, 908. 
(34) Cass., 28 april1978, R. W., 1978-79, 1695-1709, met conclusies eerste adv.-gen. DuMON. 
In dezelfde zin VAN DORPE, L., ,Onderbreking van causaal verb and door een eigen juridische 
oorzaak", R. G.A.R., 1984, 10714, nr. 44. 
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deze arresten wordt verwezen naar het artikel van VAN QUICKEN
BORNE(35). 

III. RET CASSATIE-ARREST VAN 28 APRIL 1978(36) 

19. In 1978 grijpt het Rof van Cassatie uitdrukkelijk terug naar de 
leer van DE PAGE. Vooral eerste advocaat-generaal DUMON verde
digt de onderbrekingsleer krachtig in zijn conclusies en stelt dat het 
een algemeen principe moet worden dat een tussenliggende verbinte
nis steeds het causaal verband doorbreekt. 

A. De feiten 

20. Ret arrest van 28 april1978 betrof het geval Walter Kay. Op 26 
december 1969 kwam dit schip door een fout van zijn schipper in het 
Albertdok te Antwerpen in aanvaring met het schip Adro, hetwelk 
zonk. Krachtens art. 29 van de verordening op de politie der haven 
van Antwerpen was de eigenaar van de Adro verplicht het wrak te 
bergen(37). De eigenaar kwam echter zijn verplichting niet na zodat 
de stad Antwerpen verplicht was het wrak te bergen op kosten en 
risico van de eigenaar. (Decreten van 1779 en 1790) 
Bij het terugvorderen van de gemaakte kosten (334.226 Fr.) beriep 
de eigenaar van de Adro zich op zijn recht om zijn aansprakelijkheid 
te beperken tot de afstandswaarde van het schip, zijnde 106.250 
Fr(38). Voor het saldo richtte de stad Antwerpen zich nu tot de 
eigenaars van de Walter Kay die enerzijds hun aansprakelijkheid 
i. v .m. de aanvaring erkenden maar anderzijds ook afstand deden van 
het scheepsvermogen. 
De rechtbank van Koophandel en het Rof van Beroep te Antwerpen 
stelden de eigenaars van de Walter Kay aansprakelijk op basis van 
art. 1382 B.W.: de fout was toegegeven en derhalve bewezen, de 
schade bestond uit de niet-gerecupereerde bergingskosten en beiden 
stonden met elkaar in oorzakelijk verband daar ,de schade zich, 
zonder de foutieve daad van de schadeveroorzaker, in concreto, voor 
de stad Antwerpen niet zou hebben voorgedaan". 

(35) VAN QUICKENBORNE, M, I.e., 1331-1372. 
(36) Cass., 28 april1978, R. W., 1978-79, 1695-1709, met conclusies eerste adv.-gen. DUMON 
en R.C.J.B., 1979, 261-263 en R.G.A.R., 1979, 10101, noot MALHERBE, P. 
(37) Art. 29, par. 3, verordening 13 september 1954 op de politie der haven van Antwerpen. 
(38) Art. 46, par. 2 en 47, boek II Wb. Koophandel. 
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Het Hof van Cassatie verbrak deze uitspraak met de volgende 
motivering: ,Overwegende echter dat, wanneer de overheid, ten deze 
de Stad Antwerpen, kosten doet aileen om zich te kwijten van haar 
verplichtingen in verband met waterwegen of 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 verband staat, in de zin van artikel1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 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''. 

21. Deze uitspraak werd een jaar later als het ware heruitgegeven in 
de zaak Ubangi(39). De feiten waren nagenoeg volledig gelijk met 
deze van de zaak Walter Kay: bij een aanvaring op de binnenwateren 
tussen de schepen Capelle en Ubangi zonk dit laatste. De Belgische 
staat was tot de berging overgegaan en vorderde de kosten terug van 
de eigenaars van het schip Ubangi, hetwelk aansprakelijk was voor 
de aanvaring. Met nagenoeg dezelfde motivering als het Walter 
Kay-arrest wees het Hof van Cassatie de vordering via art. 1382 
B.W. af, doch stjpte wel aan dat de Belgische Staat de kosten kon 
terugvorderenop een eigen-juridische grond, nameiijk ari. 49-vanhet 
K.B. van 15 oktober 1935. 

22. Een half jaar later breidde het Hof van Cassatie de onderbre
kingsleer verder uit tot de contractuele verplichtingen. Dit gebeurde 
in het E.B.E.S.-arrest(40). Door de fout van twee personen werd een 
electriciteitspaal beschadigd die door E.B.E.S. hersteld werd. 
E.B.E.S. vorderde de loonkosten van de arbeiders terug hetgeen 
door het Hof van Beroep werd aanvaard. Het Hof van Cassatie 
verbrak deze uitspraak met de volgende motivering: ,Overwegende 
dat hij, die uitgaven doet alleen tot nakoming van een wettelijke, 
reglementaire of contractuele verplichting, door de loutere uitvoe
ring daarvan geen schade lijdt die in oorzakelijk verband staat, in 
de zin van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek, met een fout begaan 
door een derde''. 

(39) Cass., 7 maart 1979, R.·w., 1978-79, 2663- 2667 en Arr. Cass., 1978-79, 796. Zie 
nochthans Cass., 24 april 1958, R. W., 1958-59, 1696 waar de font van de schipper wel in 
oorzakelijk verband staat met de schade van de Belgische Staat. Zie ook Antwerpen, 24 juni 
1981, Rechtspr. Antw., 1981-82, 222; Antwerpen, 25 juni 1981, Rechtspr. Antw., 1981-82, 
451. 
(40) Cass., 26 september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 106-107, met noot en R.G.A.R., 1982, 
nr. 10431, met noot. Zie ook Cass., 30 april 1980, R. W., 1981-82, 26. 
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Uit de formulering van deze drie arresten en uit de conclusies van 
adv .-gen. DUMON blijkt duidelijk dat de onderbrekingsleer aile 
wettelijke en contractuele verplichtingen betreft, en niet aileen diege
ne waarover het in de betrokken arresten gaat. 

B. De conclusies van eerste advocaat-generaal Dumon(41) 

23. In zijn conclusies kiest DuMON uitdrukkelijk voor de leer van 
DE PAGE: hij citeert geregeld DE PAGE en hij meent dat diens 
onderbrekingsleer voiledig gebaseerd is op rechtspraak van het Hof 
van Cassatie. Dit tracht hij aan te tonen door een twintigtal arresten 
te bespreken waaruit zou blijken dat het Hof van Cassatie reeds 
gedurende 50 jaar rechtstreeks of onrechtstreeks de verbrekingsleer 
toepast(42). 

24. Volgens DUM ON zijn de kritieken van DALCQ en F AGNART 
onterecht. De onderbrekingsleer is niet in strijd met de equivalentie
leer omdat deze ,gelijkwaardigheid der voorwaarden" in principe 
nooit belet heeft te beslissen dat een omstandigheid of een feit te ver 
afgelegen of te onrechtstreeks is om beschouwd te kunnen worden 
als de oorzaak van een schade in de zin van art. 1382 B.W. 
Ook ontkent hij de stelling van FAGNART als zou de theorie van DE 
PAGE zijn tegengesproken door latere arresten van het Hof van 
Cassatie. Het arrest van 6 mei 1969 betreffende de documentatie van 
de volkstelling werd volgens DUMON voiledig verkeerd ontleed. 
Volgens de adv.-gen. waren de gemaakte kosten van de Belgische 
Staat geen gevolg van de wet van 24 juli 1961 aangaande de volkstel
ling. Ze waren uitsluitend bet gevolg van een quasi-delictuele tekort
koming zodat een vordering op grand van 1382 B.W. wei mogelijk 
was. 
Het arrest van 1 februari 1973 i.v.m. de vordering van de stad Luik 
tegen de Belgische Staat doet ook geen afbreuk aan de onderbre
kingsleer. Niet de wettelijke verplichting van de stad Luik om op te 
treden was de oorzaak van de schade, de schade was enkel te wijten 
aan de schuldige nalatigheid van de Belgische Staat. Hier legt adv .
gen. DUMON de grondslag voor een verfijning van de onderbrekings
leer: wanneer iemand op wie in eerste instantie een verplichting rust 

(41) Cass., 28 april 1978, R. W., 1978-79, 1695-1709, met conclusies adv.-gen. DUMON. 
(42) Opvallend is dat Dumon met geen woord rept over het arrest van 15 maart 1965 waar 
het Hof oordeelde dat het oorzakelijk verband niet verbroken werd door de wettelijke 
verplichting van de politie om misdadigers op te sporen. 
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deze niet nakomt, kan men deze nalatigheid zien als een afzonderlijke 
fout. De persoon die dan verplicht wordt om op te treden doet dit 
dan krachtens een subsidiaire verplichting en kan derhalve zijn 
gemaakte kosten terugvorderen(43). 
Het arrest van 17 april 1975 betreffende het documentair krediet 
beslist volgens DUMON niets over de onderbrekingsleer: het beperkt 
zich ertoe te beslissen dat het bestreden arrest de conclusie van de 
bank niet heeft beantwoord. 

25. DuMON meent ook een argument te vinden in de Franse oplos
sing waar de Staat, wanneer een van zijn ambtenaren het slachtoffer 
is van een onrechtmatige daad, wel wettelijk gesubrogeerd wordt in 
de rechten van het slachtoffer, maar over geen eigen vordering op 
1382 B.W. beschikt. 
Op grond van deze rechtspraak en de leer van DE PAGE concludeert 
hij in het onderliggende geval tot de cassatie van de uitspraak van 
het Hof van Beroep dat de vordering van de stad Antwerpen inwillig
de. 

C. Reactie van de rechtsleer en rechtspraak 

26. De onderbrekingsleer die door deze drie arresten geherformu
leerd werd kende gedurende enkele jaren vrij trouwe navolging: 
- In navolging van de vroegere rechtspraak werd zo geoordeeld dat 
de schade opgelopen door de familieleden van een verongelukte 
brandweerman niet in causaal verband staat met de fout van degene 
die de brand veroorzaakte: de dood van de brandweerman vindt zijn 
oorzaak in de wettelijke verplichting van de gemeente om branden 
te bestrijden, in het zelfstandig optreden van de brandweerlieden, in 
het feit dat zij Ieiding hebben, in de gevaren die inherent zijn aan 
brandbestrijding en in het statuut van brandweerman(44). 
- Een drinkwatermaatschappij kan de kosten niet terugvorderen 
die zij maakt om een drinkwaterreservoir te zuiveren van de stookolie 
weggelopen uit een gekantelde tankwagen(45). Het Hof oordeelt dat 
de drinkwatermaatschappij, door deze uitgaven te doen, slechts haar 
wettelijke verplichtingen is nagekomen, en dat er derhalve geen 

(43) Deze verfijning wordt radicaal afgewezen door het Ubangi-arrest. 10 Jaar later wordt ze 
echter heropgevist door adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN. 
(44) Cass., 25 oktober 1974, Arr. Cass., 1975, 265: Cass., 13 februari 1980, Pas., 1980, I, 
690. 
(45) Bergen, 17 juni 1981, R.G.A.R., 1983, 10572. 
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oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van de vervuiler en de 
schade van de maatschappij. Het Hof gaat echter niet in op de stelling 
dat de maatschappij enkel verplicht zou zijn normale uitgaven te 
dragen ter vervulling van haar wettelijke plicht, terwijl de abnormale 
uitgaven op de schadeverwekker zouden afgewenteld kunnen wor
den(46). 
- Het oorzakelijk verband tussen een auto-ongeluk veroorzaakt 
door een derde en de verhoging van de verzekeringspremie wordt 
onderbroken door de bonus-malus-clausule in de verzekeringsover
eenkomst( 4 7). 
- De overheid die een openbare weg beheert, krijgt geen vergoeding 
voor de kosten verbonden aan het opruimen van de lading van een 
vrachtwagen welke op de openbare weg terechtkomt en het verkeer 
hindert(48). 
- De werkgever wordt niet terugbetaald voor het loon en de sociale 
zekerheidsbijdragen die hij moet blijven betalen, ook al mist hij de 
prestaties van zijn door andermans fout gekwetste werknemer(49). 
Dit probleem werd inmiddels opgelost door de Wet van 3 juli 1978 
op de arbeidsovereenkomsten. Art. 52, par. 4 en art. 75 van die wet 
geven de werkgever een rechtstreekse vordering tot terugbetaling van 
het loon en de sociale bijdragen(50). 
- De staat kan de kosten van medische verzorging van gekwetste 
militairen niet terugvorderen van de aansprakelijke derde(51). De 
oorzaak van die geneeskundige zorgen is immers te vinden in de 
desbetreffende wetten en reglementen: de onrechtmatige daad van de 
derde is slechts de aanleiding tot de verzorging van de militair. 
- De ouders kunnen de bijkomende kosten die zij maken ten 
behoeve van hun gekwetst kind niet terugvorderen omdat zij wette
lijk verplicht zijn hun kinderen bij te staan(52). 

(46) Art. 85 van de herstelwet van 24 december 1976 huldigt later echter het principe dat de 
vervuiler betaalt en dat derhalve de overheid de kosten kan terugvorderen. 
(47) Rb. Brussel, 14 apri11981, R.G.A.R., 1983, nr. 10606 en De Verz., 1983, 609. Anders: 
Kh. Brussel, 18 december 1979, De Verz., 1980, 771. 
(48) Cass., 28 juni 1984, J.T., 1984, 618; Vred. Brussel, 23 juni 1982, De Verz., 1983, 183. 
(49) Cass., 5 december 1978, Arr. Cass., 1978-79, 399. 
(50) Cass., 7 december 1983, J.T., 1984, 619. 
(51) Mil. Ger., 22 oktober 1981, R.G.A.R., 1983, 10622. 
(52) Corr. Luik, 20 juni 1979, Jur. Liege, 1979, 431. Zie nochtans RoNSE, J., o.c., 674, 
nr. 1024 in fine: de vermeerdering van de kosten tot levensonderhoud moeten onbetwist als 
schade erkend worden. In dezelfde zin VAN QUICKENBORNE, M., I.e., 1358, nr. 36. Zie ook 
Corr. Tongeren, 30 januari 1968, R.G.A.R., 1969,8346 enR.W., 1969-70,483. 
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27. Deze rechtspraak aangaande de onderbrekingsleer werd vrij snel 
op kritiek(53) onthaald, vooral omwille van haar onverenigbaarheid 
met de equivalentieleer. Als men de conditio sine qua non-test 
toepast komt men inderdaad tot de conclusie dat de stad Antwerpen 
nooit schade zou hebben geleden indien de kapitein van de Walter 
Kay geen fout had begaan. Verscheidene auteurs(54) wijzen op de 
vergissing die het Hof maakt door twee begrippen door elkaar te 
halen: er is namelijk een fundamenteel onderscheid tussen de juridi
sche oorzaak, de rechtsgrond die ligt in de wet of het contract en de 
feitelijke oorzaak waarop de equivalentietheorie berust. 
Vooral VAN QUICKENBORNE is gekant tegen de onderbrekingsleer 
omdat het toepassingsgebied ervan zeer breed is, breder dan het Hof 
van Cassatie op het eerste gezicht denkt(55). 

28. In bepaalde gevallen trad de wetgever zelf op om duidelijkheid 
te scheppen en kende men o.a. aan de overheid en de werkgevers als 
schuldenaars van een betalingsplicht een wettelijk regres toe(56). 

29. In de praktijk werd het vrij snel duidelijk dat de onderbrekings
leer, zoals geponeerd in het Walter Kay-arrest, moeilijk onverkort 
kon worden toegepast. 
Allereerst werd er tegemoetgekomen aan de eisen van de nutsbedrij
ven die vergoeding vorderden voor de loonkost verbonden aan het 

(53) VAN QUICKENBORNE, M., I.e., 1329-1374; MALHERBE, Ph., ,Noot onder Cass., 28 april 
1978", R. G.A.R., 1979, 10101; MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., I.e., 263-292; KRUITHOF, 
M.C., ,De betekenis van het Cassatie-arrest van 9 maart 1984 in de discussie omtrent de 
doorbraak van causaal verb and door een eigen juridische oorzaak'', R. W., 1983-84, 2809: ,de 
omstandigheid dat het uitvoeren van een verbintenis een juridische grondslag vindt in een 
contract, wet of reglement, oil.tneemt aan de fout van de derde waardoor deze uitvoering 
noodzakelijk werd, geenszins het karakter van in concreto noodzakelijke voorwaarde van de 
schade, aangezien zonder de fout van de derde de verplichting niet had moeten worden 
uitgevoerd."; GLANSDORFF, F. en DALCQ, C., I.e., 663, nr. 29. 
(54) VANRYN, J., ,Chronique de legislation et de jurisprudence (1937-1938): Laresponsabili
te delictuelle et quasi-delictuelle", B.J., 1939, 337; DALCQ, R.O., o.e., nr. 2510 e.v.; RoNsE, 
J., o.e., nr. 533, 1026- 1027; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORGE, M. en HAEME
LINCK, P., ,Overzicht van Rechtspraak (1964-1978): Aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad", T.P.R., 1980, 1444, nr. 231; BocKEN, H., I.e., 293, nr. 37; KRUITHOF, M.C., I.e., 
2809, nr. 3. 
(55) Zie VAN QUICKENBORNE, M., I.e., 1329-1374 waar hij ,in het kort" een deel van het 
toepassingsgebied van de onderbrekingsleer behandelt. 
(56) Art. 54, par. 4 en art. 75 van de Wet van 3 juli 1978. Zie Cass., 7 december 1983, J. T., 
1984, 619. 
Art. 98, Wet 8 juli 1976 op de O.C.M.W.'s kent een regres toe aan deze instellingen. 
Art. 85 van de herstelwet van 24 december 1976 kent een regresrecht toe aan de gemeenten 
om de kosten terug te vorderen van de vervuiler. · 
Art. 33 van de wet van 10 april1841 op de buurtwegen kent aan de gemeenten een regresrecht 
toe om de kosten te recupereren van de schadeverwekker. 
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herstel van hun installaties. Bij een strikte toepassing van de onder
brekingsleer werden hun vorderingen afgewezen op grond van de 
overweging dat zij wettelijk verplicht zijn hun installaties te onder
houden om hun opdracht te kunnen vervullen, of dat zij de lonen 
moeten betalen op grond van de arbeidsovereenkomst met hun 
personeel. 
Hier kon men de onderbrekingsleer handig omzeilen door de schade 
juist te omschrijven. Het slachtoffer roept als geleden verlies het 
herstel van de schade in ( dit is de materiele schade aan de goederen 
of het derven van prestaties van arbeiders die ingezet worden voor 
de herstellingswerken) en maakt duidelijk dat de loonkost slechts de 
begroting van de onderliggende schade is. Door een vergoeding te 
vorderen voor deze geleden vermogensschade ontkomt men aan de 
onderbreking van het causaal verband en is er een recht op schadever
goeding(57). 

30. Een belangrijk arrest dat zich distantieert van het Walter Kay
geval is het arrest van 17 mei 1983(58). Na een ongevalligt de E3 
bezaaid met glasscherven. De vrachtwagenbestuurder is krachtens de 
wet verplicht de weg vrij te maken maar laat na dit te doen. De 
intercommunale E3 neemt dan deze taak maar op zich en vordert 
haar kosten terug van de chauffeur. De feitenrechter willigt de eis 
van de intercommunale in en kent haar schadevergoeding toe omdat 
zij optreedt om te verhelpen aan de schuldige nalatigheid van de 
chauffeur. Ondanks een gelijkaardige feitensituatie met het Walter 
Kay-arrest verbreekt het Hof de uitspraak niet: het causaal verband 
blijft behouden indien de overheid slechts een subsidiaire plicht heeft 
om op te treden n.a.v. andermans nalatigheid(59). 

(57) Cass., 4 mei 1982, R.W., 1982- 83, 2697 en B.F.E., 1982, 47, met noot; Cass., 28 
september 1982, R.G.A.R., 1985, nr. 10864, Pas., 1983, I, 134 enArr. Cass., 1982-83, 149; 
Cass., 28 februari 1984, R. W., 1984-85, 415 en Pas., 1984, I, 744; Cass., 4 september 1984, 
R. W., 1984-85, 2414, Pas., 1985, I, 2 en Arr. Cass., 1984-85, 2; Gent, 27 mei, 1983, R. W., 
1983-84, 1087, noot VAN DoRPE, L.; Corr. Mechelen, 19 december 1986, R. W., 1988-89, 234; 
Rb. Veurne, 5 maart 1987, B.F.E., 1988, 17; Cass., 28 juni 1991, R. W., 1991-92, 776. Zie 
voor een uitgebreidere behandeling van deze problematiek VANDENBERGHE, H. en VAN 
QUICKENBORNE, M, l.c., 1582-1591, nr. 198-201; VAN DoRPE, L., ,Onderbreking van 
causaal verband door een eigen juridische oorzaak", R.G.A.R., 1984, 10714, nr. 41; VAN 
DoRPE, L., ,Herstelplicht bij schade toegebracht aan nutsbedrijven", R. W., 1983-84, 1088-
1091. 
(58) Cass., 17 mei 1983, Pas., 1983, I, 1043; Bekritiseerd door JANSSENS-DE BISTHOVEN, B., 
,Conclusies onder Cass., 13 april1988", Pas., 1988, I, 954-955, nr. 41-44. 
(59) Zie ook Rb. Bergen, 10 november 1987, J.T., 1988, 31. 
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IV. DE ARRESTEN VAN 1984 EN 1985 

A. De feiten 
31. De evolutie van de rechtspraak en de kritiek van de rechtsleer 
toonden aan dat het Hof van Cassatie de onderbrekingsleer, zoals 
geponeerd in het Walter Kay-arrest niet onverkort kon blijYen toe
passen. 
De enigszins gehoopte ommekeer kwam er met een arrest van 9 maart 
1984(60). Een garagist veroorzaakt een ongeval met een wagen die 
hij moet herstellen. Het gevolg daarvan is dat de eigenaar een hogere 
verzekeringspremie moet betalen als gevolg van het bonus-malus 
systeem. De rechtbank van Hasselt, zetelend in hoger beroep, wijst 
de vordering af omdat de verhoging van de verzekeringspremie zijn 
oorzaak vindt in het verzekeringscontract, en niet in de fout van de 
garagist. Het Hof van Cassatie verbreekt echter deze uitspraak en is 
van oordeel dat ,de vaststelling dat een uitgave of prestatie een 
contractuele verplichting als rechtsgrond heeft, niet voldoende is om 
het oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige daad van een derde 
en die uitgave of prestatie te ontkennen; dat het bestaan van een 
contractuele verplichting wei kan verhinderen dat schade in de zin 
v:an_artikell3_82_ya_n_het_Burg~rlijk_Wetb_pek_ ont13t_a::~_t,_ i~z_onder ]l~ic! 

wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, 
de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet 
blijven van diegene die zich heeft verbonden, zelfs als de omstandig
heid op grond waarvan tot uitvoering van de bedongen uitgave of 
prestatie moet worden overgegaan, een gevolg is van de onrechtmati
ge daad". 
In dit arrest wordt de onderbrekingsleer radicaal afgewezen en wordt 
de problematiek van de schadeloosstelling verschoven naar het vlak 
van de schade: uit het contract moet blijken of het al dan niet om 
vergoedbare schade gaat. Als uit het contract blijkt dat de schade 
definitief bij het slachtoffer moet blijven is er geen vergoedbare 
schade. 
Deze oplossing kwam vooral de nutsbedrijven ten goede: men kan 
moeilijk argumenteren dat het contract tussen een nutsbedrijf en 
haar afnemers de bedoeling heeft de herstelkosten voor de schade aan 
de installaties, ongeacht de oorzaak, onafwendbaar op de schouders 
van dit bedrijf te leggen. 

(60) Cass., 9 maart 1984, R. W., 1983-84, 2805-2816, met noot KRUITHOF, M.C., R.C.J.B., 
1986, 651, noot VAN QUICKENBORNE, M. en R.G.A.R., 1986, nr. 11004. Zie ook GLANS
DORFF, F. en DALCQ, C., I.e., 652, nr. 17. Anders: Rb. Tongeren, 27 januari 1987, Limb. 
Rechtsl., 1987, 74. 
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32. De euforie rond deze uitspraak maakte vrij snel plaats voor 
verwarring toen de Franstalige afdeling van het Hof in een arrest van 
28 juni 1984(61) opnieuw toepassing maakte van de onderbrekings- · 
leer. De feiten war en nagenoeg dezelfde als die gene van het E3-geval: 
een vrachtwagen had zijn lading zand en steengruis verloren en 
belemmerde alzo de openbare weg. De Belgische Staat had de weg 
weer vrijgemaakt en vorderde de gemaakte kosten terug. 
Het Hof van Cassatie volgt de redenering van de rechter in beroep 
en stelt dat het oorzakelijk verband tussen de fout van de vrachtwa
genbestuurder en de schade onderbroken is door de wettelijke ver
plichting van de Belgische Staat om in te staan voor de veiligheid van 
het Belgische wegennet. Op deze regeling kan aileen een uitzondering 
gemaakt worden als de overheid een buitengewone schade lijdt, · 
hetgeen in casu niet het geval was. 

33. Op 15 maart 1985(62) herhaalt de Nederlandstalige afdeling dat 
de onderbrekingsleer van het Walter Kay-arrest verworpen moet 
worden en dit ook t. a. v. wettelijke verplichtingen: door toedoen van 
een derde kan een leerkracht gedurende enkele maanden geen les 
meer geven en moet de Belgische Staat een plaatsvervanger aandui
den. De Belgische Staat vordert de integrale loonkost van deze 
plaatsvervanger terug. De derde betwist dit en haalt aan dat het 
oorzakelijk verband onderbroken is door de wettelijke plicht van de 
Staat om te zorgen voor de continu'iteit van het onderwijs. Het Hof 
van Beroep te Brussel en het Hof van Cassatie gaan niet in op dit 
argument en kennen met nagenoeg dezelfde motivering als hun 
vorige arrest van 1984 schadevergoeding toe aan de Belgische 
Staat(63). 

B. De reactie van de rechtsleer en rechtspraak 

34. Het is duidelijk en logisch dat de rechtsleer en rechtspraak de 
voorkeur gaven aan de oplossing van de Nederlandstalige afdeling 

(61) Cass., 28 juni 1984, J.T., 1984, 618, R.C.J.B., 1986, 651, noot VAN QUICKENBORNE, 
M. en Pas., 1984, I, 1313. 
(62) Cass., 15 maart 1985, R. W., 1984-85, 2617, noot VAN QUICKENBORNE, M., Pas., 1985, 
I, 878, Arr. Cass., 1984-85, 972 en J.T., 1986, 8. 
(63) Voor een uitvoerige bespreking zie VAN QUICKENBORNE, M., ,Oorzakelijk verband en 
vergoedbare schade", R. W., 1984-85, 2619-2625. 
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van het Hof(64). Dat het Hof afgerekend zou hebben met het Walter 
Kay-arrest betekent niet dat elke uitgave die niet zou verricht zijn 
zonder andermans fout nu kan teruggevorderd worden van diegene 
die de fout beging: de selectie is nu verschoven naar het schade-vereis
te. Uit de wettelijke of contractuele verplichting kan immers blijken 
dat er geen vergoedbare schade is omdat het de bedoeling van de 
wetgever of partijen is dat het slachtoffer van de onrechtmatige daad 
steeds de gemaakte kosten blijft dragen. Deze rechtspraak sluit aan 
bij de stelling van RoNSE i.v.m. de risicodragers. Zo zal b.v. de 
sommenverzekeraar de uitkeringen die hij gedaan heeft op grond van 
een levensverzekeringscontract definitief moeten dragen: er is geen 
vergoedbare schade, o.a. omdat hij premies inde van de verzekerde. 
Ook een gewonde brandweerman heeft geen vordering op 1382 B.W. 
tegen de verantwoordelijke voor de brand: het bijzonder statuut van 
brandweerman biedt voldoende compensatie(65). 

35. Alle problemen zijn daarmee echter nog niet opgelost. Het 
begrip , , vergoedbare schade'' kan immers niet eenduidig bepaald 
worden(66). 
Als de wet of het contract duidelijk bepalen wie de schade moet 
dragen-is er-geen probleem. -Anders ishet wanneer-er-helemaal niets 
voorzien is: de rechter zal in dat geval in concreto moeten beoordelen 
wat de bedoeling van de partijen of de wetgever was. Om de taak 
van de rechter te vereenvoudigen heeft de rechtsleer(67) bepaalde 
richtlijnen geformuleerd: indien nergens voorzien is in een of andere 

(64) BOCKEN, H., I.e., 295, nr. 40; KRUITHOF, M.C., I.e., 2807-2816; GLANSDORFF, F. en 
DALCQ, C., I.e., 645, nr. 8 en 650, nr. 15; VAN QuiCKENBORNE, M., ,L'incidence de 
!'intervention d'une cause juridique propre sur Ia relation de cause a effet et sur le dommage 
en matiere de responsabilite civile", R.C.J.B., 1986, 651; VAN QurcKENBORNE, M., ,Oorza
kelijk verband en vergoedbare schade", R. W., 1984-85, 2619-2625; VANDENBERGHE, H. en 
VAN QurCKENBORNE, M., I.e., 1594; DAVID-CONSTANT, S., ,Propos sur le probleme de Ia 
causalite dans Ia responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", J. T., 1988, 645 en 647, nr. 10; 
FAGNART, J.L. en DENEVE, M., ,Examen de Jurisprudence (1976-1984): La responsabilite 
civile", J.T., 1985, 464; DALCQ, R.O. en GLANSDORFF, F., ,Examen de Jurisprudence 
(1980-1986): La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", R.C.J.B., 1988, 422, nr. 100; 
Brussel, 10 september 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11470; Zie zelfs nog Rb. Luik, 2 februari 
1989, J.L.M.B., 1989, 628. Dit vonnis werd in Beroep omgevormd. 
(65) Cass., 25 oktober 1974, Arr. Cass., 1975, 260; Cass., 13 februari 1980, Pas., I, 690 en 
R. W., 1981-82, 23-25; Vergelijk met Gent, 7 december 1982, R. W., 1985-86, 610; Corr. 
Antwerpen, 24 april1987, R. W., 1987-88, 372. Deze twee arresten staan wei een vordering 
op art. 1382 B.W. toe wanneer er sprake is van opzettelijke brandstichting: in dit geval wordt 
het causaal verband niet doorbroken. 
(66) KRUITHOF, M.C., I.e., 2807-2816; VAN QurcKENBORNE, M., I.e., 1986, 657-679; Boc
KEN, H., I.e., 295-296; JANSSENS DE BISTHOVEN, B., I.e., 952-953, nr. 36-37. 
(67) GLANSDORFF, F. en DALCQ, C., I.e., 654, nr. 20-24. 
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subrogatie kan dit erop wijzen dat de schade niet vergoedbaar is(68). 
Daartegenover staat het vermoeden dat iedere buitengewone schade 
wei vergoedbaar is. 

36. Niettemin de problemen rond deze oplossing heeft het Hof van 
Cassatie deze zienswijze bevestigd in een arrest van 6 oktober 
1987(69): ,Overwegende dat de enkele vaststelling dat een betaling 
een contractuele verplichting als rechtsgrond heeft, niet voldoende 
is om het oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige daad van een 
derde en die betaling te ontkennen. '' 

V. DE ARRESTEN VAN 1988 

A. De feiten 

37. Op 13 april1988(70) moet het Hofvan Cassatie over de volgende 
zaak uitspraak doen: een vrachtwagen was zijn lading kwijtgeraakt 
en de gemeente Manage had de kosten gedragen om de open bare weg 
vrij te maken. Zij vordert deze ·kosten terug van de vrachtwagen
chauffeur die zich op de onderbrekingsleer beroept: het oorzakelijk 
verband is onderbroken door de wettelijke verplichting voor de 
gemeente om in te staan voor de veiligheid van de openbare weg. De 
correctionele rechtbank van Charleroi, zetelend in beroep, past 
gewoon de equivalentietheorie toe door te oordelen dat zonder de 
fout van de chauffeur de schade van de gemeente zich niet zou 
hebben voorgedaan zoals ze zich in concreto voordeed: de rechtbank 
veroordeelt de vrachtwagenchauffeur die daarop een vordering tot 
cassatie instelt. 

B. De conclusies van advocaat-generaal JANSSENS DE BISTHOVEN 

38. De zaak wordt behandeld door de Franstalige afdeling van de 
tweede kamer van het Hof en de uitspraak wordt voorafgegaan door 
de conclusies van advocaat-generaal JANSSENS DE BISTHOVEN. 

39. JANSSENS DE BISTHOVEN behandelt is zijn conclusies zeer nauw-

(68) VAN QurcKENBORNE, M., I.e., 1986, nr. 13 in fine. 
(69) Cass., 6 oktober 1987, R. W., 1988-89, 58, met noot. 
(70) Cass., 13 april 1988, Pas., 1988, I, 943-962, met conclusies adv.-gen. JANSSENS DE 
BISTHOVEN, B., J. T., 1988, 649, met conclusies adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, B., Jur. 
Liege, 1988, 764, noot HENRY, P. en T.B.B.R., 1988, 436, noot DELVOIE, G. 
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gezet alle betrokken rechtspraak vanaf het arrest van 11 april 1938 
en komt tot de merkwaardige conclusie dat het Hof van Cassatie 
sinds dat eerste arrest steeds heeft vastgehouden aan de onderbre
kingsleer(71), ook in de arresten van 1984 en 1985. 
Net zoals adv .-gen. DUM ON bespreekt hij alle arresten die door de 
rechtsleer bestempeld werden als dissidente arresten en is hij de 
mening toegedaan dat ze allemaal eigenlijk niets anders doen dan de 
onderbrekingsleer toepassen of dat de arresten helemaal niets te 
maken hebben met de problematiek(72). 
Het arrest van 28 april 1978 poneert dus geen nieuwe regel, het 
formuleert aileen een oude rechtsopvatting die het Hof van Cassatie 
reeds 50 jaar aankleeft. 

40. De adv .-gen. geeft wel toe dat de regel zijn grenzen heeft, en meer 
bepaald enkel geldt voor de verplichtingen die voortvloeien uit de 
wet, een reglement of een contract. Daarom vormen de extra-kosten 
waaraan de werkgever of de administratie onderhavig zijn en die 
beschouwd kunnen worden als vreemd aan het contract of reglement, 
wel een vergoedbare schade in de zin van art. 1382 B.W(73). 

4i. dezferi de reacHes vaii derechtsleer en depogihgen van het Hof 
om de radicale stelling van het Walter Kay-arrest te temperen tracht 
de adv .-gen. een bevredigende oplossing te vinden. Hij begint met 
de arresten van na het Walter Kay-arrest onder te verdelen in vier 
groepen. 
Een eerste groep betreft de arresten die zonder meer de onderbre
kingsleer gewoon toepassen. Als voorbeeld haalt hij de twee arresten 
van 5 december 1978(74) en de Ubangi-zaak(75) aan. 
Ook het arrest van 28 juni 1984 van de Franstalige afdeling van het 
Hof wordt onder deze afdeling geplaatst. Deze arresten tonen aan 
dat de onderbrekingsleer nodig is om het probleem van de tussen
komsten van de openbare overheden op te lossen. Indien art. 1382 
B. W. gewoon wordt toegepast sam en met de equivalentieleer zou de 
openbare overheid vele van haar kosten kunnen verhalen op particu-

(71) JANSSENS DE BISTHOVEN, B., I.e., 948, nr. 18. 
(72) JANSSENS DE BISTHOVEN, B., I.e., 947-948, nr. 14-17. 
(73) JANSSENS DE BISTHOVEN, B., I.e., 947, nr. 13; Cass., 25 maart 1957, Pas., 1957, I, 893; 
Cass., 12 februari 1971, Pas., 1971, I, 534; Cass., 2 december 1977, Pas., 1978, I, 381; Zie 
ook Cass., 6 juni 1939, Pas., 1939, I, 284. 
(74) Cass., 5 december 1978, Pas., 1979, I, 402. 
(75) Cass., 16 maart 1979, Pas., 1979, I, 834. 
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lieren, hetgeen indruist tegen de essentie van de openbare overheid 
zelf(76)! 
Een tweede groep zijn de arresten die een onderscheid maken tussen 
schade en herstel van de schade naargelang deze uitgaven al dan niet 
uit de wettelijke verplichting volgen. Het betreft hier de rechtspraak 
i.v.m. de nutsbedrijven. Deze kunnen volgens het Hof hun schade 
via art. 1382 B.W. terugvorderen, zelfs al zijn die kosten het gevolg 
van een of andere verplichting, wanneer ze buitensporig of supple
mentair zijn of gemaakt zijn om hun patrimonium te bewaren(77). 
De derde groep bestaat uit de arresten die de draagwijdte van de 
onderbrekingsleer beperken en het probleem verschuiven naar de 
vergoedbare schade. Het betreft hier de arresten van 9 maart 1984 
en 15 maart 1985. 
De adv.-gen. bekritiseert deze uitspraken omdat ze enerzijds de 
onderbrekingsleer erkennen en blijven toepassen, maar anderzijds 
het probleem verschuiven naar de schade-vereiste: men past hier twee 
tegenstrijdige regels naast elkaar toe. Het gevolg daarvan is b.v. dat 
in het arrest van 15 maart 1985 voor bepaalde kosten het oorzakelijk 
verband verbroken werd en voor andere kosten niet, hoewel alle 
kosten uit een en dezelfde verplichting voortvloeiden. Verder bekriti
seert hij het begrip ,vergoedbare schade" omdat dit niet eenduidig 
bepaald kan worden. 
De vierde en laatste groep wordt gevormd door de uitzonderings
gevallen die niet onder een van de drie bovenstaande groepen vallen. 
De adv.-gen. behandelt hier drie gevallen die zijn standpunt i.v.m. 
de onderbrekingsleer staven: het betreft drie arresten waar de schade
lijder slechts een subsidiaire verplichting had om op te treden. 
Het eerste arrest is weerom de Ubangi-zaak waar de Belgische Staat 
gemachtigd werd de kosten terug te vorderen op basis van het K.B. 
van 15 oktober 1935. 
Het tweede arrest van 17 maart 1981(78) stelt dat een gemeente haar 
kosten i.v.m. het onderhoud van de buurtwegen kan terugvorderen 
op basis van art. 33 van de wet van 10 april1981 op de buurtwegen. 
Het laatste arrest is het E3-geval waar beslist werd dat , , de wettelijke 
verplichting (van verweerster) tot onderhoud van de E3-autoweg hier 
niet rechtstreeks aan de orde komt vanuit het oogpunt van het 

(76) Deze visie wordt ook aanvaard door de rechtsleer. VAN QUICKENBORNE, M., I. c., 672, 
nr. 16; B.v. brandgeval Cass., 25 oktober 1974, Arr. Cass., 1975, 260; Cass., 13 februari 1980, 
R. W., 1981-82, 23-25. 
(77) B.v. Cass., 4 mei 1982, Pas., 1982, 1010; Cass., 28 september 1982, Pas., 1983, I, 69. 
(78) Cass., 17 maart 1981, Pas., 1981, I, 763 en R. W., 1981-82, 1674. 
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oorzakelijk verband tussen schade en onrechtmatige daad. Dat deze 
vaststelling en gevolgtrekking inhouden dat verweerster, zo zij secun
dair de verplichting had het glas op te ruimen, ten deze slechts kosten 
heeft gemaakt om de schuldige nalatigheid van eiser te verhelpen.'' 

42. JANSSENS DE BISTHOVEN leidt uit deze drie arresten af dat 
telkens de plicht om op te treden subsidiair of secundair is, het 
oorzakelijk verband niet onderbroken wordt. Hij maakt dus van de 
oplossing van de vierde groep de algemene regel. 
De adv.-gen. is de mening toegedaan dat de onderbrekingsleer moet 
blijven gelden: hij moet evenwel getemperd worden door de aard van 
de verplichting. Als de verplichting van de eiser slechts subsidiair is 
ten overstaan van diegene van de dader dan wordt het causaal 
verband niet onderbroken. 

43. De terugvordering van kosten is vooral een probleem dat zich 
stelt bij het optreden van de overheid. De wetgever heeft dan ook 
getracht een oplossing hiervoor te vinden. Bij de Kamer werd op 6 
november 1985 door de heer Suykerbuyk een wetsontwerp(79) inge
diend dat stelde dat bij een optreden van de openbare overheid door 
de fout van een derde het oorzakelijk verband niet onderbroken 
wordt. Het ontwerp werd goedgekeurd door de Kamer op 17 juli 1986 
maar is tot vandaag bij de Senaat blijven liggen. De grote kritiek op 
dit wetsvoorstel is dat de openbare overheid juist gefinancierd wordt 
door de burgers om haar doelen te verwezenlijken en bijgevolg haar 
kosten niet nog eens mag verhalen op een particulier. 

44. De adv.-gen. onderscheidt in deze problematiek drie verschillen
de gevallen. 
Allereerst zijn er de gevallen waar de wet de dader van de fout 
verplicht een einde te maken aan de gevolgen van zijn fout en daarbij 
de overheid uitdrukkelijk machtigt om, bij nalatigheid van de dader, 
de fout te herstellen in zijn plaats en op zijn kosten. 
In deze gevallen hoeft de overheid geen beroep te doen op de artikels 

(79) Wetsontwerp tot invoeging van een art. 147quinquies in de Gemeentewet, Gedr. St., 
Kamer, 1985-86, nr. 46/1 tot 6. ,De wettelijke en reglementaire verplichtingen van de 
gemeente inzake openbare orde, rust en veiligheid, alsmede inzake hulpverlening, verbreken 
het causaal verband tussen fout en schade niet en ontnemen de gemeente derhalve niet het recht 
in voorkomend geval toepassing te vorderen van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek". 

454 



=~~ r-------------=-::_-::_-L _:_ 

1382-1383 B.W. aangezien de wettekst in een eigen vorderingsrecht 
voorziet(80). 
De tweede mogelijkheid is dat de wet weerom de dader verplicht zijn 
fout te herstellen, maar dat ze niet voorziet in een vorderingsrecht 
voor de overheid om haar gemaakte kosten terug te vorderen. Hier 
zou een beroep op de artikels 1382-1383 B.W. wei mogelijk zijn en 
zou het oorzakelijk verband niet onderbroken worden omdat de 
plicht van de overheid slechts subsidiair is(81). 
De derde situatie doet zich voor wanneer de wet helemaal niet 
voorziet in een herstellingsplicht voor de dader en derhalve ook niet 
voor de overheid. Ook hier is de advocaat-generaal geneigd het 
optreden van de overheid als subsidiair te zien omdat het eigenlijk 
een algemeen principe is dat iedere dader gehouden is zijn eigen fout 
te herstellen. 

45. Volgens JANSSENS DE BISTHOVEN is het noodzakelijk en in het 
belang van de rechtszekerheid dat de onderbrekingsleer blijft gelden 
omdat noch de equivalentieleer, noch de constructie van de vergoed
bare schade, noch de constructie van de risicodragers een algemene 
regel kunnen uitwerken die van toepassing is op elke situatie van het 
recht, hetgeen wei mogelijk is met de onderbrekingsleer. 
In het onderliggend geval pleit hij voor verbreking van de uitspraak 
omdat het Hof van Beroep gewoon de equivalentieleer toepaste en 
niet inging op het argument van de onderbreking van het causaal 
verband: deze uitspraak goedkeuren zou neerkomen op een achter
uitgang die een halve eeuw rechtszekerheid teniet zou doen. 

46. Het Hof van Cassatie volgde in grote lijnen de conclusies van 
de advocaat-generaal en besliste ,dat in de regel het oorzakelijk 
verband verbroken wordt wanneer tussen de fout en de schade een 
eigen juridische oorzaak ingrijpt zoals een verplichting uit een wet 
of een reglement, die op zichzelf voldoende is om de uitvoering te 
verantwoorden. Overwegende dat zulks nochtans met name niet het 
geval is wanneer die verplichting secundair is ten opzichte van de op 
de dader van een misdrijf of van een oneigenlijk misdrijf rustende 
verplichting om een door zijn toedoen ontstane toestand die niet mag 
blijven voortduren, te doen ophouden"(82). 

(80) JANSSENS DE BISTHOVEN, B., /.c., 958, nr. 55. 
(81) Zie b.v. het E3-arrest. 
(82) Cass., 13 april 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1020. 
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47. Dit arrest werd echter vlug gevolgd door een arrest van de 
Nederlandstalige afdeling van de tweede kamer. In een arrest van 4 
oktober 1988(83) sprak het Hof zich uit over de volgende zaak: bet 
slachtoffer van een ongeval had een tijd ziekenverlof moeten nemen 
en eist dat dit inkomenstenverlies gecompenseerd wordt. De correc
tionele rechtbank te Turnhout had de eis afgewezen omdat het 
inkomstenverlies haar grond vindt, niet in bet ongeval, maar wel in 
bet statuut van het personeelslid. 
Het Hof van Cassatie herneemt gewoon de algemene regel die bet 
geherformuleerd had in bet arrest van 13 april 1988, maar laat de 
tempering van de subsidiaire verplichting achterwege! Nochtans 
verbreekt het Hof de uitspraak omdat ,de vaststelling dat een 
potentieel verlies aan inkomsten als rechtsgrond heeft het statuut van 
degene die dat verlies kan lijden, niet voldoende is om het oorzake
lijkheidsverband tussen een onrechtmatige daad van een derde en dat 
potentieel verlies aan inkomsten te ontkennen.'' 

C. De reactie van de rechtspraak en rechtsleer 

48. De reactie van de rechtsleer bleef niet uit. Zowel GLANS
DORFF(84) als RUTSAERT(85), emeritus eerste president van het Hof, 
betreuren deze nieuwe rechtspraakvan net Hofdie-gezienwoidi als 
een stap terug(86). De arresten van 1984 en 1985 hadden de onderbre
kingsleer afgewezen en de problematiek verlegd naar het domein van 
de schade zodat de equivalentieleer eindelijk correct kon worden 
toegepast. Door in de arresten van 1988 terug te grijpen naar de 
onderbrekingsleer werd bet probleem opnieuw ondergebracht in het 
domein van het causaal verband waar de onderbrekingsleer weerom 
onvermijdelijk in conflict komt met de equivalentieleer. 

49. Ook JANSSENS DE BISTHOVEN werd bekritiseerd omwille van 
zijn stellingen. Allereerst is zijn indeling van de rechtspraak in vier 
groepen misleidend en incoherent: de arresten worden zo ingedeeld 
alsof er in de rechtspraak van het Hof van Cassatie nooit enige 
tegenstrijdigheid is geweest en bovendien worden bepaalde arresten 

(83) Cass., 4 oktober 1988, R. W., 1988-89, 1262-1263, R.C.J.B., 1989, 635, noot GLANS
DORFF, F. en DALCQ, C., Pas., 1989, I, 118 en Arr. Cass., 1988-89, 132. Zie ook Cass. 10 
mei 1988, R. W., 1988-89, 1278, Pas., 1988, I, 1106 en Arr. Cass., 1987-88, 1176. 
(84) GLANSDORFF, F. en DALCQ, C., I.e., 639-664. 
(85) RUTSAERT, J., ,L'evolution de Ia jurisprudence relative a !'interruption du lien de 
causalite en matiere de responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", De Verz., 1989, 421-425. 
(86) Anders: DELVOIE, G., ,Noot onder Cass. 13 april1988", T.B.B.R., 1987-88, 438-439 
die deze arresten eerder ziet als een aanvulling van de arrest en van 1984 en 1985. 
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verkeerd of zelfs dubbel geklasseerd(87). GLANSDORFF toont zelfs 
aan dat de conclusies van de adv.-gen. de onderbrekingsleer eigenlijk 
uithollen: JANSSENS DE BISTHOVEN onderscheidde drie gevallen 
waarin de openbare overheid de kosten kon terugvorderen van de 
aansprakelijke derde(88). Ook wanneer er door de wet niets voorzien 
was kon de overheid haar kosten verhalen op de aansprakelijke 
derde: haar optreden was immers subsidiair ten aanzien van de plicht 
van de dader die in principe steeds zijn eigen schade moet herstellen. 
Welnu, dit komt erop neer dat het causaal verband nooit onderbro
ken zal worden en dat de overheid steeds haar kosten kan terugvorde
ren! In die zin juicht GLANSDORFF de oplossing van de advocaat
generaal toe, alhoewel deze redenering zeker niet de bedoeling van 
de adv .- gen. was. 

50. Vooral het tweede arrest van 1988 was een doom in het oog van 
de rechtsleer aangezien het de tempering van het eerste arrest niet 
meer hernam, zelfs niet onderzocht in het arrest. 
Blijkbaar gaat het hier om een alleenstaand arrest want in de daarop
volgende arresten luidt het opnieuw dat het oorzakelijk verband niet 
doorbroken wordt wanneer de verplichting krachtens dewelke men 
handelde subsidiair is ten aanzien van die van de aansprakelijke 
persoon(89). Dit blijkt duidelijk uit een recent arrest van het Hofvan 
Cassatie.(90) Het Hof verbrak een arrest dat de onderbrekingsleer 
gewoon had toegepast: het had niet onderzocht of de wettelijke 
verplichting krachtens dewelke de overheid had gehandeld aldan niet 
subsidiair was. 

(87) GLANSDORFF, F. en DALCQ, C., I.e., 643, nr. 6. 
(88) Volgens Glansdorff geldt deze regel niet aileen voor de openbare overheid, maar voor 
iedereen die door toedoen van een derde kosten heeft gemaakt. GLANSDORFF, F. en DALCQ, 
C., I.e., 648, nr. 12. 
(89) Cass., 11 oktober 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11867; Cass., 9 juni 1988, Pas., 1988, I, 
1206 en Arr. Cass., 1987-88, 1301; Cass., 15 november 1990, Jur. Liege, 1991, 866, noot 
SCHAMPS, E. Zie ook Bergen, 19 september 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11728; Pol. Oudenaar
de, 9 oktober 1989, Pas., 1990, III, 41; Pol. St-Niklaas (0.-Vl.), 31 oktober 1990, T. Vred., 
1991, 108; Rb. Doornik, 31 oktober 1990, Jur. Liege, 1991, 600, met noot. 
(90) Cass., 15 november 1990, Jur. Liege, 1991, 866-868. SCHAMPS, G., ,L'interposition 
d'une cause juridique propre. De son incidence sur le lien causal entre la faute et le dommage'', 
Jur. Liege, 1991, 869-873. 
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VI. KRITISCHE SLOTBESCHOUWINGEN 

51. In ons rechtstelsel draait de hele aansprakelijkheidsregeling rond 
de artikels 1382-1383 B.W. Uit deze bepalingen kan men vrij gemak
kelijk de bedoeling van de opstellers van de Code Civil halen: het 
slachtoffer van een onrechtmatige daad moet vergoed worden voor 
de schade die hij geleden heeft. Wie deze schade herstelt is voor het 
slachtoffer niet van belang, als ze maar hersteld wordt. 
Het probleem met de onderbrekingsleer is dat hij regelrecht in strijd 
is met de bedoeling van de opstellers van ons Burgerlijk Wetboek: 
bepaalde slachtoffers van een onrechtmatige daad worden niet meer 
vergoed, alhoewel hun schade in rechtstreeks oorzakelijk verband 
staat met de fout van de aansprakelijke (Zie b.v. het Walter Kay
geval). 

52. Om nu te bepalen wie de aansprakelijke is voor een bepaalde 
schade moet men het oorzakelijk verband onderzoeken. Dit gebeurt 
door de conditio sine qua non-test toe te passen. Indien men zich 
beperkt tot deze test past men eigenlijk de equivalentieleer toe. Doet 
men echter na deze test een tweede selectie, zoekt men namelijk de 
belangrijkste oorzaak, dan maakt men gebruik van de adequatiethe-

- -

orie. 
Indien men nu een keuze maakt moet men in principe de gevolgen 
hiervan dragen, hoe zwaar deze ook zijn. In Belgie heeft men 
geopteerd voor de equivalentieleer omdat men zo het slachtoffer de 
grootste bescherming biedt. Ret nadeel aan deze regeling is echter 
dat er gevaar bestaat dat het causaliteitsveld te ver uitdeint. Het is 
dan ook logisch en lovenswaardig dat men op zoek gaat naar con
structies die de scherpe kanten van deze leer afvlakken. De grote 
kritiek op de onderbrekingsleer is echter dat deze in se in strijd is met 
de equivalentieleer zelf! 

53. Hoe kunnen we nu de onderbrekingsleer van DE PAGE beoorde
len? 
Om dit te doen is het nuttig zijn theorie te ontleden bij de bron, en 
wei in zijn artikel van 1955 waar hij zijn theorie duidelijk en radicaal 
poneerde. 
Bij het ongeval van de zevenjarige LEFeBVRE kunnen we met zeker
heid stellen dat de monitrice een fout heeft begaan: een kind van 
zeven jaar laat men niet aileen op een trein rondlopen. De schade die· 
de N.M.B.S. geleden heeft bestaat uit de schadevergoeding die zij 
betaalde aan de ouders van het kind. 
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Het causaal verband daarentegen valt inderdaad te betwisten. Aange
zien de oorzaak van het ongeval onbekend is gebleven is er bier geen 
sprake van een noodzakelijk causaal verband. DE PAGE toont in zijn 
artikel aan dat het ongeval ook gebeurd kon zijn als de monitrice het 
kind wel had begeleid. Op grond van deze redenering had bet Hof 
van Cassatie de monitrice vrijuit kunnen laten gaan. 

Deze redenering staat echter loodrecht tegenover de volgende: ieder 
schadegeval moet volledig in concreto beoordeeld worden. 

Wanneer we deze gedachtengang volgen moeten we toegeven dat 
door het feit dat het kind aileen in de trein mocht rondlopen, het de 
kans heeft gehad om in de buurt van de deuren te gaan zitten. Het 
gevolg daarvan was dat het kind onrechtstreeks schade toebracht aan 
de N.M.B.S. Wanneer we zo redeneren komen we tot de conclusie 
dat de monitrice wel aansprakelijk is voor bet ongeval. 

Uit het bovenstaande blijkt dus dat men dit geval op twee verschillen
de manieren volkomen rechtsgeldig kan oplossen: ofwel laat men 
zich leiden door rechtvaardigheidsgevoelens en zal men de monitrice 
vrijuit laten gaan of slechts gedeeltelijk aansprakelijk stellen, ofwel 
kiest men voor rechtszekerheid en de bescherming van het slachtoffer 
en zal men de monitrice wel aansprakelijk stellen (Dura lex sed lex). 

Het tweede geval waarop DE PAGE zich steunt is een nog zwakker 
argument dan bet vorige arrest. DE PAGE maakt hier gebruik van 
een stuntelige uitspraak om zijn theorie te verdedigen. 

Het is inderdaad correct dat de vordering van de directeur afgewezen 
moet worden, niet omdat het causaal verband doorbroken is, maar 
wel omdat hij de omvang van zijn schade onmogelijk kan aantonen. 

Immers, als we het geval in concreto beoordelen staat het causaal 
verband wel vast: bet ongeval, en niets anders, heeft ervoor gezorgd 
dat Dassary niet kon optreden. De schade daarentegen was inder
daad onbepaalbaar, alhoewel het toekennen van een symbolische 
schadevergoeding niet verkeerd was geweest: het is duidelijk dat de 
directeur een schade leed (of een kans verloor) doordat hij ee.J;l 
bekende acteur moest vervangen door een onbekende. 
Uit de bovenstaande bespreking kunnen we dus afleiden dat de 
fundamenten van de onderbrekingsleer van DE PAGE nogal wankel 
zijn, juist omdat er andere oplossingen mogelijk zijn die juridisch 
evenwaardig zijn. 

54. Ook de visie van DUMON, een andere voorstander van de onder
brekingsleer, ontsnapt niet aan kritiek. 
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Hij stelt dat de equivalentieleer nooit belet heeft te beslissen dat 
bepaalde omstandigheden te ver afgelegen of te onrechtstreeks zijn 
om beschouwd te kunnen worden als oorzaak van een schade in de 
zin van art. 1382-1383 B.W. Deze stelling haalt DUMON aan om te 
bewijzen dat de onderbrekingsleer niet in strijd is met de equivalen
tieleer. 

Welnu, zijn stelling is inderdaad juist inzoverre dat de equivalentie
leer bepaalde omstandigheden niet beschouwt als oorzaak omdat ze 
te onrechtstreeks zijn. Zijn stelling gaat echter niet op als hij de 
onderbrekingsleer wil verzoenen met de equivalentieleer omdat bij 
de onderbrekingsleer juist de belangrijkste oorzaak van de schade 
buiten beschouwing gelaten wordt (B.v. de fout van de Walter Kay). 

Opvallend is ook dat DUMON het arrest van 15 maart 1965 niet in 
zijn conclusies bespreekt, alhoewel het duidelijk ging om een geval 
waar bet Hof van Cassatie bet oorzakelijk verband niet verbrak. Dit 
arrest toonde aan tot welke problemen de toepassing van de onder
brekingsleer kan leiden. 

Belangrijk ook is dat DUMON (en later ook JANSSENS DE BISTHO
VEN) nergens antwoordt op het argument van o.a. RONSE dat de 
onderbrekingsleer twee begrippen verwart: de juridische oorzaak van 
deverbinfenis.eri de feitelijl(e-oorzaa.K van een on:techtrtUitigedaad. 

55. De laatste voorvechter van de onderbrekingsleer is (voorlopig) 
JANSSENS DE BISTHOVEN die de problematiek rond de onderbre
kingsleer tracht te verdoezelen door de rechtspraak onder te verdelen 
in vier groepen. Welnu, deze indeling is totaal zinloos en incoherent 
op bepaalde plaatsen. 

Daarenboven is de oplossing zoals hij ze voorstelt volledig in strijd 
met zichzelf. Als bet causaal verband bij een secundaire verplichting 
niet doorbroken wordt, waarom wordt het dan wei doorbroken bij 
een primaire verplichting? Immers, als we bet zuiver vanuit de 
oorzakelijkheid bekijken is er geen verschil of men nu handelt 
volgens een primaire, dan wei volgens een secundaire verplichting. 

JANNSENS DE BISTHOVEN maakt ook een fout wanneer hij stelt dat 
iedere dader steeds verplicht is zelf de gevolgen van zijn fout te 
herstellen. In het kader van deze redenering zouden dan aile andere 
verplichtingen steeds secundair zijn, met als gevolg dat bet oorzake
lijk verband nooit doorbroken wordt. 

De oplossing die hij in zijn conclusies voorstelt en die nu (voorlopig) 
gevolgd wordt door de rechtspraak nuanceert wel de onderbrekings-
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leer, maar neemt niet weg dat de fundamentele kritiek blijft bestaan: 
de onderbrekingsleer is en blijft in strijd met de equivalentieleer! 

56. De onderbrekingsleer wordt door deze drie rechtsgeleerden ver
dedigd omdat de strengheid van de equivalentieleer beperkt moet 
worden. Zoals reeds hoger vermeld is dit een doel dat op zich 
lovenswaardig is, alleen moet de vraag gesteld worden of het middel 
wel het juiste is. 
De toepassing van de onderbrekingsleer creeert immers een contra
verse in de rechtspraak van het Hof van Cassatie. 
Enerzijds moet men de equivalentieleer toepassen en het schadegeval 
volledig concretiseren, en anderzijds past het Hof de onderbrekings
leer toe. Nu is dit zeer vreemd aangezien we uit het werk van DE 
PAGE(91) kunnen afleiden dat hij de onderbrekingsleer heeft uitge
dacht om zo de adequatietheorie meer in ons rechtstelsel in te · 
burgeren. Ben zelfde opvatting vinden we bij JANSSENS DE BISTHO
VEN(92) waar hij uitdrukkelijk stelt dat de wettelijke of contractuele 
verplichting de oorzaak bij uitstek is, dat ze primair is en dat ze alle 
andere oorzaken (zelfs de onrechtmatige daad) uitschakelt! 
Deze tegenstrijdigheid werd zeer duidelijk aan het licht gebracht door 
de reactie van de rechtsleer. Nu is de vraag of het Hof van Cassatie 
hier niet te kort schiet aan haar taak om te zorgen voor eenvormige 
uitspraken door een stelling te blijven toepassen die door de hele 
rechtsleer afkeurd wordt, en die zelfs door de wetgever impliciet 
wordt afgewezen aangezien deze steeds meer regresrechten toekent 
om alzo de onderbrekingsleer te omzeilen. 

57. Wanneer we nu de problematiek van de onderbrekingsleer in zijn 
geheel overschouwen kunnen we moeilijk stellen dat DE PAGE erin 
geslaagd is meer billijkheid en rechtszekerheid in ons recht in te 
voeren, integendeel zelfs. 
Rechtszekerheid impliceert dat een jurist(93) aan zijn client met 
zekerheid kan zeggen wat in een bepaalde situatie diens rechten en 
plichten zijn, m.a.w. wat hij moet doen oflaten en wat zijn mogelijk
heden op succes zijn. Wanneer de onderbrekingsleer wordt toegepast 

(91) DE PAGE, H., I.e., 1955, 193. 
(92) JANSSENS DE BISTHOVEN, B., I.e., 956, nr. 46 in fine. 
(93) Het adagium ,nemo ignorare censetur legem" is een zuivere fictie van de rechtspraak: 
niet iedereen kent de wet! Wat echter wei belangrijk is, is dat men een beroep kan doen op 
een jurist die de particulieren advies verstrekt. Rechtszekerheid impliceert dat zij weten wat 
de gevolgen zullen zijn in een bepaald geval. 
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bestaat deze rechtszekerheid niet meer. Men weet op voorhand niet 
of de rechter de equivalentieleer dan wei de onderbrekingsleer zal 
toepassen(94). 

58. De problemen die de onderbrekingsleer teweegbrengt kunnen we 
omschrijven als ,second-best" problemen: men wil een probleem 
oplossen, aileen is de oplossing zelf niet 1 OOOJo in or de. Het gevaar 
bestaat dan dat men het gegeven probleem slechts ten dele oplost en 
dat men extra-problemen creeert. De vraag is dan of men niet beter 
alles bij het oude laat en een nieuwe oplossing zoekt die minder 
extra-problemen schept. 

De Cassatie-arresten van 1984 en 1985 hebben dit, zij het voor een 
korte periode, bewerkstelligd. De selectie werd naar het schade
vereiste verzet zodat er geen contradictie meer bestond tussen de 
equivalentieleer en de onderbrekingsleer. Uiteraard kwam er ook 
kritiek op deze oplossing(95), maar deze was eerder van praktische 
aard (hoe bepaalt men of iets vergoedbaar is of niet?) terwijl de 
kritiek op de onderbrekingsleer zowel van praktische als van ftinda
mentele aard is. 
Deze oplossing werd jammer genoeg na enkele jaren weer afgevoerd 
door JANSSENSDE-BISTHOVEN,-hoewel zenooitvooreen-onovei"ko~ 
melijk probleem heeft gestaan, hetgeen wei het geval was bij de 
onderbrekingsleer! 

59. Tot slot kunnen we dus stellen dat de onderbrekingsleer helemaal 
geen bevredigende oplossing biedt en dat ze een controverse teweeg
brengt in de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Anderzijds is het 
dan positief dat de wetgever herhaaldelijk is tussengekomen en alzo 
de draagwijdte van de onderbrekingsleer aanzienlijk heeft ingeperkt. 

Zolang het Hof van Cassatie blijft vasthouden aan de onderbrekings
leer is dit de enige steun die de rechtsleer heeft. 

Naar de toekomst toe valt er dus te hopen dat het Hof van Cassatie 
afstand doet van de onderbrekingsleer en teruggrijpt naar de oplos
sing van 1984-85 of dat de wetgever bepaalde controversiele punten 
zelf oplost. 

(94) Dit kan aangetoond worden door de besproken rechtspraak van het Hof van Cassatie 
te bekijken. Het voorbeeld bij uitstek is de controverse in 1984-85 tussen de Nederlandstalige 
en de Franstalige afdelingen van het Hof van Cassatie. 
(95) Dit kornt orndat de problernatiek geen zuivere rechtskwestie is: de vraag waar iernands 
aansprakelijkheid ophoudt is niet aileen een juridische kwestie, maar ook een beleidskwestie. 
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SOMMA IRE 

LA THEORIE DE LA RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITE 
PAR L'INTERVENTION D'UNE OBLIGATION LEGALE 

OU CONTRACTUELLE 

1. Une personne qui subit un dommage doit, en principe, supporter elle-meme ce 
dommage. Si cette personne estime cependant que ce dommage lui a ete cause de 
maniere illicite par un tiers, elle peut invoquer en Belgique les articles 1382 et 1383 
du C.C. Dans ce cas, toutefois, elle doit fournir une triple preuve: le dommage subi, 
la negligence ou faute de !'auteur et le lien de causalite entre le dommage et la 
negligence ou la faute. Si elle y reussait, la personne tenue pour responsable doit 
reparer le dommage. 

2. La problematique traitee dans le present article se situe dans le domaine du lien 
de causalite. Celui-ci peut etre determine de deux manieres differentes. Dans certains 
pays europeens, il est fait usage de la doctrine de I' adequation: seule est retenue la 
cause principale du dommage. En Belgique, par contre, on utilise la doctrine de 
!'equivalence: toute faute ou negligence qui est une condition necessaire du domma
ge entral'ne la responsabilite, quelle que soit sa gravite ou son importance relative 
dans la realisation du dommage. 

3. L'application systematique de la doctrine de !'equivalence donne lieu a un critere 
de causalite tres large, de sorte que la responsabilite risque de s'etendre excessive
ment. C' est pourquoi -la jurisprudence et la doctrine se sont efforcees de limiter la 
portee de la doctrine de !'equivalence, et ce notamment par la theorie de la rupture 
du lien de causalite par !'intervention d'une obligation contractuelle ou legale. 

4. Le doctrine de la rupture a ete imaginee par H. DE PAGE. Elle revient a ceci: 
des qu'il existe, entre la faute et le dommage, un contrat ou une obligation legale, 
le lien de causalite est rompu pour la simple raison que le dommage represente une 
perte qui peut s'expliquer par le contrat ou !'obligation legale. 

5. DE PAGE estimait que cette theorie permettait de limiter 1 'etendue de la doctrine 
de !'equivalence et conduirait a une plus grande securite juridique. La position 
radicale de DE PAGE a cependant ete assez rapidement critiquee par d'autres auteurs 
emineurs, et precisement en raison de son incompatibilite avec la doctrine meme de 
!'equivalence! La jurisprudence a reagi de maniere divisee, de sorte que la securite 
juridique n'en est certes pas sortie renforcee. 

6. Dans !'arret Walter Kay de 1978 et les arrets suivants, la Cour de Cassation 
revenait expressement a la theorie de DE PAGE: celui qui fait des depenses unique
ment pour respecter une obligation legale, reglementaire ou contractuelle ne subit 
pas, du simple fait de I' execution de ces depenses, un dommage presentant un lien 
de causalite avec une faute commise par un tiers. 

7. La doctrine de la rupture a ete fidelement suivie pendant quelques annees par 
les tribunaux. Sous !'influence d'une nouvelle vague de critiques emanant de la 
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doctrine, differents juges ont pris leurs distances par rapport a la doctrine de la 
rupture et ont applique a nouveau la doctrine de I' equivalence. Cette impasse dans 
Ia jurisprudence a ete resolue par la Cour de Cassation dans des arrets de 1984 et 
1985. LaCour a radicalement rejete la doctrine de Ia rupture et deplace la problema
tique de la reparation dans le domaine du dommage: c'est le contrat ou ]'obligation 
legale qui doit faire apparaitre s'il s'agit ou non d'un dommage reparable. S'il appert 
du contrat ou de la loi que le dommage doit rester definitivement a charge de la 
victime, il n'y a pas dommage reparable, ni par consequent de reparation. 

8. Le nouveau point de vue de la Cour de Cassation a ete accueilli positivement par 
Ia doctrine et la jurisprudence. La seule critique emise a l'endroit de Ia nouvelle 
solution etait de nature pratique et concernait la question de savoir quand y a-t-il 
,dommage reparable" lorsque le contrat ou la loi ne contient aucune disposition 
a cet egard? En 1988, la Cour de Cassation est soudainement revenue ala theorie 
de la rupture, en l'attenuant quelque peu: le lien de causalite est toujours rompu, 
en regie generale, par une obligation contractuelle ou legale, sauf si cette obligation 
est secondaire par rapport a ]'obligation de reparation du dommage incombant a 
l'auteur de ce dommage. 

9. De l'aper9u qui precede, il apparait en tout cas que la doctrine de Ia rupture 
imaginee par DE PAGE a manque son objectif, puisque l'on ne peut en aucune fa9on 
parler d'une plus grande securite juridique en jurisprudence, bien au contraire. La 
critique fondamentale de cette theorie reste son incompatibilite avec la doctrine de 
]'equivalence, qui est le fondement de notre systeme de responsabilite. En outre, 
la doctrine de la rupture va a l'encontre des objectifs poursuivis par les auteurs du 
Code civil. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE THEORIE DES UNTERBRECHENS DES KAUSALZUSAMMENHANGS 
DURCH DIE INTERVENIENZ EINER GESETZLICHEN ODER 

VERTRAGSMAJ3IGEN VERPFLICHTUNG 

1. Eine Person die bei etwas zu Schaden kommt, muB im Prinzip fUr diesen Schaden 
aufkommen. Wenn diese Person jedoch glaubt, daB dieser Schaden ihm unrecht
miiBig von einer anderen Person zugefiigt wurde, kann er sich in Belgien auf die 
Art. 1382-1383 BGB berufen. Er muB dabei einen dreifachen Beleg vorlegen, der 
den Schadenfall, die Fahrliissigkeit/den Fehler des Tiiters und den Kausalzusam
menhang zwischen dem Schaden und der Fahrliissigkeit/dem Fehler umfaBt. Wenn 
es dieser Person gelingt diesen Beleg vorzulegen, muB die als haftbar betrachtete 
Person den Schaden ersetzen. 

2. Die in diesem Artikel behandelte Problematik situiert sich auf der Ebene des 
Kausalzusammenhangs, der auf zwei unterschiedliche Weisen festgestellt werden 
kann. In gewissen europii1schen Liindern wendet man die Adequationslehre an: nur 
der wichtigste Grund fi.ir den Schaden w?rd behalten. In Belgien dagegen verwendet 
man die Equivalenzlehre: jeder Fehler oder jede Fahrliissigkeit die eine unbedingte 
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Voraussetzung fiir den Schaden ist, veranlaBt Haftbarkeit, ungeachtet des Umfangs 
oder der relativen Bedeutung dieses Fehlers in dem Zustandekommen des Schadens. 

3. Die konsequente Anwendung dieser Equivalenzlehre bringt mit sich, daB ein sehr 
breites Kausalitatskriterium entsteht, sodaB sich die Gefahr ergibt, daB die Haftbar
keit sich zu weit ausdehnt. Darum haben Rechtsprechung und Rechtslehre versucht 
die Reichweite der Equivalenzlehre zu beschranken, u.a. durch die Lehre der 
Verbrechung des Kausalzusammenhangs durch die Erfiillung einer vertragsmaBigen 
oder gesetzlichen Verpflichtung. 

4. Die Unterbrechungslehre wurde von H. DE PAGE bedacht und umfaBt folgendes: 
ab dem Moment wo sich zwischen Fehler und Schaden ein Vertrag oder eine 
gesetzliche Verpflichtung befindet, wird der Kausalzusammenhang unterbrochen 
und zwar aus dem einfachen Grund, daB der Schaden aus einem Verlust besteht, 
der durch einen Vertrag oder eine gesetzliche Verpflichtung erklart werden kann. 

5. DE PAGE war der Meinung, daB dank dieser Theorie die Reichweite dieser 
Equivalenzlehre beschrankt werde und daB eine groBere Rechtssicherheit entstehen 
werde. Die radikale Stellung von DE PAGE wurde jedoch ziemlich schnell von 
anderen Rechtsgelehrten kritisiert und zwar wegen ihrer Unvereinbarkeit mit der 
Equivalenzlehre selbst! Auch die Rechtsprechung reagierte verteilt, sodaB die 
Rechtssicherheit gewiB nicht verstarkt wurde. 

6. Im Walter Kay-Urteil von 1978 und in den nachfolgenden Urteilen beruft sich 
der Kassationshof ausdriicklich-aUf die :Cehre vcffi DE PA:o!l: Wer Ausgaoen-Ihaclft, ---
nur zur Erfiillung einer gesetzlichen, ordnungsmaBigen oder vertragsmaBigen 
Verpflichtung, kommt durch deren bloBe Erfiillung nicht zu Schaden, der mit einem 
von einem Dritten begangenen Fehler im Kausalzusammenhang stehen konnte. 

7. Die Unterbrechungslehre wurde wahrend einiger Jahre von den Gerichten genau 
beachtet. Unter dem EinfluB einer neuen Kritikwelle seitens der Rechtslehre distan
zierten sich verschiedene Richter von der Unterbrechungslehre und fingen aufs neue 
an die Equivalenzlehre anzuwenden. Dieser EngpaB in der Rechtsprechung wurde 
vom Kassationsgericht durch die Urteile von 1984 und 1985 gelOst. Der Kassations
hof lehnte radikal die Unterbrechungslehre ab und verschob die Problematik des 
Schadenersatzes auf die Ebene des Schadens: Aus dem Vertrag oder einer gesetzli
chen Verpflichtung muB hervorgehen ob es sich ja oder nein urn einen ersetzbaren 
Schadenfall handelt. 

8. Die neue Vision des Kassationsgerichtes wurde von der Rechtslehre und der 
Rechtsprechung positiv empfangen. Die einzige Kritik die es auf die neue Losung 
gab war praktischer Art, namlich die Frage, wann man mit einem ersetzbaren 
Schadensfall zu tun hat, wenn der Vertrag oder das Gesetz in diesem Zusammenhang 
nichts bestimmen? 1988 berief sich der Kassationshof plotzlich auf die jetzt einiger
maBen abgeschwachte Unterbrechungslehre: Der Kausalzusammenhang wird in der 
Regel noch immer von einer vertragsmaBigen oder gesetzlichen Verpflichtung unter
brochen, es sei denn diese Verpflichtung ist sekundar hinsichtlich der bei dem Tater 
beruhenden Verpflichtung den von ihm gestifteten Schadenfall zu ersetzen. 
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9. Aus dem obigen Uberblick zeigt sich, daB die Unterbrechungslehre von DE PAGE 
uber das Ziel hinausschiefit: Von einer gr6J3eren Rechtssicherheit in der Rechtspre
chung kann nicht die Rede sein, im Gegenteil sogar. Die grundlegende Kritik an 
dieser Lehre bleibt ihre Unvereinbarkeit mit der Equivalenzlehre, dem Grundsatz 
unseres Haftungssystems. Aufierdem beeintrachtigt die Unterbrechungslehre die 
Absichten der Verfasser des Codes Civil. 

SUMMARY 

THE THEORY OF THE BREACH OF CAUSATION BY THE EFFECT OF 
STATUTORY OR CONTRACTUAL OBLIGATIONS 

1. In principle, any person who incurs damage is obliged to bear the consequences 
of that damage himself. However, where this person considers that that damage was 
caused to him unlawfully by another person, he may, in Belgium, rely upon Articles 
1382 and 1383 of the Civil Code. To do so, however, he must provide evidence of 
three things, i.e. the damage caused, the negligence or fault on the part of the tort 
author, and the causal link between the damage and the negligence or the fault. If 
he succeeds in providing this evidence, the person who is deemed to be liable must 
pay compensation for the damage. 

2. The problems dealt with in this article relate to the issue of causation. This 
causation may be established in two different ways. In certain European countries, 
the adequacy rule applies, under which only the main cause of the damage is 
withhold. Belgium, however, applies the equivalence rule, by which any fault or 
negligence which constitutes a necessary condition for the damage being caused gives 
rise to liability, regardless of its gravity or of the part which it played in bringing 
about the damage. 

3. The consistent application of the equivalence rule has given rise to a very broad 
criterion for causation, which carries the risk that the liability will be passed too 
far down the line. This is why both the courts and the leading authors have sought 
to restrict the impact of the equivalence rule, inter alia by means of the doctrine 
of the breach of the causal link through the fulfilling of the contractual or statutory 
obligation. 

4. The doctrine of the breach of causation was a concept of H. DE PAGE, and can 
be summarised as follows. As soon as a contract or a statutory obligation is 
interposed between fault and damage, the causal link is broken, for the simple 
reason that the damage consists of a loss which can be explained by the contract 
or by the statutory obligation. 

5. DE PAGE was of the opinion that this theory served to restrict the scope of the 
equivalence rule, and it would therefore give rise to a greater degree of legal 
certainty. However, this radical statement on the part of DE PAGE was soon 
criticised by another leading legal author, on the basis of it being irreconcilable with 
the equivalence rule itself! The courts were also divided in their response, which did 
not exactly enhance the cause of legal certainty. 
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6. In the 1978 Walter Kay decision, as well as in its subsequent decisions, the Cour 
de Cassation made express reference to the theory expounded by DE PAGE, i.e. that 
the person who incurs expenditure merely for the purpose of complying with a 
statutory, regulatory or contractual obligation, does not, merely by performing this 
obligation, incur any damage which has a causal link with the fault committed by 
a third party. 

7. The doctrine of the breach of causation was faithfully adhered to by the courts 
for a number of years. However, under the influence of a new wave of criticism 
emanating from the leading legal authors, several courts abandoned this doctrine 
and once again proceeded to apply the equivalence rule. This deadlock amongst the 
courts was solved by the Cour de Cassation in its decisions of 1984 and 1985. The 
Court emphatically rejected the doctrine of the breach of causation, and transferred 
the problem of whether any compensation was payable to element of ,damage" 
- the question whether there was any damage capable of compensation had to be 
assessed in the light of the contract or the statutory obligation. Where it emerged 
from the contract or from the statutory provision that the damage was definitely 
to be borne by the victim, there is no damage open to compensation, and therefore 
no compensation. 

8. The new approach by the Cour de Cassation was acclaimed by the courts and 
the leading authors. The sole criticism levelled at the new solution was a practical , 
one, namely the question as to when ,damage open to compensation" arises if the 
contract or the statute in question make no reference to this. In 1988, the Cour de 
(:assqtjQ_n_ Sl1~d(:!l}ly retl!r!lt:fl_t_o _!he _gQctrine ()f !}l.e breach _of_ c~us_ati()Il, _but il1li 
weakened form, in that normally, the causal link continues to be breached by any 
contractual or statutory obligation, unless that obligation is of secondary impor
tance in relation to the obligation incumbent upon the tortfeasor to repair the 
damage caused by him. 

9. From this survey, it would appear that DE PAGE's doctrine of the breach of 
causation has overshot its target, since far from creating greater legal security, it 
has actually diminished it. The fundamental criticism levelled at this doctrine 
remains its incompatibility with the equivalence rule, which is the bedrock of our 
system of tort liability. Moreover, the doctrine of the breach of causation detracts 
from the intention of the drafters of the Code Civil. 

RESUMEN 

LA TEORIA DE LA RUPTURA DE LA RELACION CAUSAL POR LA INTERVENCION 
DE UNA OBLIGACION LEGAL 0 CONTRACTUAL 

1. En principio, una persona que sufre dafios tiene que asumir elle misma esos 
dafios. Sin embargo, si esa persona estima que los dafios le fueron causados por 
un hecho ilicito de otra persona, en Belgica puede apelar a los art. 1382-1383 C.c. 
Pero entonces, tiene que suministrar una triple prueba, es decir, los dafios y 
perjuicios sufridos, la negligencia/falta del autor y la relaci6n causal entre los dafios 
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y la negligencia/falta. Si logra probar eso, la persona considerada culpable tiene 
que indemnizar los dafios. 

2. La problematica tratada en este articulo se situa en el ambito de la relacion 
causal. Se puede com pro bar esta relacion causal de dos man eras distintas. En ciertos 
pafses europeos, se utiliza la teoria de la causalidad: solo se toma en consideracion 
la causa principal de los dafios. En Belgica al contrario, se aplica la teoria de la 
equivalencia: cada falta o negligencia que sea una condicion necesaria para los 
dafios, es motivo de responsabilidad, sea cuai fuera su gravedad o su importancia 
relativa en la provocacion de los dafios. 

3. La aplicacion consecuente de la teoria de la equivalencia tiene como consecuencia 
que se forma un criterio de causalidad muy amplio existiendo el riesgo que la 
responsabilidad se ramifique demasiado. Por eso, en la jurisprudencia y en la 
doctrina, se ha intentado limitar el alcance de la teoria de la equivalencia, entre otros 
por la teoria de la ruptura de la relacion causal por el cumplimiento de una 
obligacion contractual o legal. 

4. La teoria de la interrupcion fue concebida por H. DE PAGE y significa lo 
siguiente: en cuanto se encuentre un contrato o una obligacion legal entre la falta 
y los dafios, la relacion causal se interrumpe por la simple razon de que los dafios 
consisten en una perdida que se puede explicar por el contrato o la obligacion legal. 

5. DE PAGE consideraba que, gracias a esta teoria, el alcance de la teoria de la 
equivalencia se limitaba y que se crearia una mayor seguridad en el trafico juridico. 
jSin embargo, la tesis radical de DE PAGE fue criticada bastante rapidamente por 
otros jurisconsultos destacados y eso por su incompatibilidad con la teoria de la 
equivalencia misma! Las reacciones de la jurisprudencia tambien fueron variadas, 
de manera que puede afirmarse que la seguridad en el trafico juridico no se ha visto 
incrementada. 

6. En la sentencia Walter Kay de 1978 y en las sentencias siguientes, el Tribunal 
Supremo se basa explicitamente sobre la teoria de DE PAGE: quien contrae gastos 
solo para cumplir con obligaciones legales, reglamentarias o contractuales, no sufre, 
por su mero pago, dafios que tengan una relacion causal con la falta cometida por 
un tercero. 

7. Durante algunos afios, los tribunales siguieron fielmente la teoria de la interrup
cion. Bajo la influencia de una nueva ola de critica de parte de la doctrina, varios 
jueces se distanciaron de la teoria de la interrupcion y volvieron a aplicar la teoria 
de la equivalencia. Este estancamiento en la jurisprudencia fue resuelto por el 
Tribunal Supremo con las sentencias de 1984 y 1985. El Tribunal Supremo rechazo 
radicalmente la teorfa de la interrupcion y desplazola problematica de la indemniza
cion al plano de los dafios: tiene que desprenderse del contrato o de la obligacion 
legal si se trata de dafios reparables o no. Si se desprende del contrato o de la ley 
que la victima debe hacer frente definitivamente a los dafios, no se producen dafios 
reparables y, por consiguiente, no hay indemnizacion tampoco. 

8. La nueva vision del Tribunal Supremo fue acogida positivamente por la doctrina 
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y la jurisprudencia. La unica crftica que existia contra lanueva soluci6n era de indole 
pnictica, es decir, ;,como aplicar esta doctrina cuando se trata de ,dafios repara
bles" si el contrato o la ley no estipulan nada a ese respecto? En 1988, el Tribunal 
Supremo de nuevo se bas6 repentinamente en la teorfa de la interrupci6n que fue 
algo moderada esa vez: en general, la relaci6n causal todavia esta interrumpida por 
una obligaci6n contractual o legal, a menos que esa obligaci6n sea secundaria con 
respecto ala obligaci6n que recae sobre el autor de reparar los dafios causados por 
el. 

9. La sinopsis arriba mencionada demuestra que la teorfa de la interrupci6n de DE 
PAGE no resulta del todo satisfactoria: ni hablar de mayor seguridad juridica en 
lajurisprudencia, al contrario incluso. La critica fundamental sobre esta teoria sigue 
siendo su incompatibilidad con la teoria de la equivalencia, el fundamento de 
nuestro sistema de responsabilidad. Ademas, la teoria de la interrupci6n va en 
menoscabo de la intenci6n de los autores del Code Civil. 
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