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I. Inleiding 

1. Op 27 juni 1995 is in het Be1gisch Staatsblad de wet van 13 april 
1995 verschenen(1). Deze wet voert een aantal ingrijpende wij
zigingen door aan artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen (voortaan verkort weergegeven als W.A.M.
wet), dat in allerijl was ingevoerd in het kader van een ,globaal" 
plan tot sanering van de Sociale Zekerheid en waarin een nieuwe 
vergoedingsregeling van bepaalde verkeersslachtoffers was uitge
werkt(2). 
Reeds geruime tijd v66r de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 
29bis(3) was gebleken dat dit artikel hoognodig moest worden aan
gepast om reden van de vele lacunes en interpretatieproblemen die 
men had vastgesteld. Nauwelijks een maand na de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad van de nieuwe vergoedingsregel, werd door de 
beer ANSOMS een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van artikel 
29bis W.A.M.-wet(4). Aan de hand van een 11-puntenprogramma 
werden in dit wetsvoorstel een aantal gebreken van het kersverse 
artikel 29bis blootgelegd en werden tevens voorstellen tot verbetering 
geformuleerd. Hierop werden vervolgens niet minder dan 21 amen
dementeD ingediend die uiteindelijk hebben geresulteerd in de hierna
volgende wettekst. Voor een goed begrip leek het ons nuttig artikel 
29bis W.A.M.-wet, zowel in zijn oorspronkelijke formulering als in 
zijn gewijzigde versie op te nemen, aangezien de reden van de tussen
gekomen wetswijziging hoofdzakelijk haar grondslag vindt in de 
,vergetelheden" en ,onvolkomenheden" van de oorspronkelijke 
tekst van artikel 29bis(5). 

(1) Wet van 13 april1995 tot wijziging van artikel 29bis en tot opheffing van artikel29ter van 
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, B.S., 27 juni 1995, p. 18244-18245. 
(2) De inlassing van artikel 29bis in de W.A.M.-wet gebeurde door artikel 45 van de wet van 
30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, B.S., 31 maart 1994, p. 8877. 
(3) In artikel 29ter werd bepaald dat het hoofdstuk Vbis i.v.m. de vergoeding van bepaalde 
slachtoffers van verkeersongevallen in werking is getreden op 1 januari 1995. 
(4) Wetsvoorstel ANsoMs tot wijziging van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Gedr. St., 
Kamer, 1993-94, nr. 1422/1, p. 1-5. Voor een korte bespreking van dit wetsvoorstel AN
soMs, zie Verzekeringsnieuws, 1994, nr. 18, ,Objectieve aansprakelijkheid. Wetsvoorstel
ANsoMs". 
(5) De cursief gedrukte passages van het nieuwe artikel 29bis betreffen de gewijzigde of 
toegevoegde bepalingen. 
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Oude art. 29bis 

§ 1. Bij een verkeersongeval waarbij 
een motorrijtuig betrokken is, wordt, 
met uitzondering van de stoffelijke scha
de, alle schade veroorzaakt aan elk 
slachtoffer of zijn rechthebbenden en 
voortvloeiend uit lichamelijke letsels of 
het overlijden, vergoed door de verzeke
raar die de aansprakelijkheid dekt van de 
eigenaar of de houder van het motorrij
tuig overeenkomstig deze wet, of, bij 
gebreke van verzekering, door het Ge
meenschappelijk Waarborgfonds be
doeld in artikel 50 van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verze
keringsondernemingen. 

De verzekeringsinstellingen in de zin 
van artikel 2 van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en in
validiteitsverzekering, die de slachtof
fers bedoeld in het eerste lid hebben 
vergoed, treden in de rechten van die 
slachtoffers. 

Het slachtoffer dat een onverschoon
bare fout heeft begaan, kan zich niet op 
de bepalingen van het eerste lid beroe
pen indien het ouder is dan 14 jaar. 
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Nieuwe art. 29bis 

§ 1. Bij een verkeersongeval waarbij een 
motorrijtuig betrokken is, wordt, met 
uitzondering van de stoffelijke schade, 
alle schade veroorzaakt aan elk slacht
offer of zijn rechthebbenden en voort
vloeiend uit lichamelijke letsels of het 
overlijden, vergoed door de verzekeraar 
die de aansprakelijkheid dekt van de 
eigenaar, de bestuurder of de houder 
van het motorrijtuig overeenkomstig 
deze wet. 

Schade aan functionele prothesen 
wordt-beschouwd-als-lichamelijke-scha
de. 

Artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzeke
ringsondememingen is van toepassing 
op deze schadevergoeding. Wanneer 
het ongeval evenwel door toeval ge
beurde, blijft de verzekeraar tot vergoe
ding gehouden. 

De bepalingen van dit artikel zijn te
vens van toepassing op de verkeerson
gevallen waarbij motorrijtuigen zijn be
trokken die krachtens ar:tikell O'van deze 
wet vrijgesteld zijn van de ver:plichting 
tet verzekering en wanneer de eigenaars 
van die motorrijtuigen gebruik hebben 
gemaakt van die vrijstelling. 

Slachtoffers die een onverschoonbare 
fout hebben begaan die de enige oorzaak 
was van het ongeval, kunnen zich niet 
beroepen op de bepalingen van het eer
ste lid. 

Enkel de opzettelijke fout (franstalige 
tekst: la faute volontaire) van uitzonder-



§ 2. De bestuurder en de passagiers van 
een motorrijtuig en hun rechthebbenden 
kunnen zich niet beroepen op de bepa
lingen van dit artikel. 
§ 3. Onder motorrijtuig moet worden 
verstaan ieder voertuig bedoeld in arti
kel 1 van deze wet met uitzondering van 
het voertuig dat in het verkeer wordt 
gebracht en waarmee niet sneller dan 
stapvoets kan worden gereden. 
§ 4. De verzekeraar of het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds kun
nen hun subrogatierecht niet uitoefenen 
tegen de voor de schade aansprakelijke 
persoon of zijn rechthebbenden, voor de 
schadevergoeding die zij hun krachtens 
dit artikel hebben betaald. 

Die vergoedingen zijn niet vatbaar 
voor beslag of schuldvergelijking met 
het oog op de vordering van de andere 
vergoedingen uit hoofde van het ver
keersongeval. 

§ 5. De regels betreffende de burger
rechtelijke aansprakelijkheid blijven 
van toepassing op alles wat niet uitdruk
kelijk bij dit artikel wordt geregeld. 

lijke ernst, waardoor degene die ze be
gaan heeft zonder geldige reden wordt 
blootgesteld aan een gevaar waarvan hij 
zich bewust had moeten zijn, is onver
schoonbaar. 

Het bewijs van onverschoonbare fout 
is niet toegelaten ten aanzien van slacht
offers, jonger dan 14 jaar. 

Deze vergoedingsplicht wordt uitge
voerd overeenkomstig de wettelijke be
palingen betreffende de aansprakelijk
heidsverzekering in het algemeen en de 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen in het bijzonder, voor
zover daarvan in dit artikel niet wordt 
afgeweken. 

§ 2. De bestuurder van een motorrijtuig 
en zijn rechthebbenden kunnen zich niet 
beroepen op de bepalingen van dit arti
kel. 
§ 3. Onder motorrijtuig moet worden 
verstaan ieder voertuig bedoeld in arti
kel 1 van deze wet met uitzondering van 
rolstoelen met een eigen aandrijving die 
door gehandicapten in het verkeer kun
nen worden gebracht. 

§ 4. De verzekeraar of het gemeen
schappelijk waarborgfonds treden in de 
rechten van het slachtoffer tegen de in 
gemeen recht aansprakelijke derden. 

De vergoedingen, die ter uitvoering 
van dit artikel werden uitgekeerd, zijn 
niet vatbaar voor beslag of schuldverge
lijking met het oog op de vordering van 
andere vergoedingen wegens het ver
keersongeval. 
§ 5. De regels betreffende de burger
rechtelijke aansprakelijkheid blijven 
van toepassing op alles wat niet uitdruk
kelijk bij dit artikel wordt geregeld. 

2. De hiemavolgende uiteenzetting beoogt in de eerste plaats de 
vergoedingsregeling van bepaalde verkeersslachtoffers vanuit een 
praktisch oogpunt te behandelen, zonder daarbij de gerezen interpre
tatiemoeilijkheden uit de weg te gaan. Meteen wordt de gelegenheid 
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te baat genomen om ook een overzicht te geven van de tussengeko
men wijzigingen en de omstandigheden die tot zulke snelle wetswijzi
ging hebben aanleiding gegeven. 

3. Om niet af te wijken van het vooropgesteld doel- een praktijk
gerichte benadering - zal in deze uiteenzetting niet nader worden 
ingegaan op de wordingsgeschiedenis van artikel 29bis W.A.M.
wet(6). Met betrekking tot dit laatste punt volstaat het te signaleren 
dat het de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was, op het vlak 
van de verkeersongevallen, een objectieve risico-aansprakelijkheid op 
te nemen in het Burgerlijk Wetboek onder het hoofdstuk betreffende 
de onrechtmatige daad, meer bepaald in een nieuw artikell385bis. De 
senatoren hadden echter bezwaren geuit tegen een wetswijziging van 
de fundamenten van het burgerlijk recht en kozen voor een systeem 
van automatische schadeloosstelling, dat in de verzekeringswet zou 
worden ingeschreven. 

II. Juridische kwalificatie van art. 29bis 

4. Ben van de redenen die tot de wijziging van artikel 29bis hebben 
aanleiding gegeven_ was de onzekerheid di_e ~Lbyerst~ !lOP~!!_~ he! 
statuut van de nieuwe vergoedingsregeling. In de oorspronkelijke 
tekst van artikel 29bis werd nergens uitdrukkelijk gezegd welke 
juridische kwalificatie diende gegeven te worden aan het nieuwe 
vergoedingssysteem. Dit heeft dan ook vrij snel geleid tot een belang
rijke doctinale discussie hieromtrent.(7) 
Een overgrote meerderheid van auteurs stelde dat het een aansprake
lijkheidsverzekering betrof(8), terwijl anderen de mening waren toe
gedaan dat het om een persoonsverzekering (andere dan een lev ens-

(6) Voor een bespreking van de eerder in Belgie ondemomen initiatieven die als voorlopers 
van artikel 29bis W.A.M.-wet kunnen beschouwd worden, kan verwezen worden naar de 
bijdrage van PoTE, R., ,Fout-, risico- of objectieve aansprakelijkheid in het verkeer. Waar 
staan wij in Belgie?", Verzekeringswereld, april 1986, p. 7-15. 
(7) ScHOORENS, G., ,Verkeersongevallen met ,zwakke weggebruikers"; Het nieuwe vergoe
dingssysteem van artikel 29bis W.A.M.-wet. Het kwalificatieprobleem", R.G.A.R., 1995, n° 
12443. 
(8) DALCQ, R.O., ,L'indemnisation des dommages corporels des pit~tons et des cyclistes", 
J.T., 1994, p. 665-672; DUBUISSON, B., ,La loi sur l'indemnisation automatique de certaines 
victimes d'accidents de Ia circulation ou !'art du 'clair obscur"', in L'indemnisation auto
matique de certaines victimes d'accidents de la circulation. Loi du 30 mars 1994, DUBUISSON, 
B. (ed.), Bruxelles, Bruylant, p. 9-49; FAGNART, J.-L., ,L'indemnisation des victimes d'acci
dents de Ia circulation apres Ia reforme baclt~e du 30 mars 1994", R.G.A.R., 1994, n° 12.388, nr. 
20. 
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verzekering) ging(9). Nog anderen spraken over een eigensoortige 
schadeverzekering met indemnitair karakter(l 0), of nog, over een 
zelfstandige juridische verbintenis die direct aan de aansprakelijk
heidsverzekeraar werd opgelegd, maar evenwel niet als een vorm van 
verzekering gezien moest worden(11). 
Vanzelfsprekend heeft de juridische kwalificatie van artikel 29bis 
belangrijke consequenties op de daarop van toepassing zijnde rechts
regels en de daaruit voortvloeiende juridische gevolgen, onder meer 
betreffende eigen recht of directe vordering van de schadelijders, 
tegenstelbaarheid van de verweermiddelen van de verzekeraar, re
gres- en subrogatievordering van de verzekeraar, rol van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds en verjaring. 

5. De wet van 13 april1995 heeft een einde gemaakt aan de onzeker
heid en de doctrinale discussie met betrekking tot het statuut van 
artikel 29bis W.A.M.-wet, met name door een achtste en laatste lid toe 
te voegen aan § 1, dat luidt als volgt: ,Deze vergoedingsplicht wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de 
aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen in het bijzonder, voorzover 
daarvan in dit artikel (29bis) niet wordt afgeweken". Er bestaat dus 
geen enkele twijfel meer over het feit dat artikel 29bis de structuur 
behoudt van een aansprakelijkheidsverzekering in de zin van de 
artikelen 77 tot 89 van de Verzekeringswet van 25 juni 1992(12). 
Zulks impliceert dat de vergoedingsgerechtigden ex artikel 29bis 
moeten beschouwd worden als ,benadeelden" in de zin van artikel 
1, littera d van de Verzekeringswet van 25 juni 1992. Ook de be
palingen van de W.A.M.-wet inzake de rechtstreekse vordering van 
het benadeelde slachtoffer tegen de verzekeraar en het principe van 

(9) FREDERICQ, S., ,Belgique. Assurance automobile. Protection des pietons et des cyclistes. 
Une loi revolutionnaire: Ia loi du 30 mars 1994", Bulletin d'Information AIDA, nr. 45, 1994, p. 
70-71. 
(10) SIMOENS, D., ,De nieuwe vergoedingsrege1 ten voordele van voetgangers en fietsers", 
R.W., 1994-95, p. 114 e.v. en ,Een nieuwe vergoedingsregel voor bepaalde slachtoffers van 
verkeersongevallen", Jura Falc., 1994-95, p. 103 e.v. 
(11) SCHOORENS, G., ,Verkeersongevallen met ,zwakke weggebruikers": algemene princi
pes", in Landverzekering en motorrijtuigenverzekering: Een kritische commentaar bij recente 
wetswijzigingen, Centrum Verzekeringswetenschap (ed.), Leuven, uitgave in eigen beheer, 
1995, p. 78-121. 
(12) Contra: SIMOENS, D., ,De gewijzigde vergoedingsregel ten voordele van voetgangers, 
fietsers en passagiers", R. W., 1995-1996, p. 218-223. 
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niet-tegenste1baarheid van de excepties, zullen onverkort van toepas
sing zijn op de verkeersongevallen die onder het toepassingsge
bied van artike1 29bis vallen. Het s1achtoffer za1 met andere woor
den beschikken over een rechtstreekse vordering tegen W.A.M.
verzekeraar van het bij het verkeersongeva1 betrokken voertuig, of 
desgevallend tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, en dit 
op grond van artike1 12 W.A.M.-wet. Daarnaast kan de verzeke
raar ingevo1ge artike1 16 W.A.M.-wet geen uit de wet of uit het 
verzekeringscontract voortv1oeiende exceptie tegenwerpen aan het 
s1achtoffer. Hij kan zich echter we1 een recht van verhaa1 voorbe
houden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond be
staat, tegen een verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voor 
zover de verzekeraar vo1gens de wet of de verzekeringsovereenkomst 
mocht gerechtigd zijn de uitkering te weigeren of te verminderen. Ook 
de verjaringstermijn van de vordering van het s1achtoffer op grond 
van artike1 29bis bedraagt overeenkomstig artike1 15 W.A.M.-wet 
5 jaar. 

III. Toepassingsgebied 

6; · Het toepassingsgebied van het nieuwe vergoedingss¥steem _w_or.dJ 
aan verschillende beperkingen onderworpen: het moet gaan om een 
verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is (A), van de 
categorie van de vergoedingsgerechtigden wordt uitdrukke1ijk uit
ges1oten de bestuurder van het motorrijtuig en zijn rechthebbenden 
(B), de schade die in aanmerking komt voor vergoeding is alleen 
deze die voortv1oeit uit 1ichame1ijke 1etse1s of het overlijden, met 
uits1uiting van de stoffe1ijke schade (C), aan de vergoedingsplichti
gen (D) worden de klassieke exoneratiegronden ontzegd (E), met 
uitzondering van de onverschoonbare fout, gep1eegd door een s1acht
offer van 14 jaar of ouder, en die de enige oorzaak was van het 
ongeva1 (F). 

7. De draagwijdte van deze beperkingen za1 hiernavo1gend nader 
worden toegelicht aan de hand van de voorbereidende werken van 
de wet en, waar moge1ijk, geillustreerd worden met voorbee1den, 
ont1eend aan de rechtspraak en rechts1eer die zich het 1aatste decen
nium in Frankrijk heeft ontwikke1d naar aan1eiding van de wet van 5 
juli 1985 ,tendant a ['amelioration de la situation des victimes 
d'accidents de la circulation et a ['amelioration des procedures 
d'indemnisation", kortweg genoemd de wet Badinter. 
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Een aantal begrippen uit artikel 29bis W.A.M.-wet werden inderdaad 
rechtstreeks overgenomen uit de Franse wet Badinter, zoals de ,be
trokkenheid" (['implication) van het motorrijtuig bij het verkeers
ongeval en de ,onverschoonbare fout" (la faute inexcusable) van het 
slachtoffer. Bij de analyse van de tekst van artikel 29bis zal dan ook 
verwezen worden naar de interpretatie die de Franse rechters gegeven 
hebben aan deze begrippen. 

A. VERKEERSONGEVAL WAARBIJ EEN MOTORRIJTUIG BETROKKEN IS 

8. In de aanhef van artikel 29bis § 1 wordt gepreciseerd dat het moet 
gaan om een ,verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrok
ken". Hieruit kunnen wij reeds een eerste reeks toepassingsvoorwaar
den afleiden. 

1. Motorrijtuig 

9. Wat men moet verstaan onder het begrip ,motorrijtuig" in de 
context van de nieuwe vergoedingsregeling, wordt verduidelijkt in 
artikel 29bis § 3. Een motorrijtuig is namelijk ,ieder voertuig bedoeld 
in artikel 1 van deze wet, met uitzondering van rolstoelen met een 
eigen aandrijving die door gehandicapten in het verkeer kunnen 
worden gebracht". De wetgever heeft er zich dus toe beperkt te 
verwijzen naar de definitie van het begrip ,motorrijtuig", vervat in 
artikel 1 W.A.M.-wet, en heeft hier een specifieke beperking aan 
toegevoegd. 

a. Een motorrijtuig is ieder voertuig, bedoeld in artikel1 W.A.M.-wet 

10. Door uitdrukkelijk te verwijzen naar artikel1 W.A.M.-wet, wordt 
de draagwijdte van artikel29bis medebepaald door de interpretatie die 
in de huidige rechtspraak en rechtsleer wordt gegeven aan het begrip 
motorrijtuig van artikel 1 W.A.M.-wet. 

Volgens artikel 1 W.A.M.-wet moet onder motorrijtuigen worden 
verstaan ,rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te be
wegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, 
zonder aan spoorstaven te zijn gebonden; al wat aan het rij- of 
voertuig is gekoppeld, wordt als een dee/ ervan aangemerkt. Met 
motorrijtuigen worden gelijkgesteld, de door de Koning bepaalde 
aanhangwagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig 
te worden gekoppeld met het oog op het vervoer van personen of 
zaken". 
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Het moet dus in de eerste plaats gaan om voertuigen die door een 
mechanische kracht kunnen worden gedreven zonder aan spoorstaven 
te zijn gebonden, zoals auto's, vrachtwagens, tanks, tractoren, brom
en motorfietsen(l3). Maar ook een sneeuwscooter, aangedreven door 
een motor en vastgehecht op skilatten, wordt beschouwd als een 
motorrijtuig(l4). Rij- of voertuigen daarentegen die in beweging 
worden gebracht door louter menselijke kracht (fietsen, steps) of door 
gebruik te maken van trek- of spandieren (huifkar, koets), vallen niet 
onder het toepassingsgebied van artikel29bis W.A.M.-wet(l5). Even
min de voertuigen die aan spoorstaven zijn gebonden zoals trams, 
trolleybussen of metrostellen. 
Het feit dat het voertuig op het ogenblik van het ongeval defect was of 
dat de motor niet draaide is irrelevant, aangezien het voertuig enkel 
moet kunnen gedreven worden door een mechanische kracht(16). 
Wanneer een voertuig wordt voortgeduwd omdat het defect is, blijft 
dit dus onder het toepassingsgebied van de wet vallen(17). 

11. De in artikel 1 in fine bedoelde aanhangwagens, die door de 
W.A.M.-wet gelijkgesteld worden met het motorrijtuig zelf(18), als
mede al wat aan het motorrijtuig gekoppeld is(19), vallen eveneens 
onder het toepassingsgebied van artikel 29bis. Wanneer derhalve een 
ofiachtzamrfietsecg-eworrd Taakt door tegen het uitsteeksel van een . 
losgekoppelde aanhangwagen aan te rijden, dan zal hij een beroep 
kunnen doen op het nieuwe vergoedingssysteem, in de mate althans 

(13) Cass., 20 maart 1964, Pas., 1964, I, p. 792. Voor andere toepassingsvoorbeelden van dit 
begrip zie FoNTAINE, M., Droit des assurances, Bruxelles, Larcier, 1975, p. 220, n° 62 en 
BEYENS, E., L'assurance des vehicules automoteurs, Les Novelles, Droit commercial, t. V, 
Bruxelles, Larcier, 1966, p. 566, n° 20-21. 
(14) BAUDOUIN, J.L., ,Chronique de droit du Quebec", Rev. trim. dr. civ., 1974, p. 220, n° 27. 

(15) In Frankrijk zie BARBIERI, J.F., noot onder Cass. fr., 11 april 1986, J.C.P., 1986, II, n° 
20672. 

(16) Zie in die zin PHILIPPE, D., ,Les conditions d'application de la nouvelle 1oi. L'implica
tion", in L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de Ia circulation. Loi 
du 30 mars 1994, BUBUISSON, B. (ed.), Bruxelles, Bruy1ant, 1995, p. 51-73. 
(17) Zie in die zin Cass. fr., 25 mei 1994, J.C.P., 1994, IV, n° 1889; zie eveneens in die zin 
Cass. fr., 21 juli 1986, Jurisprudence Automobile, 1986, p. 416 en Cass. fr., 5 december 1990, 
Jurisprudence Automobile, 1991, p. 25. 
(18) Met betrekking tot de afgehaakte aanhangwagens, werd in het vers1ag ARTs uitdrukke
lijk gewezen op het feit dat in de W.A.M.-wet de aanhangwagens met het motorrijtuig ze1f 
worden gelijkgesteld, dat ze alsdusdanig ook verzekerd zijn, en dat ze ook voor de toepassing 
van deze wet met een ,motorrijtuig" gelijkgeste1d zijn (Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, 
p. 46). 
(19) ScHAMPS, G., ,Assurance R.C. Auto: une 1oi nouvelle?", R.G.A.R., 1990, m. 11.671, p. 2; 
VAN RossUM, J., ,De nieuwe modelpo1is voor de burgerlijke aansprake1ijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen", Verkeersrecht, februari-maart 1994, p. 44; DELAT, J. en MAEs, B., Het 
Hofvan Cassatie en de autoverzekering, Kluwer, Deurne, 1994, p. 4. 
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deze aanhangwagen kan worden beschouwd als zijnde ,betrokken bij 
het verkeersongeval" (20). Dit is eveneens het geval wanneer een 
,zwakke weggebruiker" het slachtoffer wordt van een ongeval waar
bij een toevallig gesleept voertuig is betrokken. In deze hypothese zal 
de verzekeraar van het slepende voertuig tussenkomen. 

b. Uitsluiting van ,rolstoelen met een eigen aandrijving die door 
gehandicapten in het verkeer kunnen worden gebracht" 

12. Deze uitsluiting is nieuw en werd ingevoerd door de wet van 13 
april 1995, ter vervanging van de voorheen geldende uitsluiting die 
betrekking had op ,voertuigen die in het verkeer werden gebracht en 
waarmee niet sneller dan stapvoets (hiermee werd bedoeld een snel
heid van ongeveer 7 km per uur) kan worden gereden". De wetgever 
heeft inderdaad willen verhelpen aan de ongewenste gevolgen die 
voortvloeiden uit de al te mime formulering van de uitsluiting van de 
oorspronkelijke versie van artikel 29bis. Hierdoor vielen immers een 
aantal traagrijdende motorrijtuigen, zoals bijvoorbeeld bulldozers, 
dorsmachines en wegwalsen of grate rollers die bij wegenwerken 
worden gebruikt, buiten het toepassingsgebied van artikel 29bis, 
aangezien zij immers niet sneller dan stapvoets kunnen rijden, en 
dit terwijl zij nochtans door hun omvang en gewicht in het verkeer een 
reeel gevaar betekenen voor de zwakke weggebruiker(21). 

13. Teneinde deze ongewilde negatieve gevolgen te vermijden, werd 
artikel 29bis gewijzigd in de zin van de oorspronkelijke bedoeling van 
de wetgever(22), met name door de uitsluiting enkel toepasselijk te 
maken op ,rolstoelen met een eigen aandrijving die door gehandi
capten in het verkeer kunnen worden gebracht". Zodoende zal de 
nieuwe vergoedingsregeling wei van toepassing zijn op ongevallen, 
waarbij een traagrijdend motorrijtuig zoals bijvoorbeeld een wegwals 
betrokken is. Dit ligt trouwens volledig in de lijn van de rechtspraak 
die zich in Frankrijk heeft' ontwikkeld naar aanleiding van de wet 

(20) Zie eveneens in die zin DE TEMMERMAN, B., ,De nieuwe wetgeving inzake vergoeding 
van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen", inNieuwe wetgeving inzake echtscheiding, 
cessie schuldvordering, medei!igendom, immuniteit bij beslag, politierechtbank, telefoonaftap 
en vergoeding verkeersslachtoffers. Een eerste commentaar, Gent, Mys en Breesch, 1994, p. 7-
8. 
(21) Voor een overzicht van de discussie die er heerste omtrent de interpretatie van de 
voorheen ge1dende uitsluiting, kan verwezen worden naar TUERLINCKX, B., ,Verkeersonge
vallen met ,zwakke weggebruikers": toepassing in de praktijk", in Landverzekering en 
motorrijtuigenverzekering: Een kritische commentaar bij recente wetswijzigingen, Centrum 
Verzekeringswetenschap (ed.), Leuven, uitgave in eigen beheer, 1995, p. 1-77, nrs. 11-13. 
(22) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 45. 

13 



Badinter, waar bulldozers, sneeuwruimers, grasmaaiers, enz., waarop 
een bestuurder kan plaatsnemen, niet onder de uitgesloten categorie 
van stapvoets rijdende motorrijtuigen vallen(23). 

2. Verkeersongeval 

a. Ongeval waarbij een verkeerselement aanwezig is 

14. Niet om het even welk ongeval zal aanleiding geven tot de 
toepassing van het nieuwe vergoedingssysteem. Op advies van de 
Commissie voor Verzekeringen werd aan de tekst van het oorspron
kelijk voorontwerp, waarin enkel werd verwezen naar het begrip 
,ongeval" alsdusdanig, de specificatie ,verkeer" toegevoegd. 
De wetgever vond het blijkbaar niet nodig de term ,verkeersongeval" 
te definieren(24). Tijdens de bespreldng in de Senaatscommissie werd 
met betrekking tot het begrip ,verkeersongeval" enkel opgemerkt dat 
een ongeval waarbij de schade veroorzaakt wordt door ,een born
auto", geen verkeersongeval uitmaakt en derhalve niet onder het 
toepassingsgebied van deze wet valt(25). Voor een nadere identifica
tie van de hier beoogde verkeersongevallen, werd in de voorberei
dende werken verder aileen verwezen naar de momenteel terzake 
geldende rechtspraak en rechtsleer. Nochtans loont het de moeite hier 
even bij stir te @ijven staan. -
In het kader van de W.A.M.-verzekering, dient de verzekeraar slechts 
dekking te verlenen indien de schadeveroorzaking verband houdt met 
de deelneming van het motorrijtuig aan het verkeer(26). Aangezien de 
door de W.A.M.-verzekering gedekte schade niet strikt beperkt is tot 

(23) VINEY, G., ,L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation", in Droit des 
Affaires, Parijs, L.G.D.J., 1992. 
(24) Opmerkenswaardig is dat de term ,verkeersongeval" evenmin werd omschreven in de 
recente wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal 
bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging (B.S., 
21 juli 1994, p. 19.117 e.v.), noch in het uitvoerings-K.B. van 15 juli 1994 (B.S., 21 juli 1994). 
Artikel 36 van de wet van 11 juli 1994 dat een artikel 601bis toevoegt aan het Gerechtelijk 
Wetboek, maakt nochtans melding van dit begrip: ,De politierechtbank neemt kennis, onge
acht het bedrag, van aile vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers
ongeval, zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het 
publiek". Voor een bespreking van de wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken 
kan verwezen worden naar KLEES, 0., ,La loi du 11 juillet 1994 relative aux Tribunaux de 
Police et portant certaines dispositions relative a I' acceleration et a la modernisation de la 
justice penale", J.T., 1994, p. 785-786 en TILLEKAERTS, C., ,Bevoegdheid Politierechtbank. 
Wet van 11 juii 1994", in Nieuwe wetgeving inzake echtscheiding, cessie schuldvordering, 
medei!igendom, immuniteit bij beslag, Politierechtbank, telefoonaftap, vergoeding verkeers
slachtoffers. Eerste commentaar, Mys en Breesch, Gent, 1994, p. 139-151. 
(25) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 27. 
(26) Benelux Gerechtshof, 10 december 1990, R.W., 1990-91, p. 1048. 
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de scbade die wordt veroorzaakt door een verkeersongeval in de zin 
van bet Algemeen Reglement op de Politie van bet Wegverkeer(27), 
zal bet begrip ,verkeer" ook in de context van artikel 29bis ruim 
moeten gei'nterpreteerd worden. Het omvat dus eveneens de stil
staande voertuigen. Het Hof van Cassatie beeft bij verscbillende 
gelegenheden bevestigd dat er een oorzakelijk verband moet bestaan 
tussen de scbade en enig gebruik van bet motorrijtuig in bet verkeer, 
door de plaats die bet inneemt, door zijn staat of door enige bewe
ging(28). Men zou eveneens de definitie kunnen volgen, die de Franse 
professor J.L. AUBERT beeft gegeven aan bet begrip verkeersongeval in 
bet kader van de wet Badinter en die luidt als volgt: ,Il y a accident de 
la circulation des !'instant que l'evenement generateur du dommage 
peut etre rattache a la circulation" (29). 

15. Waar juist de grens ligt tussen een verkeersongeval en een onge
val buiten elke verkeerscontext is niet echt duidelijk. Men zal biervoor 
ondermeer een beroep kunnen doen op de criteria, die in de recbt
spraak worden gebanteerd om verkeersongevallen te onderscbeiden 
van ongevallen waarbij het betrokken voertuig niet deelneemt aan het 
verkeer en de aldus berokkende scbade niet gedekt is door de 
W.A.M.-verzekering, zoals bijvoorbeeld bet geval is voor voertuigen 
die louter gebruikt worden als macbinewerktuig voor bedrijfsverrich
tingen en dus niet of niet uitsluitend als vervoermiddel(30). Sedert bet 
arrest van 23 oktober 1984, uitgesproken door het Benelux Gerecbts
hof, wordt algemeen bescbouwd dat een ongeval voortvloeit uit de 
deelname van het voertuig aan bet verkeer, wanneer enerzijds de 
verplaatsingen niet uitsluitend te maken bebben met bedrijfsmatige 
maneuvers, en anderzijds de veroorzaakte scbade karakteristiek is 
voor scbadeveroorzaking door een motorrijtuig in bet verkeer(31). 

(27) Cass., 27 februari 1969, Arr. Cass., 1969, p. 610. 
(28) Benelux Gerechtshof, 10 december 1990, R.W., 1990-91, p. 1048; Cass., 8 maart 1977, 
Arr. Cass., 1977, p. 735; Cass., 5 november 1971, Arr. Cass., 1972, p. 239; Luik, 13 mei 1993, 
De Verz., 1993, p. 581. 
(29) AUBERT, J.L., ,La notion d'accident de Ia circulation", D., 1994, Sommaires commentes, 
~· 1~, aangehaald bij PHILIPPE, D., ,Les conditions d'application de Ia nouvelle loi. L'implica
tlon , o.c. 
(30) DUBUISSON, B., ,Commentaire des articles 1 a 11. L'obligation d'assurance, la garantie 
d'indemnisation", in La nouvelle reglementation de ['assurance R.C. Automobile, FONTAINE, 
M. et JADOUL, P. (ed.), Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 14. Voor een overzicht van de rechtspraak 
dienaangaande, zie DELAT, J. en MAES, B., Het Hofvan Cassatie en de autoverzekering, o.c., 
p. 9-12. 
(31) Benelux Gerechtshof, 23 oktober 1984, R.W., 1984-85, p. 1009; Cass., 12 juni 1989, 
R.W., 1989-90, p. 230; Brusse1, 18 november 1992, De Verz., 1993, p. 258, noot W. PEVER
NAGIE. 
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16. In het kader van de wet Badinter werd aan het begrip ,verkeers
ongeval" eveneens een zeer ruime interpretatie gegeven, zoals blijkt 
uit de hiemavolgende voorbeelden. Een automobilist, die bespeurde 
dat er rook kwam vanonder de motorkap van zijn wagen, stopt op de 
pechstrook van een autosnelweg. Het voertuig vat vuur en de brand 
slaat over op de omliggende terreinen. Het Hof was van oordeel dat 
het hier om een verkeersongeval ging, omdat de brand was ontstaan 
op een ogenblik dat het voertuig op de autosnelweg reed en dus 
deelnam aan het verkeer(32). In een ander geval, waarbij twee gepar
keerde tractoren, geladen met hooi, vuur hadden gevat door de ont
ploffing van de autoband van een van de tractoren, en waarbij de 
brand was overgeslagen op een naburig huis, waardoor de bewoners 
verwond raakten, werd in dezelfde zin geoordeeld(33). 
Soms is het Franse Hof van Cassatie naar onze mening heel ver 
gegaan. Zo werd bijvoorbeeld eveneens als verkeersongeval be
schouwd, het geval waarbij, door een op het veld door een tractor 
getrokken kluitenbreker, een steen werd weggeslingerd in het oog van 
een voorbijrijdende fietser(34). Een dergelijk standpunt zal niet kun
nen gevolgd worden in het kader van artike129bis, en dit om reden dat 
men niet kan spreken van een motorrijtuig dat ,deelneemt aan het 
verkeer". Volgens de Belgische cassatierechtspraak is de W.A.M.
wet ~ en-dus -ook artikel 29bis ~ immers niet van _toepassing 
wanneer een motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval uitsluitend 
gebruikt werd als machinewerktuig voor bedrijfsverrichtingen, het
geen in casu het geval was(35). 

b. Verkeersongevallen op prive-terreinen 

17. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het verkeersongeval 
moet gebeurd zijn op de plaatsen die toegankelijk zijn voor het ver
keer overeenkomstig de W.A.M.-wet(36). Volgens artikel 2 § 1 
W.A.M.-wet geldt de verzekeringsverplichting alleen ,op de open
bare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of 

(32) Cass. fr., 20 januari 1993, D., 1994, Sommaires commentes, p. 16. 
(33) Niet gepubliceerd, maar aangehaald door PHILIPPE, D., ,Les conditions d'application de 
la nouvelle loi. L'implication", o.c. 
(34) Cass. fr., 31 maart 1993, D., 1994, Sommaires commentes, p. 17. 
(35) Zie in die zin Cass., 5 november 1971, Arr. Cass., 1972, p. 239: ,De schade die 
voortvloeit uit de bewegingen en de verplaatsingen van een tractor, die een rooimachine 
sleept, wanneer de opstelling van de tractor geschiedt voor de uitsluitende werking ervan als 
machinewerktuig en vreemd is aan het verkeer, wordt niet gedekt door de motorrijtuigenver
zekering". 
(36) Memorie van Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/1, p. 32. 
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slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te 
komen". Hieruit zou men kunnen afleiden dat verkeersongevallen die 
zich voordoen op private terreinen, buiten het toepassingsgebied van 
artikel 29bis zullen vallen. Deze ongevallen zijn immers geen ,ver
keersongevallen" in de juridische zin van het woord, omdat deze term 
voorbehouden is voor ongevallen die hebben plaatsgevonden op de 
openbare weg of op een openbare plaats, waar er een verzekerings
plicht is. 
Een dergelijke stelling kan echter niet worden gevolgd en dit om de 
hiernavolgende reden. Aangezien in § 1 lid 8 van het gewijzigde 
artikel 29bis uitdrukkelijk wordt gesteld dat de vergoedingsplicht 
van de verzekeraar moet worden uitgevoerd overeenkomstig de wette
lijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het 
algemeen en de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 
in het bijzonder, zal het probleem van de ongevallen op prive-terrein
en kunnen geregeld worden via het modelcontract(37). Tot de wette
lijke bepalingen die de aansprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen regelen, behoort immers niet alleen de W.A.M.-wet, maar 
ook het K. B. van 14 december 1992 betreffende de modelovereen
komst(38). 
Welnu, artikel 1, laatste lid van dit K.B. voorziet in een uitbreiding 
van de verzekeringsdekking tot de ongevallen die zich hebben voor
gedaan op prive-terreinen. Aangezien in het eerste lid van dit artikel 
uitdrukkelijk wordt gesteld dat de modelovereenkomst de dekking 
voorziet overeenkomstig de WA.M.-wet (dus met inbegrip van de 
bepalingen van artikel 29bis), kan men stellen dat de in de model
overeenkomst voorziene dekkingsuitbreiding tot ongevallen die zich 
hebben voorgedaan op prive-terreinen, eveneens van toepassing zal 
zijn op het vergoedingssysteem van artikel29bis W.A.M.-wet. Ook in 
Frankrijk trouwens vallen verkeersongevallen op prive-terreinen on
der het toepassingsgebied van de wet Badinter, zonder dat dit alszo
danig uitdrukkelijk gestipuleerd werd in de wettekst zelf(39). 

(37) Zulks werd trouwens bevestigd door de Minister tijdens de bespreking in de Kamer
commissie van het wetsvoorstel ANsoMs tot wijziging van artikel 29bis (Verslag Landuyt, 
Gedr. St., Kamer, 1993-94, m. 1422/5, p. 9 en p. 19). 
(38) Koninklijk Besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de . 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S., 3 februari 1993; err., 
B.S., 24 februari 1993. 
(39) Cass. fr., 25 mei 1994, J.C.P., 1994, IV, n° 1889; Grenoble, 8 novembre 1994, J.C.P., 
1995, IV, n° 481: ,lefait que ['accident se soit produit dans un lieu prive n'est pas un obstacle 
iiI' application de la loi du 5 juillet 1985"; Zie eveneens DEFRANCE, G., ,Dix ans de Ia Ioi 
Badinter. Lesjuges elargissent Ie champ d'application de Ia Ioi", L'Argus, 16 juni 1995, p. 44-
47. 
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c. Ongevallen tijdens snelheids-, regelmatigheids- of behendigheids
ritten of -wedstrijden 

18. De vraag kan gesteld worden of de ongevallen die hebben plaats
gevonden tijdens snelheids-, regelm:atigheids- of behendigheidsritten 
of -wedstrijden, kunnen beschouwd worden als verkeersongevallen in 
de zin van artikel29bis W.A.M.-wet? In het algemeen voorziet artikel 
4 § 2 W.A.M.-wet in de mogelijkheid om de daaruit voortvloeiende 
schade van de verzekering uit te sluiten. Deze uitsluitingsmogelijk
heid vindt zijn bestaansreden in artikel 8 van de W.A.M.-wet (en 
artikel 8, 4° van het K.B. van 14 december 1992 inzake de model
overeenkomst), dat de organisatie van dergelijke wedstrijden onder
werpt aan een toelating van de Provinciegouverneur, die moet vast
stellen of er een bijzondere verzekering werd afgesloten conform de 
bepalingen van de W.A.M.-wet. Deze ,bijzondere verzekering" dient 
enkel dekking te verlenen voor schade veroorzaakt door motorrijtui
gen tijdens de eigenlijke deelname aan de wedstrijden en dus niet voor 
de schade veroorzaakt v66r, met het oog op of na een wedstrijd, welke 
ten laste blijft van de W.A.M.-verzekeraar(40). 
Uit artikel 4 § 2 volgt eveneens dat de W.A.M.-verzekeraar van het 
voertuig ten aanzien van de slachtoffers enkel geexonereerd is wan
neer de wedstrijd werd toegelaten van overheidswege. Indien dit niet 
het geval 18,- olijit -ae -w:A.:JVI.-:verzekeraar -gehouelen -teg-enover-de 
slachtoffers, met dien verstande dat hij een regresvordering kan in
stellen tegen zijn verzekeringnemer of verzekerde, en dit op grond van 
artikel 25, 3°, a) van de modelpolis. Wanneer daarentegen wel toela
ting werd verleend, doch zonder dat een speciale verzekering werd 
afgesloten, dan zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ge
houden zijn om zijn tussenkomst te verlenen(41). 

19. Aangezien artikel 29bis integraal deel uitmaakt van de W.A.M.
wet, zou men kunnen stellen dat de slachtoffers van een ongeval dat 
heeft plaatsgevonden tijdens een snelheids-, regelmatigheids- of 
behendigheidsrit of -wedstrijd, vergoed zullen worden hetzij door 
de verzekeraar bij wie een bijzondere verzekering werd afgesloten 
(wanneer toelating door de overheid werd gegeven), hetzij door de 

(40) Cass., 5 december 1991, R. W., 1991-92, p. 1061. Voor meer informatie hierover, zie het 
Editoriaal ,Snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden in BA auto
verzekering", DAS JOURNAAL, 1994, afl. 9, p. 2-3. 
(41) DUBUISSON, B., ,Commentaire des articles 1 a 11. L'obligation d'assurance, Ia garantie 
d'indernnisation", o.c., p. 65-66. 
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W.A.M.-verzekeraar van het betrokken voertuig (wanneer er geen 
overheidstoelating was), hetzij door het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds (wanneer er wei toelating was, doch geen bijzondere 
verzekering). Nochtans rijzen er in de context van artikel 29bis een 
aantal specifieke problemen die veeleer te maken hebben met de 
draagwijdte van het begrip ,verkeersongeval". 

20. Een eerste vraag die zich opdringt is te weten of ongevallen, 
overkomen in het kader van dergelijke snelheidswedstrijden, zich nog 
wei situeren binnen de vereiste verkeerscontext? In het Iicht van de 
ruime interpretatie van het begrip verkeer, zou men hierop bevesti
gend kunnen antwoorden. Het Benelux Gerechtshof heeft immers in 
het kader van het onderscheid tussen de verzekering B.A.-uitbating en 
B.A.-auto beslist dat de omstandigheid dat de schade is veroorzaakt 
door een motorrijtuig dat niet of niet aileen is ingericht voor het 
verplaatsen van personen of goederen over wegen, maar uitsluitend 
of mede om te dienen als werktuig voor andere verrichtingen dan het 
bewerkstelligen van zodanig vervoer, ,niet belemmert dat het motor
rijtuig op dat moment deelnam aan het verkeer"(42). 

21. Een tweede probleem heeft te maken met het feit dat autorally' s 
en motorwedstrijden veelal plaatsvinden op een gesloten circuit of op 
prive-terreinen. Ook deze omstandigheid staat een toepassing van 
artikel 29bis niet in de weg, gelet op de bepalingen van het model
contract. Het Hof van Cassatie heeft daarenboven meerdere malen 
bevestigd dat het voor de toepassing van de W.A.M.-wet volstaat dat 
een weg of een terrein door een particulier is opengesteld en openstaat 
voor het verkeer, ook al blijft de grand waarop hij is aangelegd, 
toebehoren aan die particulier(43). Ook in Frankrijk worden onge
vallen tijdens een autorally, een motorcross of een wedstrijd op een 
gesloten circuit, beschouwd als verkeersongevallen(44). 

d. Verkeersongevallen in het kader van de Arbeidsongevallenwet 

22. Quid wanneer de ,zwakke weggebruiker" het slachtoffer is ge
worden van een verkeersongeval, dat zowel valt onder toepassing van 

(42) Benelux Gerechtshof, 23 oktober 1984, R.W., 1984-85, p. 1009; Cass., 12 juni 1989·, 
R. W., 1989-90, p. 229. 
(43) Cass., 21 juni 1963, Pas., 1963, I, p. 1110; Cass., 15 januari 1968, Pas., 1968, I, p. 619; 
Cass., 3 december 1974, Arr. Cass., 1975, p. 393; Cass., 14 september 1978, Arr. Cass., 1978-
79, p. 44. 
(44) VINEY, G., ,L'indemnisation des victimes d'accidents de Ia circulation", l.c., p. 64-65. 
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artikel 29bis, als onder de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971? 
Tegen wie zal hij zich moeten richten om vergoeding te bekomen van 
zijn lichamelijke schade? Dit werd niet uitdrukkelijk geregeld in 
artikel 29bis. 
V ermits artikel 29bis zich inschrijft in een aansprakelijkheidssysteem, 
stellen er zich dienaangaande geen noemenswaardige problemen. 
Men zal inderdaad de bepalingen moeten toepassen die gelden ingeval 
van samenloop tussen de arbeidsongevallenwet en het klassiek aan
sprakelijkheidsrecht. Bijgevolg zal op grond van artikel 46 § 2 Ar
beidsongevallenwet, de arbeidsongevallenverzekeraar bij voorrang 
zijn tussenkomst moeten verlenen en zal hij, op zijn beurt, gesub
rogeerd op grond van artikel47 Arbeidsongevallenwet, een verhaals
recht hebben op de W.A.M.-verzekeraar(45). De zwakke weggebrui
ker zal desgevallend, voor de schade die niet werd vergoed door de 
arbeidsongevallenverzekeraar (bijvoorbeeld voor het deel van de 
lichamelijk schade dat niet gedekt werd via de forfaitaire arbeidson
gevallenvergoeding), de W.A.M.-verzekeraar van het bij het ongeval 
betrokken voertuig kunnen aanspreken op grond van artikel 29bis. 

3. Betrokkenheid van het motorrijtuig bij het verkeersongeval 

23.In-navolging--van de wetBadinter,_werd_in de aanhef van a.rtikel 
29bis vooropgesteld dat de W.A.M.-verzekeraar slechts vergoedings
plichtig is wanneer het voertuig, waarvan hij de burgerlijke aanspra
kelijkheid dekt, betrokken is bij het verkeersongeval. Het komt aan het 
slachtoffer toe om deze betrokkenheid van het voertuig te bewij
zen(46). 

a. Situering van het begrip ,betrokkenheid" 

24. Het begrip ,betrokkenheid" is een van de belangrijkste innova
ties van het nieuwe vergoedingssysteem. De wetgever heeft echter 
nagelaten hiervan een definitie te geven, met de bedoeling de nodige 

(45) DUBUISSON, B., ,Commentaire des articles 1 a 11. L'obligation d'assurance, la garantie 
d'indemnisation", o.c., p. 29. 
(46) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 14. Ret Franse Hof van Cassatie 
heeft bij verschillende gelegenheden bevestigd dat het bewijs van de ,betrokkenheid" van het 
voertuig bij het verkeersongeval moet geleverd worden door het slachtoffer. Zo werd bijvoor
beeld de vergoeding geweigerd van een slachtoffer, dat ten val was gekomen net op het 
ogenblik dat een motorrijtuig hem voorbij was gereden, en dit om reden dat het slachtoffer geen 
bewijs had bijgebracht van het feit dat dit voertuig betrokken was geweest bij het ongeval (er 
waren geen getuigen, er was geen enkel spoor van een aanrijding, zoals kleerscheuren van het 
slachtoffer of carrosserieschade aan het voertuig (Cass. fr., 8 juni 1994, J.C.P., 1994, IV, no 
2011). Zie ook Cass. fr., 28 mei 1986, D., 1987, p. 160, noot H. GROUTEL. 
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ruimte te laten voor interpretatie(47). Het zal dus aan onze rechts
colleges toekomen om de precieze draagwijdte van dit begrip te 
bepalen. Zij kunnen zich hierbij evenwellaten leiden door de beden
kingen die terzake gemaakt werden in de voorbereidende werken van 
de wet. Zo werd ondermeer door de Minister het volgende opgemerkt: 
,Het is niet noodzakelijk dat een of andere fout werd begaan, noch dat 
het ongeval werd veroorzaakt door een aanraking met het voertuig. 
Het is evenmin noodzakelijk dat het voertuig op het ogenblik van het 
ongeval in beweging was. Zelfs als het zich in regelmatige stilstand 
bevond, kan een voertuig beschouwd worden als betrokken bij een 
ongeval op basis van voorliggend ontwerp"(48). Onze rechtscolleges 
beschikken daarenboven over een bijkomende inspiratiebron, waar
naar tijdens de voorbereiding van de wet meermaals werd verwezen, 
met name de rechtspraak en rechtsleer die zich in Frankrijk heeft 
ontwikkeld in het kader van de wet Badinter( 49). 

b. Definitie en draagwijdte van het begrip ,betrokkenheid" en af
bakening ten aanzien van het klassiek ,oorzakelijk verband" 

25. De wetgever heeft er met aandrang op gewezen dat het begrip 
,betrokkenheid" duidelijk moet onderscheiden worden van het klas
siek oorzakelijk verband, en dit om reden dat het nieuwe vergoedings
systeem een zo ruim mogelijke bescherming moet bieden aan de 
voetgangers en fietsers(50). De termen ,oorzaak" en ,aanleiding" 
werden dan ook met opzet geweerd uit de tekst van artikel 29bis, 
precies om te vermijden dat er ellenlange discussies zouden ontstaan 
over het oorzakelijk verband en meer in het bijzonder over de vraag of 
de gedraging van het kwestieuze voertuig al dan niet de materiele 
oorzaak was van het ongeva1(51). Aangezien het begrip ,betrokken
heid" dus in de plaats komt van het klassiek oorzakelijk verband, zal 

(47) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 14. 
(48) Memorie van Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/1, p. 33. Tijdens de 
bespreking in de Senaatscommissie werd hier trouwens uitdrukkelijk naar verwezen (Verslag 
Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 15). 
(49) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 22 en p. 31; Voor een overzicht van 
de Franse rechtspraak i.v.m. de interpretatie van het begrip ,betrokkenheid", zie DEFRANCE, 
G., ,Dix ans de Ioi Badinter. L'implication elargit Ie nombre de victimes indemnisees", 
L'Argus, 30 juni 1995, p. 42-44. 
(50) In het Franse recht volgt het onderscheid tussen ,oorzakelijk verband" en ,betrokk:en
heid" daarenboven uit de bewoordingen van artikel 2 van de wet Badinter, waarin aan de 
verweerder het verbod wordt opgelegd om overmacht in te roepen tegen het slachtoffer. 
Overmacht is immers in het klassieke aansprakelijkheidsrecht het verweermiddel bij uitstek 
om het oorzakelijk verband met de schade te verbreken. Zie in die zin JOURDAIN, P., ,Implica
tion et causalite dans Ia Ioi du 5 juillet 1985", J.C.P., 1994, Doctrine, no 3794, p. 443-446. 
(51) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 22. 
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een veroordeling of vrijspraak door de strafrechtelijke Kamer van de 
Politierechtbank, geen enkel gezag van gewijsde hebben nopens de 
,betrokkenheid" van het motorrijtuig op burgerrechtelijk vlak. Het 
slachtoffer zal m.a. w. hoe dan ook de betrokkenheid moeten aantonen 
voor de burgerrechtelijke Kamer van de Politierechtbank(52). 

c. Toepassing in de praktijk van het begrip ,betrokkenheid" 

26. Het ligt niet in de bedoeling uitgebreid in te gaan op de onuit
puttelijke rechtspraak en de doctrinale discussies die zich in Frankrijk 
hebben ontwikkeld rond de interpretatie van het begrip ,betrokken
heid". Hiervoor kan verwezen worden naar de talrijke uitstekende 
commentaren op de wet Badinter(53). In deze uiteenzetting zal enkel, 
aan de hand van een aantal concrete voorbeelden uit de Franse recht
spraak, worden nagegaan welke de criteria zijn, die de Belgische 
rechtscolleges kunnen hanteren bij het vastleggen van de draagwijdte 
van het begrip ,,betrokkenheid". Een analyse van de Franse recht
spraak leert dat er verschillende criteria bestaan om uit te maken of 
een voertuig al dan niet betrokken is bij een verkeersongeval, en dit 
naargelang de concrete omstandigheden van het ongeval. Het resultaat 
zal verschillend zijn naargelang het voertuig al dan niet in beweging 
was ten tijde van het ongeval en naargelang het slachtoffer al dan niet 
werd geraakt. 

( 1) Betrokkenheid van een rijdend voertuig dat het slachtoffer he eft geraakt 

27. Een rijdend voertuig dat het slachtoffer heeft geraakt, wordt 
vrijwel altijd beschouwd als betrokken bij het verkeersongeval(54). 
Het volstaat dat het slachtoffer aantoont dat dit voertuig materieel is 
tussengekomen bij het ontstaan van het ongeval, om zijn betrokken
heid hieruit af te leiden. De wijze waarop het rijdend voertuig bij een 
verkeersongeval betrokken raakt, speelt daarbij geen enkele rol. Zo 
kan de betrokkenheid louter toevallig zijn(55), hetgeen bijvoorbeeld 
het geval is wanneer een fietser door een andere fietser wordt omver-

(52) Cass. fr., 17 maart 1993, Jurisprudence Automobile, 1993, p. 344. 
(53) CHABAS, F., Le droit des accidents de Ia circulation apres Ia reforme du 5 juillet 1985,2° 
ed., 1988; CONTE, PH., ,Le legislateur, le juge, la faute et I' implication (La fable edifiante de 
l'autonomie de 1a loi du 5 juillet 1985)", J.C.P., 1990, L., n° 3741; GROUTEL, H., ,L'extension 
du role de I' implication du vehicule", D., 1990, Chroniques, p. 263; JOURDAIN, P., ,Implication 
et causalite dans la loi du 5 juillet 1985", J.C.P., 1994, 1., Doctrine, no 3794, p. 443-446; 
VINEY, G., L'indemnisation des victimes d'accidents de Ia circulation, Paris, L.D.G.J., 1992, n° 
13 an. 
(54) Cass. fr., 31 maart 1993, Jurisprudence Automobile, 1993, p. 410. 
(55) DE TEMMERMAN, B., ,De nieuwe wetgeving inzake vergoeding van bepaalde slachtoffers 
van verkeersongevallen", o.c., nr. 11. 
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geduwd en zo tegen een rijdende auto terechtkomt, of nog wanneer 
een meisje, dat naast haar bromfiets stapt, lichamelijke letsels oploopt 
doordat haar sjaal per ongeluk verstrikt raakt in de wielen van een 
voorbijrijdende wagen(56). In beide gevallen is het voertuig bij het 
ongeval betrokken. 

(2) Betrokkenheid van een stilstaand of geparkeerd voertuig dat het slachtoffer he eft 
geraakt 

28. In de voorbereidende werken van artikel 29bis werd erop gewe
zen dat het niet noodzakelijk is dat het voertuig op het ogenblik van 
het ongeval in beweging is( 57). Op de vraag of er sprake kan zijn van 
betrokkenheid van het voertuig, wanneer twee fietsers elkaar aanrij
den en een van hen op een reglementair geparkeerd voertuig valt, 
werd door de Minister geantwoord dat dit dient uitgemaakt te worden 
door de rechtspraak. Onze rechtscolleges zullen zich hierbij onder
meer kunnen laten leiden door de terzake geldende rechtspraak van 
het Franse Hof van Cassatie. 

(a) Geparkeerd voertuig 

29. Om de betrokkenheid van een geparkeerd voertuig bij een ver
keersongeval te weerhouden, is het Franse Hof van Cassatie oor
spronkelijk veel strenger opgetreden. De louter materiele tussenkomst 
van een voertuig volstond niet. Er was een bijkomend element nodig 
waaruit de betrokkenheid kon worden afgeleid. De concrete invulling 
van deze bijkomende vereiste is niet steeds dezelfde geweest. Er is 
namelijk een duidelijke tendens waar te nemen naar een ruimere 
interpretatie van het begrip ,betrokkenheid". Aanvankelijk werd 
het criterium van ,le role perturbateur" toegepast. In concreto kwam 
het erop neer dat een geparkeerd voertuig enkel als ,.betrokken" werd 
beschouwd, wanneer het slachtoffer kon aantonen dat het voertuig 
,het verkeer had gehinderd"(58). Zo werd bijvoorbeeld de betrok
kenheid niet weerhouden in een geval waarin een bromfietser tegen 
een reglementair geparkeerde vrachtwagen was aangereden, en dit om 
reden dat de plaats van de geparkeerde vrachtwagen niet van aard was 
om het verkeer te hinderen(59). 

(56) Cass. fr., 19 februari 1986, Bull. civ., II, p. 19. 
(57) Memorie van Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/1, p. 33. 
(58) Cass. fr., 21 juli 1986, J.C.P., 1987, II, n° 20769, noot G. DURRY: ,Le vehicule ne doit pas 
necessairement etre en mouvement, il doit avoir un ,role perturbateur". 
(59) Cass. fr., 18 november 1987, D., 1988, p. 373, noot H. GROUTEL. 
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30. Niettegenstaande dit criterium van ,le role perturbateur" jaren
lang zijn diensten heeft bewezen bij de beoordeling van de betrokken
heid van een geparkeerd voertuig, is het Franse Hof van Cassatie 
recentelijk hiervan afgestapt. In twee arresten van 23 maart 1994 
merkte het Hof van Cassatie op dat ,le fait qu 'un vehicule terrestre 
a moteur so it en stationnement sans perturber Ia circulation, n 'exclut 
pas son implication dans un accident"(60), hetgeen impliceert dat de 
,betrokkenheid" van een geparkeerd voertuig zelfs kan vaststaan 
wanneer dit voertuig geen ,hinderlijke rol" heeft gespeeld bij de 
totstandkoming van het ongeval. Of het voertuig reglementair gepar
keerd was of niet, speelt daarbij geen enkele rol. Zo werd bijvoorbeeld 
door het Franse Hof van Cassatie geoordeeld dat een voertuig, dat in 
de verkeerde richting was geparkeerd, niet betrokken was bij het 
verkeersongeval, om reden van het feit dat ,het in de verkeerde 
richting te staan" geen enkele rol had gespeeld bij de totstandkoming 
van het ongeval(61). 
lngevolge deze recente evolutie zal het m.a.w. reeds voldoende zijn 
wanneer het slachtoffer bewijst dat het voertuig ,een of andere rol'' 
heeft gespeeld of ,op een of andere manier" is tussengekomen bij de 
totstandkoming van het ongeval (" un role quelconque du vehicule 
dans l 'accident ou encore une intervention du vehicule a quelque titre 
que ce soit"). Het is evident -dat deze ruime interpretatie van het 
begrip ,betrokkenheid" voor de slachtoffers een duidelijke verlich
ting van de bewijslast met zich meebrengt en anderzijds weer een stap 
dichterbij betekent naar de klassieke causaliteit toe. 

(b) Stilstaand voertuig 

31. Ook voertuigen die stilstaan zonder effectief geparkeerd te zijn, 
kunnen bij een verkeersongeval betrokken zijn (een wagen met pech 
op de weg, een voertuig dat stilstaat voor een rood licht of in de file 
staat). Zo werd bijvoorbeeld de betrokkenheid weerhouden van een 
autobus die gestopt was aan een bushalte en waarbij een passagier 
gewond raakte bij het uitstappen(62). Om uit te maken of een stil
staand voertuig betrokken is bij een verkeersongeval, wordt door het 
Franse Hof van Cassatie in een aantal arresten een onderscheid ge
maakt tussen twee afzonderlijke situaties, met name enerzijds de 
situatie waarin het voertuig vrijwillig tot stilstand wordt gebracht 

(60) Cass. fr., 23 maart 1994, J.C.P., 1994, II, n° 22.292 en D., 1994, p. 299, noot H. GROUTEL. 

(61) Cass. fr., 27 april 1988, Bull. civ., II, n° 101. 
(62) Cass. fr., 7 juni 1989, Bull. civ., II, p. 151. 
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(bv. stoppen voor een rood licht) en anderzijds de situatie waarin het 
voertuig noodgedwongen tot stilstand komt (bv. pech op de weg, file 
op de autostrade ingevolge een verkeersongeval)(63). De redenering 
die men vervolgens maakt is de volgende. Een voertuig dat nood
gedwongen tot stilstand komt, bijvoorbeeld op de pechstrook van een 
autosnelweg door het vuur vatten van de motor, wordt meestal be
schouwd als zijnde ,betrokken" bij het ongeval, omdat de rijbewe
ging van dat voertuig enkel werd onderbroken ingevolge een dwin
gende noodzaak (de brand), zodat deze situatie kan geassimileerd 
worden met een voertuig in beweging(64). Een voertuig daarentegen 
dat vrijwillig tot stilstand wordt gebracht en waarvan het stilstaan 
slechts tijdelijk is, lijkt meer aan te sluiten bij de situatie waarin het 
voertuig geparkeerd is. De betrokkenheid van een dergelijk voertuig 
zal derhalve slechts weerhouden worden, in de mate dat dit voertuig 
een of andere rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het ver
keersongeval (" un role quelconque ou une intervention a quelque titre 
que ce soit"). 

(3) Betrokkenheid van een voertuig dat het slachtoffer niet heeft geraakt 

32. In welbepaalde omstandigheden zal de betrokkenheid van een 
voertuig in het gedrang kunnen komen, zelfs wanneer het slachtoffer 
niet eens werd geraakt. Dit werd eveneens bevestigd in de voorbe
reidende werken van artikel 29bis. Tijdens de bespreking van het 
wetsvoorstel in de Senaatscommissie werd inderdaad gesteld dat 
fysiek contact niet noodzakelijk is om een voertuig te beschouwen 
als betrokken bij het ongeva1(65). 
In Frankrijk zal, bij afwezigheid van contact, het slachtoffer welis
waar moeten aantonen dat het voertuig een zekere rol heeft gespeeld 
bij de totstandkoming van het ongeval(66). De loutere aanwezigheid 
van bet voertuig op de plaats van het ongeval is zeker niet voldoende, 
zelfs wanneer dit voertuig in beweging zou zijn(67). Zulks werd 
recentelijk nog bevestigd door het Franse Hof van Cassatie in haar 
arrest van 25 mei 1994. Het ging hier om een fietser die dodelijk ten 

(63) PHILIPPE, D., ,Les conditions d'application de Ia nouvelle Ioi. L'implication", o.c. 
(64) Cass. fr., 3 maart 1993, D., 1994, Sommaires Commentes, p. 265, noot; Parijs, 18 
november 1992, niet gepubliceerd, maar aangehaald in de noot onder voormeld arrest van 
het Franse Hof van Cassatie; Cass. fr., 25 januari 1995, J.C.P., 1995, IV, no 744. 
(65) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 22. 
(66) Cass. fr., 25 mei 1993, Resp. civ. et assur., 1993, n° 314. 
(67) Cass. fr., 8 februari 1989, Bull. civ., II, n° 29; Cass. fr., 8juni 1994, D., 1994,Informations 
Rapides, p. 18. 
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val was gekomen in de bocht van een smalle baan, net voordat een 
auto uit de tegengestelde richting hem wou kruisen. Ret Hof was van 
oordeel dat er geen sprake kon zijn van enige betrokkenheid van dit 
voertuig, omdat de fietser niet was aangereden en het voertuig, dat aan 
een gematigde snelheid naderde, op zijn eigen baanvak was gebleven 
(" aucun fait perturbateur genant les autres usagers n 'etait etabli 
contre son conducteur (. .. ), ni que ladite voiture etait intervenue a 
quelque titre que ce soit dans la realisation de ['accident") . 

.33. Soms wordt de betrokkenheid van een voertuig afgeleid uit de 
reactie die het voertuig heeft teweeggebracht bij het slachtoffer (pa
niek(68) of verblinding door grootlichten(69)). 

34. De gevallen waarin het slachtoffer de meeste problemen onder
vindt om de betrokkenheid van een voertuig aan te tonen, zijn de 
zogenaamde ,complexe verkeersongevallen", waarvan de kettingbot
sing bet voorbeeld bij uitstek is. Typerend voor deze ongevallen is dat 
er verschillende voertuigen betrokken kunnen zijn, hoewel niet alle 
voertuigen effectief het slachtoffer hebben geraakt. Welnu,_ het is juist 
in deze context dat het Franse Hof van Cassatie tegemoet wenste te 
komen aan de bewijsproblemen van het slachtoffer, en dit door af te 
stappen van het criterium van de ,role perturbateur" en genoegen te 
nemen met het bewijs van ,un role quelconque du vehicule dans 
l 'accident ou encore une intervention du vehicule a quelque titre que 
ce soit" (70). 

(4) Bes1uit 

.35. Wat de ,betrokkenheid" van een voertuig bij een verkeerson
geval betreft, zou men samenvattend de volgende vuistregels kunnen 
hanteren. Wanneer een voertuig in beweging is en het slachtoffer 
heeft geraakt, is de materiele tussenkomst van dit voertuig reeds 
voldoende om de betrokkenheid ervan te weerhouden. In alle andere 
gevallen daarentegen - een voertuig dat geparkeerd is of dat vrij
willig tot stilstand komt, alsmede de ongevallen waarbij het voertuig 
het .slachtoffer niet heeft geraakt - zal het slachtoffer een bijkomend 
verband moeten aantonen tussen dit voertuig en het verkeersongeval. 
Het slachtoffer zal m.a.w. moeten bewijzen dat het voertuig een 
zekere rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het verkeers-

(68) Parijs, 18 maart 1986, Gaz. Pal., 1986, I, 275. 
(69) Cass. fr., 21 juni 1988, Jurisprudence Automobile, 1988, p. 395. 
(70) Cass. fr., 25 mei 1993, Resp. civ. et assur., n° 314. 
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ongeval, hetgeen ontegensprekelijk wijst op een zekere heropleving 
van het vereiste van het oorzakelijk verband. Men lijkt inderdaad te 
zijn afgestapt van de opvatting dat het begrip betrokkenheid moet 
gei'nterpreteerd worden als een volledig autonoom begrip, los van elke 
causaliteit(71 ). 

4. Toerekenbaarheid van de schade aan het .verkeersongeval 

a. Onderscheid tussen de betrokkenheid van het voertuig bij het 
verkeersongeval en de toerekenbaarheid van de schade aan het ver
keersongeval 

36. Om de wet Badinter - en per analogie artikel 29bis - op een 
correcte manier toe te passen in de praktijk, moet men in eerste 
instantie een duidelijk onderscheid maken tussen ,de betrokkenheid 
van het voertuig bij het verkeersongeval" en ,de toerekenbaarheid 
van de schade aan het verkeersongeval". Dit zijn immers twee ver
schillende voorwaarden die in principe elk afzonderlijk dienen on
derzocht te worden vooraleer men zich kan uitspreken over de toe
passelijkheid van de wet. 

37. W at de betrokkenheid van het voertuig bij het verkeersongeval 
betreft, volstaat het, zoals hierboven reeds werd uiteengezet, dat het 
slachtoffer kan aantonen dat het motorrijtuig ,een of andere al dan 
niet hinderlijke rol" heeft gespeeld bij de totstandkoming van het 
ongeval. Een element dient daarbij echter benadrukt te worden, met 
name het feit dat de betrokkenheid van het voertuig bij het verkeers
ongeval niet mag worden verward met de betrokkenheid van het 
voertuig bij de schade. Dit zou immers neerkomen op de vereiste 
van een oorzakelijk verband tussen het voertuig en de schade, hetgeen 
geenszins de bedoeling was van de wetgever. Een voertuig kan 
immers betrokken zijn bij een verkeersongeval, zonder daarbij effec
tief aan de oorzaak te liggen van de schade van het slachtoffer. Dit kan 
het best gei11ustreerd worden aan de hand van de zogenaamde ,com
plexe verkeersongevallen", bijvoorbeeld een kettingbotsing. De door 
het slachtoffer te bewijzen betrokkenheid moet beoordeeld worden in 
functie van het globale ongevalsgebeuren, vermits men door de 
eenheid van tijd en plaats geen onderscheid kan maken tussen de 

(71) Zie in die zin PHILIPPE, D:, ,Les conditions d'application de Ia nouvelle loi. L'implica
tion", o.c. Dit werd eveneens bevestigd door DALCQ in zijn commentaar op de nieuwe 
Belgische wet (DALCQ, R.O., ,L'indemnisation des dommages corporels des pietons et des 
cyclistes", J.T., 1994, p. 670). 
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verschillende afzonderlijke aanrijdingen. Zodoende zullen alle voer
tuigen die verwikkeld waren in het globale ongevalsgebeuren betrok
ken zijn, zelfs indien zij de schade van het slachtoffer niet hebben 
veroorzaakt. 
De toerekenbaarheid van de schade aan het verkeersongeval is even
eens een toepassingsvoorwaarde van de wet Badinter, die zich echter 
duidelijk onderscheidt van de betrokkenheid van het voertuig bij het 
verkeersongeval. Het onderscheid tussen beide voorwaarden situeert 
zich voornamelijk op het vlak van het vereiste oorzakelijk verband. 
Op het eerste zicht lijkt het evident dat er een oorzakelijk verband 
moet bestaan tussen de schade van het slachtoffer en het verkeers
ongeval. Het is nochtans pas zeer recent dat het Franse Hof van 
Cassatie uitdrukkelijk heeft bevestigd dat, voor de toepasselijkheid 
van de wet Badinter, er een bijkomende voorwaarde moet aanwezig 
zijn, met name ,de toerekenbaarheid van de schade van het slacht
offer aan het verkeersongeval" (la condition ,d'imputabilite des 
dommages a l'accident")(72). 

b. Het feitelijk vermoeden van de toerekenbaarheid van de schade 
aan het verkeersongeval 

38. In Frankrijk heeft er zich met betrekking tot de toerekenbaarheid 
van de schade aal1 liet verkeersongeval een riierkwaar<lige -evolut1e 
voorgedaan in de rechtspraak(73). De aanleiding hiervoor waren een 
aantal betwistingen die gerezen waren in het kader van de zoge
naamde ,complexe verkeersongevallen", waarbij er zich verschil
lende opeenvolgende aanrijdingen hadden voorgedaan. Het Hof 
diende te antwoorden op de vraag of het feit dat het slachtoffer reeds 
overleden was na de eerste aanrijding, kon worden tegengeworpen 
door de vergoedingsplichtige in het kader van de tweede aanrijding, of 
m.a.w. of het oorzakelijk verband tussen de tweede aanrijding en het 
overlijden van het slachtoffer kon worden verbroken? 

39. Aanvankelijk hechtte het Hof weinig of geen belang aan deze 
concrete omstandigheid, namelijk het v66r-overlijden van het slacht
offer, en dus aan een eventuele afwezigheid van oorzakelijk verband 
tussen de schade en de tweede aanrijding. Het Hof was inderdaad van 

(72) Cass. fr., 24 oktober 1990, Bull. civ., II, n° 210 en n° 211; Cass. fr., 16 januari 1991, Bull. 
civ., II, n° 16. 
(73) Zie in die zin JOURDAIN, P., ,Implication et causalite dans la loi du 5 juillet 1985", I.e., 
nr. 9. 
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oordeel dat een slachtoffer, van zodra het de betrokkenheid van de 
verschillende voertuigen bij het globale verkeersongeval (de ketting
botsing) heeft aangetoond, niet meer moeten bewijzen dat zijn schade 
effectief voortvloeit uit dit ongeval, hetgeen in concreto neerkomt op 
een vermoeden van toerekenbaarheid van de schade aan het verkeers
ongeval ("la preuve par la victime de !'implication dans !'accident 
suffit; celle-d n 'a pas a etablir que le vehicule est en outre implique 
dans le dommage")(74). Het slachtoffer geniet met andere woorden 
het voordeel van de twijfel nopens de exacte oorzaak van zijn licha
melijke schade. 
Om echter te vermijden dat de vergoedingsplichtigen ook moeten 
opdraaien voor schade die totaal vreemd is aan het verkeersongeval, 
beschikken deze wei over de mogelijkheid om dit vermoeden te 
weerleggen, en dit door aan te tonen dat er geen oorzakelijk verband 
bestaat met de door het slachtoffer ingeroepen letsels. Zulks is bij
voorbeeld het geval wanneer de verzekeraar van een bij het ongeval 
betrokken voertuig kan aantonen dat de lichamelijke letsels of het 
overlijden van het slachtoffer enkel en aileen te wijten is aan de 
voorafbestaande toestand van het slachtoffer. Zo heeft het Franse 
Hof van Cassatie in een arrest van 16 oktober 1991 moeten oordelen 
over een geval, waarbij men had vastgesteld dat het overleden slacht
offer net v66r het ongeval een overdosis verdovende middelen had 
ge'inhaleerd. Ni;ttegenstaande de betrokkenheid van het voertuig 
vaststond, moest de vergoedingsplichtige in casu niet overgaan tot 
de uitkering van de schade, vermits hij n.a.v. het autopsieverslag had 
kunnen aantonen dat de schade (in casu het overlijden) niet veroor
zaakt was door het verkeersongeval(75). 
Het vermoeden van de toerekenbaarheid van de schade zal eveneens 
weerlegd kunnen worden, wanneer aangetoond wordt dat het slacht
offer reeds overleden was naar aanleiding van de eerste aanrijding en 
dus v66rdat de tweede aanrijding heeft plaatsgevonden. In die zin 
werd geoordeeld door het Franse Hof van Beroep te Parijs. Het ging 
hier om een ongeval, waarbij eenzelfde slachtoffer achtereenvolgens 
door twee verschillende voertuigen was aangereden. Niettegenstaande 
beide voertuigen betrokken waren bij het globale ongevalsgebeuren, 
is de verzekeraar van het tweede voertuig niet moeten overgaan tot 
uitbetaling van de vergoeding, omdat hij heeft kunnen aantonen dat 

(74) Cass. fr., 26 november 1986, D., 1987, p. 128, noot H. GROUTEL; Cass. fr., 16 mei 1988, 
Bull. civ., II, n° 115; Cass. fr., 28 juni 1989, Gaz. Pal., 1989, I, p. 898, noot F. CHABAS. 
(75) Cass. fr., 16 oktober 1991, Revue trimestrielle de Droit civil, 1992, p. 125, noot P. 
JOURDAIN. 
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het slachtoffer reeds overleden was na de eerste aanrijding en dus v66r 
de aanrijding door het tweede voertuig(76). 

40. Zeer recentelijk, met name in een arrest van 3 maart 1993(77), 
heeft het Franse Hof van Cassatie de draagwijdte van dit vermoeden 
aanzienlijk afgezwakt, en dit op een dubbel niveau. Zo werd er 
ondermeer voor het eerst duidelijk gesteld dat het niet gaat om een 
weerlegbaar wettelijk vermoeden, zoals de oorspronkelijke arresten 
van het Hof van Cassatie ten onrechte deden vermoeden, maar vee leer 
om een looter feitelijk vermoeden. Een tweede beperking van de 
draagwijdte van dit vermoeden heeft te maken met het referentiepunt 
waarnaar verwezen wordt om de toerekenbaarheid van de schade te 
beoordelen bij complexe verkeersongevallen. Daar waar vroeger de 
toerekenbaarheid van de schade aan het ,globale" ongevalsgebeuren 
volstond, moet sedert het arrest van 3 maart 1993 de schade toe te 
schrijven zijn aan een welbepaalde aanrijding van het globale onge
valsgebeuren. 

41. De vraag dient vervolgens gesteld te worden of dit feitelijk 
vermoeden van toerekenbaarheid van de schade aan het verkeers
ongeval, kan getransponeerd worden naar het Belgisch vergoedings
sy:steem san. artikeL29_bi.s? _\.T.<.JQmker _hierQJ:>. e~l!- an_t~()OJd t~gey~11 
lijkt het ons opportuun de aard en de draagwijdte van dit vermoeden 
nog even duidelijk in het licht te stellen. Vooreers't mag de draag
wijdte van dit vermoeden niet overschat worden. Dit feitelijk ver
moeden kan immers alleen worden toegepast in het kader van de 
zogenaamde ,complexe verkeersongevallen" met meerdere succes
sieve aanrijdingen. Bij de eenvoudige verkeersongevallen waar er 
slechts een voertuig betrokken is, moet het slachtoffer niet alleen de 
betrokkenheid van dit voertuig bij het verkeersongeval bewijzen, 
maar tevens het oorzakelijk verband tussen dit ongeval en de door 
hem ingeroepen schade(78). Anderzijds mag men niet uit het oog 
verliezen dat het slechts een feitelijk vermoeden betreft en niet, zoals 
vroeger wei eens ten onrechte werd verondersteld, een wettelijk 
vermoeden. Juist om reden dat het een louter feitelijk vermoeden 
betreft, dat bestaat uit een redenering die de rechter maakt n.a.v. de 

(76); PaFijs, 13 februari 1986, Gaz; PalL, 1986, I, 33·1, noot F. CHABAS; 
(77) Cass. fr., 3 maart 1'996, Bull. rctv:.,. IT, n° 82'. 
(78) Cass. fr., 16 oktober 1991, J.C.P., 1992, II, no 21934, noot PH. CONTE; Cass. fr., 13 
november 1991, Resp. civ. et assur., 1992, Commentaires, p. 17; Cass. fr. crim., 13 juni 1991, 
Resp. civ. et assur., 1991, Commentaires, p. 383. Zie eveneens JOURDAIN, P., ,Implication et 
causalite dans la loi du 5 juillet 1985", I.e., n° 10. 
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concrete omstandigheden van het bij hem aanhangig zijnde geding, 
lijkt er tegen een toepassing van dit vermoeden in het kader van artikel 
29bis geen enkel bezwaar te bestaan(79). Het uitgangspunt van een 
feitelijk vermoeden is inderdaad een feit dat in het geding vaststaat. In 
het kader van artikel29bis zal het bewijs van de betrokkenheid van het 
voertuig bij het verkeersongeval dit uitgangspunt vormen, van waaruit 
de rechter vervolgens logischerwijze de toerekenbaarheid van de 
schade aan het ongeval kan afleiden. 

B. BEPERKTE CATEGORIE VAN VERGOEDINGSGERECHTIGDEN 

42. Het toepassingsgebied van de nieuwe vergoedingsregeling wordt 
eveneens beperkt doordat slechts een bepaalde categorie van personen 
recht hebben op vergoeding, hetgeen blijkt uit de samenlezing van de 
eerste en de tweede paragraaf van artikel 29bis. Terwijl in de eerste 
paragraaf wordt gesteld dat de wet van toepassing is op ,elk slacht
offer of zijn rechthebbenden", wordt in een tweede paragraaf hierop 
een belangrijke beperking aangebracht, met name door te stellen dat 
,de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet 
kunnen beroepen op de bepalingen van dit artikel". Opmerkelijk 
hierbij is dat de passagiers, die in de oorspronkelijke tekst van artikel 
29bis evenals de bestuurders werden uitgesloten van de categorie van 
de vergoedingsgerechtigden, sedert de wetswijziging van 13 april 
1995 van kamp zijn verhuisd en voortaan ook een beroep zullen 
kunnen op artikel 29bis W.A.M.-wet(80). 

1. Categorie van de beschermde personen 

a. Slachtoffers van een verkeersongeval 

43. In de voorbereidende werken wordt vaak gesproken over ,de 
zwakke weggebruiker" of ,de voetgangers en fietsers" wanneer 
men het heeft over de vergoedingsgerechtigden. Even wei komen geen 
van deze termen als zodanig voor in de wettekst. De wet heeft het 
aileen over de slachtoffers van een verkeersongeval, met uitsluiting 
van de bestuurders en hun rechthebbenden. De draagwijdte van de 
categorie van de beschermde personen zal derhalve bepaald worden 

(79) Contra FAGNART, J.L., ,L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation apres 
la reforme baclee du 30 mars 1994", a. c., nr. 64. Voor een gedetailleerde bespreking van deze 
problematiek, zie TUERLINCKX, B., ,Verkeersongevallen met ,zwakke weggebruikers": toe
passing in de praktijk", o.c., nr. 51-54. 
(80) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 38. 
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door de definitie die men geeft aan de van vergoeding uitgesloten 
personen. Vergoedingsgerechtigd is met andere woorden elk slacht
offer dat geen bestuurder was van het bij het verkeersongeval be
trokken voertuig. Deze door de wetgever gehanteerde techniek heeft 
tot gevolg dat de categorie van personen die door het nieuwe ver
goedingssysteem worden beschermd, heel ruim kan zijn en niet alleen 
de passagiers, de voetgangers en de fietsers betreft, zoals men op het 
eerste zicht zou kunnen vermoeden. Ook personen die zich verplaat
sen op ski's(81), · op rolschaatsen(82) of te paard(83) zullen zich 
kunnen beroepen op artikel 29bis, hetgeen trouwens herhaaldelijk 
werd bevestigd in het kader van de wet Badinter. 

44. Ret slachtoffer moet zich daarenboven niet noodzakelijk op straat 
bevinden. Ret volstaat dat de schade die het slachtoffer heeft opge
lopen, resulteert uit een verkeersongeval in de zin van de wet. Ret 
vergoedingssysteem beoogt derhalve ook bescherming te bieden aan 
de bewoners van een huis die verwondingen oplopen bij de instorting 
van hun woning, veroorzaakt door een voertuig dat tegen de gevel is 
aangereden(84). 

45. Ook de personen die bestuurder waren van een motorrijtuig dat 
niet onder het toepassingsgepied van artikel 29bis W.A.M.-wet valt, 
behoren tot de categorie beschermde personen, zoals de bestuurder 
van een tram, trolleybus of metro. 

b. Rechthebbenden van de door de wet beschermde slachtoffers 

46. Naast de slachtoffers zelf, zullen ook hun rechthebbenden zich 
kunnen beroepen op artikel 29bis W.A.M.-wet. De rechthebbenden 
zijn diegenen die een wettige aanspraak kunnen laten gelden op een 
bepaald bezit of prestatie of op een ander overdraagbaar recht en 
zodoende, omwille van deze hoedanigheid of titel, in eigen naam, een 

(81) Grenoble, 9 februmi 1987, onuitg., aangehaald door STARCK, H., RoLAND en BoYER, L., 
Obligations. I. Responsabilite delictuelle, Litec, Paris, 1991, p. 335, no 775. 
(82) LAMBERT-FAIVRE, Y., Le droit du dommage corpore!: systemes d'indemnisation, Paris, 
Dalloz, 1993, p. 429-430. 
(83) Cass. fr., 12 november 1986, onuitg., aangehaald door DE RODE, H., ,Les limites du droit 
ii indemnisation. Categories de victimes. Faute inexcusable", in L'lndemnisation automatique 
de certaines victimes d'accidents de Ia circulation. Loi du 30 mars 1994, DUBmssoN, B. (ed.), 
Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 75-106. 
(84) Per analogie kan verwezen worden naar een arrest van het Beneluxgerechtshof, waarin de 
aansprakelijkheid werd weerhouden van de bestuurder die opzettelijk tegen de gevel van een 
woning was aangereden om zich een toegang te verschaffen tot de woning met het oog op 
inbraak (Beneluxgerechtshof, 11 juni 1991, R. W., 1991-92, p. 360). 
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vordering kunnen instellen. Men mag het begrip ,rechthebbende" 
(ayant droit) echter niet verwarren met het begrip ,rechtsverkrijger" 
(ayant cause), dat een totaal andere categorie van personen aanduidt, 
met name diegenen die iemand anders in een recht opvolgen(85). 

47. Toegepast op artikel 29bis zijn de rechthebbenden, diegenen die 
een persoonlijk nadeel kunnen inroepen, dat voortvloeit uit lichame
lijke letsels of het overlijden van het slachtoffer. Dit zijn ondermeer de 
echtgeno(o)t(e) en, sedert de cassatiearresten van 1989 en 1990, ook 
de bijzit of gezel, bijvoorbeeld ingevolge de verloren arbeidsinkom
sten van het overleden slachtoffer(86). Ook de bloedverwanten in 
opgaande lijn, de kleinkinderen en zelfs de broers en zussen van het 
slachtoffer dat geen andere rechthebbenden nalaat, kunnen als recht
hebbenden worden beschouwd wanneer zij bijvoorbeeld rechtstreeks 
voordeel haalden uit het loon van het slachtoffer (bv. de broer we gens 
de dood van zijn zus die voor hem de huishouding deed(87)). Zo zou 
ook de kloostergemeenschap, opgericht als v.z.w., schadevergoeding 
kunnen eisen op grond van artikel 29bis voor de bij overlijden van een 
kloosterzuster verloren arbeidsinkomsten die de zuster vrijwillig aan 
de v.z.w. afstond(88). Men mag echter niet uit het oog verliezen dat, 
wanneer voornoemde rechthebbenden zelf bestuurder waren van het 
voertuig dat bij het verkeersongeval betrokken was, hun recht op 
vergoeding op grond van artikel 29bis onherroepelijk teniet gaat, en 
dit omwille van de bepalingen van artikel 29bis § 2. 

2. Categorie van de van vergoeding uitgesloten personen 

48. De personen die zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van 
artikel 29bis zijn, sedert de wetswijziging van 13 april 1995, de 
bestuurders van een bij het verkeersongeval betrokken voertuig, 
alsmede hun rechthebbenden. Zij worden inderdaad in artikel 29bis 
§ 2 uitdrukkelijk uitgesloten van de categorie van vergoedingsgerech
tigden. Het begrip bestuurder vindt men terug in artikel 3 W.A.M.-

(85) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, II, Brussel, Bruylant, 1964, p. 176 
e.v.: ,L'ayant cause est celui qui tient ses droits d'autrui: causam habet in alio. ( ... ) Le mot 
,ayant cause" evoque done !'idee d'une transmission de droits". 
(86) In het kader van de quasi-delictuele aansprakelijkheid betreffende een overspelig con
cubinaat, zie Cass., 1 februari 1989,Arr. Cass., 1988-89, p. 654; Cass., 15 februari 1990, Arr. 
Cass., 1989-90, p. 776; SENAEVE, P., ,De rechtswaardering van het concubinaat in Belgie anno 
1992", in Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, ed. P. SENAEVE, Leuven, Acco, 1992, 
p. 19 e.v., vnl. nrs. 29-30 en nrs. 61-66. 
(87) Cass., 16 januari 1939, Pas., 1939, I, p. 25. 
(88) Cass., 4 september 1972, R.W., 1972-73, p. 715. 
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wet, waar deze wordt opgesomd onder de personen wiens aansprake
lijkheid gedekt is door de W.A.M.-verzekering. Om de inhoud en 
draagwijdte van dit begrip te bepalen zal men zich dus in de eerste 
plaats moeten richten naar artikel3 § 1 W.A.M.-wet en de definitie die 
hieraan werd gegeven in de terzake geldende rechtspraak en rechts
leer(89). 
Niettegenstaande het in artikel 29bis § 2 en artikel 3 W.A.M.-wet om 
dezelfde begrippen gaat, zal men bij een analoge interpretatie toch de 
nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Het begrip be
stuurder, vervat in artikel 29bis § 2 W.A.M.-wet, vervult immers een 
totaal verschillende en zelfs tegenovergestelde functie dan het begrip 
bestuurder in artikel 3 W.A.M.-wet. Waar de bestuurder in artikel 3 
W.A.M.-wet wordt opgesomd onder de personen wiens aansprakelijk
heid gedekt is door de verzekering en waar aldus een ruime inter
pretatie is aangewezen, behoort de bestuurder in artikel 29bis § 2 
W.A.M.-wet tot de categorie van personen die zijn uitgesloten van de 
vergoeding, zodat er zich hier een restrictieve interpretatie op
dringt(90). 

49. Voor de concrete invulling van het begrip bestuurder kan even
eens inspiratie gezocht worden in de wet Badinter, waar deze materie 
aanldding heeft gegeyen tot . een_ onuitputtende r~chtspnt11.k. .tlet 
Franse Hof van Cassatie heeft het begrip bestuurder zeer restrictief 
ge1nterpreteerd, teneinde een zo ruim mogelijke bescherming te hie
den. De beperkingen situeren zich op een dubbel niveau, met name 
enerzijds beperkingen in de tijd (wanneer wordt men bestuurder en 
wanneer verliest men deze hoedanigheid?) en anderzijds beperkingen 
in de ruimte (moet de bestuurder zich bevinden achter het stuur of 
niet?)(91). 

a. Beperking in de tijd 

50. De vraag wanneer men bestuurder wordt en wanneer men deze 
hoedanigheid verliest, kan het best worden beantwoord aan de hand 
van een aantal illustraties uit de rechtspraak die zich terzake heeft 
ontwikkeld in het kader van de wet Badinter. Zoals hierboven reeds 
werd gesteld, hanteert het Franse Hof van Cassatie een restrictieve 

(89) DELAT, J. en MAES, B., Het Hofvan Cassatie en de autoverzekering, o.c., p. 26. 
(90) Zie in die zin DUBUISSON, B., ,La loi sur l'indemnisation automatique de certaines 
victimes d' accidents de la circulation ou l' art du 'clair obscur' ", o.c. 
(91) Deze indeling werd ontleend uit de bijdrage van mevrouw DE RoDE, H., ,Les limites du 
droit a indemnisation. Categories de victimes. Faute inexcusable", o.c. 
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interpretatie van het begrip ,bestuurder". Opvallend daarbij is dat de 
criteria die men hanteert om uit te maken of iemand al dan niet de 
hoedanigheid van bestuurder heeft, varieren naargelang de concrete 
omstandigheden van het verkeersongeval, hetgeen uiteraard niet be
vorderlijk is voor de rechtszekerheid. 

51. Tot voor kort was de algemene regel dat als bestuurder diende 
beschouwd te worden ,iedereen die zich achter het stuur van het 
voertuig bevindt" en dit om reden dat hij beschikt over het potentiele 
meesterschap over het voertuig. De bestuurder verliest deze hoeda
nigheid wanneer hij ,abandonne son paste de pilotage, jusqu 'a ce 
qu 'it y so it reinstalle" (92). Zo werd bijvoorbeeld als bestuurder be
schouwd, die gene die zich bevindt achter het stuur van een geparkeerd 
voertuig(93), de bromfietser die pedaleert om de motor te doen 
starten(94) en die gene die achter het stuur zit van een defect voertuig 
dat via een sleeptouw wordt voortgetrokken door een ander voer
tuig(95). Ook de begeleider van een motorrijtuig dat is uitgerust met 
een dubbele besturingsapparatuur (rijschool) wordt als bestuurder 
beschouwd(96). 
Iemand die nog geen plaats heeft genomen achter het stuur, is nog 
geen bestuurder, zoals bijvoorbeeld diegene die zijn moto aan het 
bestijgen is(97) of diegene die aan het plaatsnemen is in zijn voertuig, 
doch nog niet effectief achter het stuur zit(98). Evenmin de motorrij
der die zijn moto vasthoudt om de straat over te steken(99). 
Is geen bestuurder meer, diegene wiens wagen in een dubbele file 

(92) LAMBERT-FAIVRE, Y., ,Le droit du dommage corpore!: systemes d'indemnisation", o.c., 
p. 440, n° 509. 
(93) Cass. fr., 4 februari 1987, aangehaa!d door STARCK, H., ROLAND en BOYER, L., o.c., 1991, 
Litec, Parijs, p. 336, no 523. 
(94) Cass. fr., 28 april 1986, aangehaald door LAMBERT-FAIVRE,Y., ,Le droit du dommage 
corpore!: systemes d'indemnisation", o.c., p. 440. 
(95) Cass. fr., 14 januari 1987, aanghaald door LAMBERT-FAIVRE, Y., ,Le droit du dommage 
corpore!: systemes d'indemnisation", o.c., p. 440, no 1. 
(96) FLouR en AUBERT, Les Obligations. II. Lefaitjuridique, 1991, Parijs, p. 310, noot 2. In het 
kader van de omvang van de dekking van de W.A.M.-verzekering werd door het Hof van 
Cassatie reeds een gelijkaardig standpunt ingenomen (Cass., 4 juli 1973, Arr. Cass., 1973, p. 
961: ,Uit de vaststelling dat op het door de leerling bestuurd voertuig de begeleider over de 
nodige pedalen beschikt om zelf te kunnen versnellen, remmen of stoppen en daardoor in 
werkelijkheid verantwoordelijk was voor het sturen, kan wettig worden afgeleid dat laatst
genoemde het voertuig bestuurde"). 
(97) Parijs, 26 september 1986, aangehaald door STARCK, H., RoLAND en BoYER, L., o.c., p. 
336, n° 510. 
(98) Cass. fr., 20 april 1988, aangehaald door FLouR en AuBERT, o.c., p. 311, n° 3. 
(99) Cass. fr., 14 januari 1987, aanghaald door STARCK, H., ROLAND en BOYER, L., o.c., p. 336, 
n° 518. 
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staat en uit zijn voertuig is gestapt om een praatje te maken met een 
bestuurder van een andere wagen(lOO), en evenmin diegene die uit 
zijn wagen is gestapt, maar de handgreep van het portier nog vast 
heeft op het ogenblik dat hij wordt aangereden(lOl). 

52. Voormeld afbakeningscriterium in de tijd heeft een bijzondere 
toepassing gekend in het kader van de meer gecompliceerde onge
vallen met opeenvolgende aanrijdingen. Het Franse Hof van Cassatie 
heeft dienaangaande verschillende standpunten ingenomen, al naar
gelang de concrete omstandigheden van het ongeval. V ermeldens
waardig is het arrest van 24 november 1993. De feiten die hiertoe 
aanleiding hebben gegeven waren de volgende. Een bestuurder raakte 
naar aanleiding van een aanrijding met een ander voertuig geklemd 
achter het stuur van zijn wagen. Op het ogenblik dat men hem 
probeerde te bevrijden, vond er een tweede aanrijding plaats, dit maal 
echter met een fatale afloop. Het Hof was van oordeel dat de ge
klemde automobilist op het ogenblik van de tweede aanrijding geen 
bestuurder meer was, niettegenstaande hij zich materieel nog achter 
het stuur van zijn wagen bevond(102). Deze uitspraak gaat regelrecht 
in tegen het voorheen door het Hof van Cassatie ingenomen stand
punt. 

--------- --------

53. Bijzondere aandacht dient eveneens besteed te worden aan een 
speciaal soort ongevallen, met name deze waarbij een bestuurder naar 
aanleiding van een eerste aanrijding uit zijn voertuig wordt geslin
gerd, om vervolgens door een ander voertuig te worden aangereden. 
De verwarring in het kader van dit soort ongevallen is groot en vloeit 
voort uit het feit dat het Franse Hof van Cassatie verschillende crite
ria heeft gehanteerd om uit te maken of iemand in een dergelijke 
situatie al dan niet de hoedanigheid van bestuurder heeft behouden. 
Dit kan het best gei11ustreerd worden aan de hand van een aantal 
voorbeelden. 
In een geval waarbij een bestuurder, door de schok van een eerste 
aanrijding, uit zijn voertuig werd geslingerd en, onbeweeglijk liggend 
op het wegdek, opnieuw werd overreden door een tweede voertuig, 
was het Franse Hof van Cassatie van oordeel dat de gekatapulteerde 

(100) Cass. fr., 15 juni 1988, aangehaald door FLoUR en AuBERT, o.c., p. 311, n° 5. 
(101) Versailles, 6 maart 1987 en Cass. fr., 10 maart 1988, aangehaald door STARCK, H., 
ROLAND en BOYER, L., o.c., p. 336, n° 778. 
(102) Cass. fr., 24 november 1993, onuitg., aangehaald door DE RODE, H., ,Les limites du 
droit i\ indemnisation. Categories de victimes. Faute inexcusable", o.c. 
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bestuurder op het ogenblik van de tweede aanrijding de hoedanigheid 
van bestuurder had verloren, omdat hij zich niet meer achter het 
stuur van zijn voertuig bevond en zodoende er ook geen meester
schap meer over kon hebben(l03). 
In een ander geval daarentegen, waarbij een bromfietser zijn even
wicht was verloren en over het vochtige wegdek was aangegleden 
tegen een rijdend voertuig, oordeelde het Franse Hof dat deze brom
fietser ,bestuurder" was gebleven, aangezien hij al glijdend tegen het 
voertuig terecht was gekomen en dus op het ogenblik van het ongeval 
nog de invloed ondervond van de kinetische energie van zijn 
bromfiets( 104). 
Het Hof heeft nog een ander standpunt ingenomen in een geschil naar 
aanleiding van een verkeersongeval waarbij een motorrijder, inge
volge een aanrijding met een eerste voertuig, was weggeslingerd tot 
op de motorkap van een tweede voertuig dat vanuit de tegenoverge
stelde richting kwam. De motorrijder was bestuurder gebleven. Het 
Hof van Cassatie weigerde het criterium van de kinetische energie toe 
te passen, vermits door de quasi-simultaneiteit van de twee botsingen 
er geen reden was om twee opeenvolgende ongevallen te onderschei
den(l05). Uit deze arresten blijkt dater geen eensluidende rechtspraak 
bestaat nopens de interpretatie van het begrip ,bestuurder". 

b. Beperking in de ruimte 

54. De vraag die eveneens kan gesteld worden is of men effectief 
achter het stuur van zijn voertuig moet zitten om als bestuurder te 
worden beschouwd. Zal bijvoorbeeld een passagier de hoedanigheid 
van bestuurder aannemen, wanneer hij op een gegeven ogenblik het 
stuur of een ander besturingsmechanisme v~m het voertuig manipu
leert ( contactsleutel, versnellingspook, handrem)? Hoewel dit onder 
gelding van het oude artikel 29bis praktisch gezien irrelevant was -
passagiers waren immers net als de bestuurders uitgesloten van ver
goeding -, is het antwoord op deze vraag uitermate belangrijk 
geworden, aangezien de passagier zal kunnen uitgesloten worden 
van elke vergoeding op grond van artikel 29bis . 
De in Belgie heersende rechtspraak is dienaangaande alles behalve 
duidelijk. In een vonnis van 30 oktober 1991 werd door de correc-

(103) Cass. fr., 18 oktober 1989, niet gepubliceerd, maar aangehaald door DE RoDE, H., ,Les 
limites du droit a indemnisation. Categories de victimes. Faute inexcusable", o.c. 
(104) Cass. fr., 4 december 1989, ibid., p. 9; Cass. fr., 11 januari 1995, J.C.P., 1995, IV, n° 
623. 
(105) Cass. fr., 8 december 1993, ibid., p. 10. 
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tionele Rechtbank te Aarlen gesteld dat een passagier, die zich op een 
gegeven ogenblik bedient van het stuur of een ander besturingsme
chanisme van een voertuig, daardoor niet de hoedanigheid van be
stuurder aanneemt(106). Een totaal verschillend standpunt vinden we 
terug in een arrest van het Hof van Cassatie van 23 oktober 1983. De 
feiten waren de volgende. Een passagier die de bedoeling had om de 
verwarming in de wagen op te zetten, had per ongeluk het voertuig 
doen starten en zodoende een ongeval veroorzaakt. Het Hof was van 
oordeel dat deze persoon diende gekwalificeerd te worden als be
stuurder van dit voertuig(l07). In dezelfde zin werd geoordeeld door 
de Rechtbank van Verviers in een gelijkaardig geval, waarbij een kind 
van 5 jaar toevallig de handrem van een voertuig had losgekop
peld(108). 
In Frankrijk hebben dergelijke gevallen geleid tot totaal verschillende 
uitspraken. Zo was het Hof van Beroep te Bordeaux van oordeel dat 
een meisje van 15 jaar, die toevallig de contactsleutel had aangeraakt, 
waardoor het voertuig een ongeval had veroorzaakt, niet beschouwd 
kon worden als bestuurder van dat voertuig, zodat zij recht had op een 
vergoeding o.g.v. de wet Badinter voor de verwondingen die zij als 
passagier had opgelopen(l09). Het zou lovenswaardig zijn, moesten 
onze rechtscolleges in de toekomst meer afstand kunnen nemen van 
hun eerder gevestigde rechtspraak, en dit door het begrip ,bestuur~ 
der" minder ruim te interpreteren in het kader van artikel 29bis. 

55. Even belangrijk om weten is of iemand, die zich niet in het 
voertuig bevindt, niettemin kan beschouwd worden als bestuurder 
en zodoende zijn recht op vergoeding verliest. De Belgische recht
spraak biedt weinig houvast om hier een duidelijk antwoord op te 
geven. In een arrest van 22 februari 1989, uitgesproken door het Hof 
van Beroep te Antwerpen, werd beslist dat de aangestelde van een 
garagist, die zich naast de wagen bevond en toevallig de motor startte 
door een ijzeren tang te laten vallen op de starter, diende beschouwd te 
worden als bestuurder(llO). Een dergelijke beslissing zou regelrecht 
ingaan tegen de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie. In het 
kader van de wet Badinter is het immers vereist dat de persoon in 

(106) Corr. Aarlen, 30 oktober 1991, Verkeersrecht, 1992, p. 112. 
(107) Cass., 23 oktober 1983, R.G.A.R., 1983, n° 9330. 
(108) Rb. Verviers, 1 oktober 1986, R.G.A.R., 1986, n° 11419, noot B. COMPANION. Omwille 
van het feit dat het minderjarig kind a1s bestuurder werd gekwalificeerd, kon de verzekeraar 
zijn verhaa1 uitoefenen tegen de ouders o.g.v. artikel 25, 6° mode1contract. 
(109) Bordeaux, 20 januari 1994, L'Argus, 1994, p. 35. 
(110) Antwerpen, 22 februari 1989, De Verz., 1989, p. 686. 
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kwestie zich achter het stuur van een voertuig moet bevinden om als 
bestuurder te worden beschouwd, of, indien dit niet het geval is (bv. de 
weggekatapulteerde bestuurder), minstens wordt voortbewogen door 
de kinetische energie van het voertuig. 

56. Wat betreft de afbakening van het begrip bestuurder 'in de 
ruimte', toegepast op bromfietsen en moto's, hebben de Franse rechts
colleges een merkwaardig standpunt ingenomen. Zo werd bijvoor
beeld als bestuurder beschouwd, de persoon die zijn bromfiets met 
draaiende motor, te voet voortduwde(111), maar ook de persoon die 
zijn defecte bromfiets op straat voortduwde(112). Naar onze beschei
den mening is men hier toch wei iets te ver gegaan. Welk verschil is er 
immers tussen iemand die zijn fiets voortduwt en iemand die zijn 
defecte bromfiets of moto voortduwt? Rekening houdend met de door 
de wetgever vooropgestelde ratio legis van de uitsluiting van de 
bestuurders van een motorrijtuig - zij creeren immers het risico door 
de kinetische kracht van het voertuig dat zij in het verkeer bren
gen(113) - kan men bezwaarlijk stellen dat personen, die hun 
bromfiets of moto te voet voortduwen zonder dat de motor draait, 
nog de hoedanigheid van bestuurder behouden. 

C. DE SCHADE DIE IN AANMERKING KOMT VOOR VERGOEDING 

57. Met betrekking tot voor vergoeding vatbare schade, treffen we in 
artikel 29bis twee specifieke bepalingen aan. Vooreerst wordt er in 
artikel 29bis § 1 lid 1 gesteld dat ,alle schade veroorzaakt aan elk 
slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiende uit lichamelijke 
letsels of het overlijden" vergoed zal worden, met uitzondering even
wei van de stoffelijke schade. In lid 2 wordt verder gepreciseerd dat 
schade aan functionele prothesen zal beschouwd worden als lichame
lijke schade. 

58. De stoffelijke schade wordt dus uitdrukkelijk van elke vergoe
ding ex artikel 29bis uitgesloten. Om vergoeding te bekomen voor zijn 
stoffelijke schade (bijvoorbeeld de beschadigde fiets, het gebroken 
uurwerk), zal het slachtoffer bijkomend een vordering moeten in
stellen op basis van het gemeen recht inzake burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid. Bij de recuperatie van de stoffelijke schade komen de 

(111) Parijs, 10 februari 1987, Gaz. Pal., 13 maart 1987, p. 6. 
(112) Cass. fr., 11 januari 1988. 
(113) Memorie van Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/1, p. 33 en p. 34. 
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overwegingen i.v.m. foutaansprakelijkheid dus weerom ter spra
ke(114). 

59. Aan de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels of het 
overlijden, werd tijdens de Parlementaire voorbereiding veel aandacht 
besteed. Er werd ondermeer op gewezen dat het begrip lichamelijke 
schade ruim moet ge'interpreteerd worden(115). Teneinde elke be
gripsverwarring te vermijden werd in de voorbereidende werken 
eveneens nagegaan welke de mogelijke schadevormen kunnen zijn, 
die voor vergoeding in aanmerking komen. 

60. Vooreerst is er de lichamelijke schade sensu stricto, met uit
zondering uiteraard van de lichamelijke letsels of het overlijden van 
de bestuurders of de passagiers en hun rechthebbenden. Hiertoe 
behoren in hoofdzaak de medische kosten. In de Senaatscommissie 
werd daarenboven gepleit voor een vergoeding van de eventuele 
nadelige psychische gevolgen van het ongeval voor het slachtoffer, 
bijvoorbeeld slaap- en eetstoomissen of angstgevoelens, die qua ernst 
immers niet te onderschatten zijn(116). Dit ligt inderdaad in de lijn 
van de door de wetgever vooropgestelde doelstelling, met name om 
het begrip lichamelijke schade zo ruim mogelijk te interpreteren. 
De oorspronkelijk-gerezen vraag of schade aan functionele prothe
sen, zoals het verlies van een kunstbeen, een gebit, een plastiek heup, 
een bril of een hoorapparaat, als lichamelijke dan wel als stoffelijke 
schade dient beschouwd te worden, wordt in het gewijzigd wetsartikel 
duidelijk beantwoord. Deze schade behoort tot de lichamelijke schade 
en is derhalve vatbaar voor vergoeding. Tijdens de bespreking in de 
Kamercommissie van het wijzigingsvoorstel ANSOMS, dat trouwens 
aan de basis ligt van deze bijkomende bepalingen, werd dienaan
gaande gepreciseerd dat het moet gaan om een prothese ,die met 
het lichaam is verbonden", zoals bijvoorbeeld een kunstheup(117). 
De beschadiging van de bril van het slachtoffer zal m.a.w. niet in 
aanmerking komen voor vergoeding ex artikel 29bis. 
Schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels of bet overlijden van 
het slachtoffer, wordt eveneens vergoed. Dit is ondermeer de schade 

(114) Zie in die zin DALCQ., R.O, ,L'indemnisation des dommages corporels des pietons et des 
cyclistes", l.c., p. 668. 
(115) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 12 en p. 29. 
(116) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 13. Zie eveneens in die zin 
SIMOENS, D., ,De nieuwe vergoedingsregel ten voordele van voetgangers en fietsers", R. W., 
1994-95, p. 117. 
(117) Verslag Landuyt, Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1422/5, p. 3 in fine. 
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die wordt geleden ingevolge tijdelijke of definitieve, gehele of ge
deeltelijke arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, en waaraan een ma
terieel gevolg verbonden is: het loonverlies bij arbeidsongeschiktheid 
of de schade wegens economische waardevermindering wanneer de 
aantasting van de fysieke integriteit geen inkomstenderving heeft 
teweeggebracht. 
Naast de rechtstreekse schade, die door het slachtoffer zelf is geleden, 
komt eveneens de onrechtstreekse schade of schade door weer
kaatsing in aanmerking voor vergoeding. Dit is de schade die ande
ren, meestal naaste familieleden van het slachtoffer, persoonlijk on
dervinden ten gevolge van de aan het rechtstreeks slachtoffer berok
kende schade. Zo kunnen bijvoorbeeld, in geval van overlijden, de 
rechthebbenden van het slachtoffer aanspraak maken op een vergoe
ding voor de begrafeniskosten, alsmede voor de inkomstenschade die 
zij lijden door het wegvallen van de inkomsten van het slachtoffer en 
waaruit zij een voordeel haalden(ll8). In de eerste plaats is dit de 
echtgeno(o)t(e) en zelfs de bijzit, die zowel bij overlijden als bij 
overleven van het slachtoffer, schade kunnen ondergaan. Zo ook de 
vader en/of de moeder, vooral bij schade berokkend aan nog inwo
nende kinderen. Maar daarbuiten komen ook andere personen in 
aanmerking voor vergoeding die door een genegenheidsband met 
het slachtoffer verbonden zijn, zoals broers en zussen of verloofden. 

61. Ook morele schade, geleden door het slachtoffer of zijn recht
hebbenden, komt voor vergoeding in aanmerking. Dit is de schade die 
het slachtoffer of zijn rechthebbenden treft in zijn/hun fysieke gevoe
ligheid, in zijn/hun gevoelens en genegenheid (pijn, smart, defigu
ratie, verdriet wegens verlies van een dierbare)(l19). 

D. VERGOEDINGSPLICHTIGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET 

62. Ingevolge artikel 29bis § 1, lid 1 in fine, zal bij een verkeers
ongeval dat onder het toepassingsgebied van de wet valt, de schade 
worden vergoed ,door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt 
van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig 
overeenkomstig deze wet". Deze bepaling sluit volledig aan bij artikel 
3 van de W.A.M.-wet, zodat in eerste instantie kan verwezen worden 
naar de toepassing en draagwijdte die eraan gegeven is in de terzake 

(118) Vers1ag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 29. 
(119) VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, I, Leuven, Acco, 1984, p. 197 e.v. 
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gevestigde rechtspraak en rechtsleer(120). Ook de arresten van het 
Benelux Gerechtshof, waarin toelichting wordt gegeven bij de diverse 
begrippen van artikel 3 van de gemeenschappelijke bepalingen ho
rende bij de ,Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen", zullen hun belang behou
den. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het begrip ,houder", dat 
aanleiding heeft gegeven tot een aantal zeer interessante uitspraken, 
waaronder het arrest van 22 december 1981 van het Benelux Ge
rechtsho£(121). Niettemin rijzen er in het kader van artikel 29bis een 
aantal specifieke problemen die hierna summier zullen worden be
sproken. 

1. De W.A.M.-verzekeraar van het bij het verkeersongeval betrokken 
voertuig 

63. Uit de formulering van § 1 lid 1 blijkt duidelijk dat er een zeer 
nauwe band bestaat tussen de vergoeding van het slachtoffer enerzijds 
en de verplichting tot verzekering anderzijds. Wie juist het ongeval 
heeft veroorzaakt is echter irrelevant. De wet spreekt enkel over een 
verplichting tot vergoeding in hoofde van ,de verzekeraar die de 
a(l!J.Sprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder" 
van hetbl]hei verkeersongevafbetrok:Keii voertuig:-- ---- ----- ---

De wet van 13 april1995 heeft gelukkiglijk de anomalie hersteld, die 
geslopen was in de oorspronkelijke tekst van artikel 29bis, waarin 
enkel werd verwezen naar ,de eigenaar en de houder" wiens aan
sprakelijkheid gedekt wordt door de verzekeraar van het voertuig 
en waarin men had nagelaten om ook de bestuurder te vermelden. 
Deze legislatieve slordigheid had een aantal problemen doen rijzen, 
ondermeer m.b.t. de verantwoording van het verhaal van de verzeke
raar tegen de bestuurder. De huidige tekst rekent af met dit probleem, 

(120) Zie ondermeer DUBUISSON, M., ,Commentaires des articles 1 a 11. L'obligation d'as
surance, Ia garantie d'indemnisation", in La nouvelle reglementation de ['assurance R. C. 
automobile, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 25-33 en p. 43-44. 
(121) Benelux Gerechtshof, 22 december 1981, R.W., 1981-82, p. 1953, conclusie advocaat
generaal F. DUMaN. Houder is diegene die zelf of door middel van een ander, een feitelijke 
heerschappij over de zaak uitoefent. Wanneer het rijtuig tot zijn beschikking is zonder dat hij 
het bestuurt, is hij s1echts houder ervan, zoals hij ook houder blijft wanneer hij aan een derde 
toestaat het te besturen, want deze machtiging doet hem niet het ,meesterschap" verliezen dat 
hem door de eigenaar is verleend. Zo is de garagehouder, aan wie een voertuig werd toever
trouwd voor onderhoud en herstelling en die diende na te gaan of het rijklaar was, wei houder 
wanneer deze zich met dit doe! door een van zijn mecaniciens laat voeren. De bestuurder 
daarentegen die zich een voertuig heeft toegeeigend in het kader van een gebruiksdiefsta~. is 
geen houder. 
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door de kwestieuze zinsnede te vervolledigen met de term ,bestuur
der". 

2. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 

64. De nieuwe wettekst trancheert ook een aantal interpretatievragen 
die gerezen waren i.v.m. de tussenkomst van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds. In de oorspronkelijke versie van artikel 29bis 
was immers bepaald dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
aileen maar moest tussenkomen ,bij gebreke van verzekering". 

65. Een vergelijking tussen de in artikel 80 § 1 van de Controlewet 
opgesomde gevallen en de formulering van het oorspronkelijk artikel 
29bis § 1 W.A.M.-wet, deed de vraag rijzen naar de rol die weggelegd 
was voor het Gemeenschappelijk W aarborgfonds in het kader van de 
nieuwe vergoedingsregeling. Niet alle gevallen die zijn opgesomd in 
artikel 80 § 1 van de Controlewet, vielen immers onder de hypothese 
van ,gebrek aan verzekering", zoals bijvoorbeeld de ongevallen die te 
wijten zijn aan overmacht in hoofde van de bestuurder, zodat op grond 
van de oorspronkelijke formulering van artikel 29bis § 1 in deze 
gevallen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet moest tus
senkomen, omdat er hier immers geen sprake is van ,gebrek aan 
verzekering". 

66. Aan deze hiaten werd verholpen door de wet van 13 april 
1995(122). Om het systeem coherent te maken, zal voortaan het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds niet aileen optreden ,bij ge
breke van verzekering", maar eveneens in alle gevallen die beschre
ven zijn in artikel 80 van de Controlewet op een uitzondering na: 
wanneer het ongeval door toeval gebeurde, blijft de W.A.M.-verze
keraar tot vergoeding gehouden. 

3. De overheid en de openbare instellingen 

67. Wat de instellingen betreft die optreden als verzekeraar van de 
motorrijtuigen die zijn vrijgesteld van de verzekeringsverplichting 
krachtens artikel 10 van de W.A.M.-wet (bijvoorbeeld de Staat, de 
Gewesten en Gemeenschappen, de R.T.T., de Post, de N.M.B.S., de 
Regie der Luchtwegen) en die van deze vrijstelling gebruik hebben 

(122) Artikel 29bis § 1, derde lid W.A.M.-wet. 
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gemaakt, heeft de nieuwe wet een uitdrukkelijke bepaling toegevoegd 
aan § I lid 4: ,De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing 
op de verkeersongevallen waarbij motorrijtuigen zijn betrokken die 
krachtens artikellO van deze wet vrijgesteld zijn van de verplichting 
tot verzekering en wanneer de eigenaars van die motorrijtuigen ge
bruik hebben gemaakt van die vrijstelling". 

4. Pluraliteit van vergoedingsplichtigen 

68. In ongevalssituaties, waarbij twee of meer motorrijtuigen betrok
ken zijn, kan de vergoedingsplicht ex artikel 29bis W.A.M.-wet op 
verschillende verzekeraars rusten. Twee vragen dienen hier gesteld te 
worden. V ooreerst moet worden nagegaan tegen welke verzekeraar 
het slachtoffer zich moet richten om vergoeding te bekomen van zijn 
geleden schade. Vervolgens rijst de vraag op welke wijze de schade
last, na vergoeding van het slachtoffer, tussen de verschillende ver
zekeraars onderling moet verrekend worden. 

69. Om te weten tegen welke verzekeraar het slachtoffer zijn ver
goedingsvordering moet instellen, kunnen we ons niet beroepen op de 
bepalingen van artikel45 § 1 van de verzekeringswet van 25 juni 1992, 
waarin_een verdeling_wordtYoompgesteld v_an de last van het schade~ 
geval in geval van samenloop van verzekeringen. Dit artikel spreekt 
immers uitsluitend over de situatie van de verzekerde. Het slachtoffer 
dat in het kader van artikel 29bis vergoed moet worden, treedt echter 
niet op in de hoedanigheid van verzekerde. De vergoedingsgerech
tigden ex artikel 29bis hebben immers de hoedanigheid van ,bena
deelde" in de zin van artikel 1, littera d van de wet van 25 juni 1992. 
Aangezien de nieuwe vergoedingsregeling zich inschrijft in een 
aansprakelijkheidssysteem(123), zullen de gemeenrechtelijke regels 
inzake de 'in solidum' -aansprakelijkheid moeten toegepast wor
den(124), hetgeen impliceert dat elke verzekeraar gehouden is voor 
de totaliteit van de vergoeding, dat het slachtoffer gelijk welke ver
zekeraar voor deze totaliteit kan aanspreken en dat de betaling door 
een verzekeraar alle anderen bevrijdt. 

70. Rest ons nog de vraag, op welke wijze de schadelast, na vergoe-

(123) Zie dienaangaande § 1 lid 8 van het gewijzigd artike1 29bis W.A.M.-wet. 
(124) DALCQ, R.O., ,L'indemnisation des dommages corporels des pietons et des cyclistes", 
I.e., p. 670 en DELVAUX, H., ,Les recours de l'assureur et les recours entre coauteurs", in 
L'lndemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de Ia circulation. Loi du 30 
mars 1994, BusurssoN, B. (ed.), Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 107-125. 
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ding van het slachtoffer door een van de verzekeraars, tussen de 
verschillende verzekeraars onderling moet verrekend worden. De 
betalende verzekeraar zal hiervoor eveneens een beroep moeten doen 
op de algemene bepalingen nopens de verdeling en reductie, eigen aan 
verbintenissen in solidum. Gesubrogeerd in de rechten van het slacht
offer, zal de betalende verzekeraar op basis van artikel1251, 3° B.W., 
zich kunnen richten tot de andere verzekeraars. Wat de omvang van 
het regres tegen elk van de andere verzekeraars betreft, is de situatie 
niet zo eenduidig. Volgens de Commissie voor de Verzekeringen is 
het de bedoeling dat de verzekeringsondernemingen over deze aan
gelegenheid onderling conventies afsluiten met het oog op de uitein
delijke afwikkeling van de schadelasten tussen alle betrokken motor
rijtuigenverzekeraars(125). Zoals in de voorbereidende werken van de 
wet reeds werd gesuggereerd, zal bij de verdeling rekening moeten 
gehouden worden met de graad van de schuld van elke bestuurder van 
de bij het ongeval betrokken voertuigen of met de invloed van ieders 
schuld op het ontstaan van de schade(126). 

E. EXONERATIEMOGELIJKHEDEN VAN DE VERZEKERAAR 

71. Artikel 29bis W.A.M.-wet doet de vergoedingsplicht in hoofde 
van de verzekeraar van het bij het verkeersongeval betrokken voertuig 
ontstaan, zonder dat hiervoor enige fout of aansprakelijkheid in 
hoofde van een der partijen dient bewezen te worden. Ook de klas
sieke causaliteitsvereiste tussen de fout en de schade is verdwenen, 
aangezien het slachtoffer enkel nog moet bewijzen dat het kwestieuze 
voertuig bij het verkeersongeval ,betrokken" is geweest. Juist door de 
afwezigheid van dit oorzakelijk verband, zal de verzekeraar die wordt 
aangesproken op grond van artikel 29bis, zijn vergoedingsplicht niet 
meer kunnen ontlopen door zich te beroepen op de exoneratiegronden, 
die in het klassieke aansprakelijkheidsrecht leiden tot de verbreking 
van het oorzakelijk verband. 

72. Wanneer men het vergoedingsrecht van het slachtoffer ex artikel 
29bis W.A.M.-wet vergelijkt met dit in het kader van een procedure 
die gebaseerd is op de klassieke burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
dan komt men tot de vaststelling dat het slachtoffer zich in het kader 
van artikel 29bis in een bevoorrechte positie bevindt. In de klassieke 

(125) Advies van de Commissie voor de Verzekeringen, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, 
p. 57. 
(126) Verslag Arts, Gedr. St., 1993-94, nr. 980/3, p. 32. 
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aansprakelijkheidsprocedure kon de vordering van het slachtoffer, 
gericht tegen de eigenaar, de houder of de bestuurder van een voer
tuig, de passagier of de werkgever, evenals tegen hun verzekeraar, 
stuiten op verschillende exoneratiegronden. Zo kon een slachtoffer, 
dat bijvoorbeeld zelf een fout had begaan, zijn vergoedingsrecht 
geheel of gedeeltelijk verliezen. In het kader van artikel 29bis is dat 
alleen mogelijk wanneer wordt aangetoond dat het slachtoffer 14 jaar 
of ouder is en een onverschoonbare fout heeft begaan. 
In een aantal andere gevallen, waarin de verzekeraar zich kon be
roepen op een exoneratiegrond, was het slachtoffer genoodzaakt zich 
te wenden tot het Gemeenschappelijk Waarborgfonds (bijvoorbeeld in 
de gevallen opgesomd in artikel 80 van de Controlewet, zoals over
macht in hoofde van de bestuurder van het voertuig (art. 80 § 1, 
2°)(127). Ook in deze gevallen is de situatie van het slachtoffer in 
het kader van de nieuwe vergoedingsregeling grondig gewijzigd. 
Ingevolge het derde lid van artikel 29bis § 1 W.A.M.-wet, zal immers 
ook bij de tussenkomst van een onvoorzienbare en onvermijdbare 
omstandigheid (olievlek of ijzelplek op de weg(l28), het onverwacht 
opduiken van een hand voor het voertuig, enz.), m.a.w. bij alle over
machtsituaties, de verzekeraar gehouden zijn om tot vergoeding over 
te gaan. De verzekeraar zal eveneens zijn vergoedingsplicht moeten 
nakomen,-wanneer het ongeval-te wijten is aan de fout van een derde, 
bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer terecht is gekomen onder een 
voorbijrijdende auto na van de stoep te zijn afgeduwd door een andere 
voetganger( 129). 

F. DE ONVERSCHOONBARE POUT ALS EXONERATIEGROND 

73. Ofschoon de verzekeraar zich in het kader van artikel 29bis niet 
meer kan beroepen op de klassieke exoneratiegronden, blijft er hem 
tach nog een mogelijkheid ter beschikking om aan zijn vergoedings
plicht te ontkomen. Artikel 29bis stelt immers dat ,slachtoffers (van 
14 jaar en ouder) die een onverschoonbare fout hebben begaan, die de 
enige oorzaak was van het ongeval, zich niet kunnen beroepen op de 

(127) Dit principe werd niet gewijzigd door artikel 8 § 11 van het K.B. van 8 januari 1993, dat 
de wet van 9 juli 1975 heeft gewijzigd. Voor een aantal andere toepassingsvoorbeelden 
(malaise van de bestuurder, atmosferische toestand, olie of mazout op het wegdek, enz.), zie 
BREWAEYS, E. en GALAND, P., ,L'intervention du Fonds commun de garantie automobile en 
cas de force majeur", Verkeersrecht, 1991, p. 298 e.v., evenals VAN TRAPPEN, S., Le Fonds 
commun de garantie automobile, Bruxelles, Larder, Les dossier du Journal des Tribunaux, 
1994. 
(128) Cass. fr., 17 maart 1986, J.C.P., 1986, N, p. 153. 
(129) Revue Trimestrielle de Droit civil, 1987, p. 339. 
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bepalingen van het eerste lid". De verzekeraar zal met andere woor
den moeten bewijzen dat het slachtoffer een onverschoonbare fout 
heeft begaan. Deze exoneratiegrond kan echter niet worden ingeroe
pen tegen de categorie van de zogenaamde ,overbeschermde slacht
offers", met name kinderen die jonger zijn dan 14 jaar. 

1. Ratio legis van deze exoneratiegrond 

74. Het was de bedoeling van de wetgever om, in hoofde van het 
slachtoffer, niettemin een zekere vorm van responsabilisering of 
verantwoordelijkheidszin te behouden. In de voorbereidende wer
ken werd dienaangaande trouwens uitdrukkelijk verwezen naar het 
Franse voorbeeld(130). In de wet Badinter wordt inderdaad gesteld 
dat slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan (" une 
faute inexcusable"), die de enige oorzaak was van het ongeval, zich 
niet kunnen beroepen op de bepalingen van die wet. Zodoende heeft 
de Belgische wetgever het begrip ,onverschoonbare fout" overge
nomen uit de wet Badinter, zij het in een min of meer aangepaste 
vorm. 

75. De categorie van de zogenaamde overbeschermde slachtoffers, 
die in de oorspronkelijke versie van artikel 29bis werd beperkt tot 
kinderen van 14 jaar en jonger, was in de wet Badinter veel ruimer 
gedefinieerd. In Frankrijk zullen verkeersslachtoffers immers, onge
acht hun onverschoonbare fout, steeds recht hebben op vergoeding, 
wanneer zij jonger zijn dan 16 jaar en ouder dan 70 jaar of wanneer 
zij, ongeacht hun leeftijd, een arbeidsongeschiktheid of invaliditeit 
hebben van minstens 80%. Het voorstel van de heer ANSOMS om de 
categorie van de overbeschermde slachtoffers in Belgie ook uit te 
breiden tot de groep die in Frankrijk bescherming geniet, werd door de 
Minister afgewezen om twee welbepaalde redenen(131). Vooreerst 
zou het vaststellen van een maximum leeftijdsgrens of van een 
invaliditeitspercentage de indruk kunnen wekken dat de personen 
die onder de uitzondering vallen, met ,onbekwamen" zouden worden 
gelijkgesteld. Bovendien is volgens de Minister de mate van afhanke
lijkheid van deze personen sterk individueel bepaald. Sommige men
sen van boven de 70 jaar ondervinden immers helemaal geen moei
lijkheden in het verkeer. Het zou dus beter zijn volgens de Minister 

(130) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 22. 
(131) Artikel 29bis § 1 lid 7 van het wetsvoorstel Ansoms tot wijziging van artikel 29bis, 
Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 1422/1, p. 1-2 en p. 4. 

47 
I 

I 



om rekening te houden met de individuele toestand van de betrokkene 
en zijn eventuele handicaps, die op zich een aanwijzing zullen zijn 
voor het aldan niet verschoonbaar karakter van de fout(l32). 

76. Naar aanleiding van de wijziging van artikel 29bis door de wet 
van 13 april 1995, heeft de wetgever - al dan niet bewust - de 14-
jarigen uitgesloten van de categorie van de ,overbeschermde slacht
offers". In de oorspronkelijke versie van artikel 29bis werd immers 
gesteld dat ,het slachtoffer dat een onverschoonbare fout heeft be
gaan, zich niet kan beroepen op de bepalingen van de wet indien het 
ouder is dan 14 jaar". Kinderen van 14 jaar enjonger genoten m.a.w. 
van een bijzondere bescherming, vermits hun onverschoonbare fout 
geen exoneratiegrond vormde voor de verzekeraar. Ter gelegenheid 
van de wijziging van artikel 29bis heeft de wetgever niet alleen een 
bepaling toegevoegd waarin de onverschoonbare fout precies wordt 
gedefinieerd, maar werd tevens de bestaande bepaling geherformu
leerd in de hiernavolgende zin: ,Het bewijs van de onverschoonbare 
fout is niet toegelaten ten aanzien van slachtoffers, jonger dan 14 
jaar". De 14-jarigen, die onder gelding van de oorspronkelijke versie 
van artikel 29bis nog genoten van de bijzondere bescherming, vallen 
in de huidige versie buiten de boot. 

-

77. Met betrekking tot de tweede afwijking t.a.v. de wet Badinter, 
heeft de wet van 13 april 1995 een belangrijke wijziging doorgevoerd. 
Volgens de wet Badinter kan de onverschoonbare fout van een slacht
offer alleen dan tot uitsluiting van vergoeding leiden, wanneer zij de 
,exclusieve oorzaak" van het ongeval is geweest. In de oorspronke
lijke versie van artikel 29bis kwam deze voorwaarde niet voor. De 
Minister had zich immers uitdrukkelijk verzet tegen het overnemen 
van deze bijkomende voorwaarde, om reden dat de exclusiviteit van 
de oorzaak te absoluut zou zijn en te gemakkelijk zou kunnen weer
legd worden(133). In de nieuwe versie van artikel 29bis wordt deze 
bijkomende voorwaarde echter wel opgenomen, zodat het slachtoffer 
zijn recht op vergoeding ex artikel 29bis niet zal verliezen, wanneer er 
een samenloop is tussen zijn onverschoonbare fout en de - zelfs 
minieme - fout van een automobilist. 

(132) Wetsvoorstel Ansoms tot wijziging van artikel 29bis, Gedr. St., Kamer, 1993-94, nr. 
1422/3, p. 2 (Amendement nr. 13 van de Regering). 
(133) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 34. 
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2. Onverschoonbare fout van het slachtoffer: tegenstelbaar aan zijn 
rechthebbenden? 

78. Men kan de vraag stellen of de onverschoonbare fout van het 
slachtoffer tegenstelbaar is aan zijn rechthebbenden, die zich beroe
pen op artikel 29bis om vergoeding te bekomen van hun persoonlijk 
nadeel, dat voortvloeit uit lichamelijke letsels of het overlijden van het 
slachtoffer? In het gemeen recht werd door het Hof van Cassatie 
gesteld dat de fout van het slachtoffer tegenstelbaar is aan zijn recht
hebbenden. Deze tegenstelbaarheid is gebaseerd op het principe van 
de ,familiale solidariteit" ( 134 ). Een gelijkaardige redenering kan 
gemaakt worden in het kader van artikel 29bis. Dit impliceert dat 
de rechthebbenden van het slachtoffer alle beperkingen en uitsluitin
gen ondergaan, die van toepassing zijn op het slachtoffer zelf(135). 
De onverschoonbare fout van het slachtoffer zal derhalve tegenstel
baar zijn aan zijn rechthebbenden. 

79. Men zou zich eveneens de vraag kunnen stellen of men in het 
kader van artikel 29bis aan de rechthebbenden hun persoonlijke 
fout kan verwijten? In de mate dat de rechthebbenden van het 
slachtoffer de hoedanigheid hebben van vergoedingsgerechtigden 
in de zin van artikel 29bis en in de mate dat zij een persoonlijk 
nadeel hebben geleden dat in aanmerking komt voor vergoeding op 
basis van artikel 29bis, zal men aan de rechthebbenden enkel hun 
onverschoonbare fout kunnen tegenwerpen om vergoeding te weige
ren. 

3. Definitie van de ,onverschoonbare fout" 

80. In de oorspronkelijke versie van artikel 29bis werd het begrip 
,onverschoonbare fout" niet gedefinieerd, niettegenstaande het een 
totaal nieuw begrip is, dat evenmin terug te vinden is in ons klassiek 
aansprakelijkheidsrecht. De oorspronkelijke bedoeling van de wetge
ver was immers het aan onze rechtscolleges over te laten om de 
inhoud en de draagwijdte van het begrip ,onverschoonbare fout" te 
bepalen. 

(134) Cass., 10 februari 1981, Pas., 1981, I, p. 623 en Cass., 14 maart 1981, Pas., 1981, I, p. 
915. 
(135) DUBUISSON, B., ,La loi sur l'indemnisation automatique de certaines victimes d'acci
dents de la circulation ou !'art du 'clair obscur"', o.c. 
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81. De wetgever heeft echter tijdig ingezien dat het niet opnemen van 
een definitie van het begrip ,onverschoonbare fout" vele controver
sen in het leven zou roepen. Om te voorkomen dater nog vele jaren 
overheen zouden gaan vooraleer er terzake door het Hof van Cassatie 
een unanieme rechtspraak zou ontwikkeld zijn, werd in de wet van 13 
april 1995 een uitdrukkelijke omschrijving gegeven van het begrip 
,onverschoonbare fout": 
,Enkel de opzettelijke fout van uitzon
derlijke ernst, waardoor diegene die ze 
begaan heeft zonder geldige reden wordt 
blootgesteld aan een gevaar waarvan hij 
zich bewust had moeten zijn, is onver
schoonbaar." 

,Est seule inexcusable, la faute volou
taire d'une exceptionnelle gravite, ex
posant sans raison valable son auteur a 
un danger dont il aurait du avoir con
science." 

82. Deze definitie is een exacte kopie van de definitie die het Franse 
Hof van Cassatie heeft gegeven aan de ,faute inexcusable" uit de wet 
Badinter. Ret valt echter te betreuren dat de ,faute volontaire" ver
keerdelijk werd vertaald in het Nederlands door ,opzettelijke fout". 
Een wetswijziging dringt zich dus opnieuw op om deze vertaalfout te 
herstellen. In afwachting hiervan zullen onze rechtscolleges deze 
materiele vergissing zelf dienen recht te zetten. Teneinde getrouw 
te blijven aan de bedoeling van de wetgever, zullen zij de franstalige 
tekst moeten laten-prevaleren op de foutief vertaalde nederlandstalige 
tekst. De rechter moet zich immers niet noodzakelijk houden aan de 
letterlijke zin van de bewoordingen van de wet. De wetgever kan zich 
net zoals ieder mens schuldig maken aan verkeerd woordgebruik. In 
dit geval moet men, net zoals in het verbintenissenrecht (art. 1156 
B.W.), de bedoeling van de wetgever nagaan. Om het met de woor
den van DE PAGE te stellen ,is enkel de drukker door de wettekst 
gebonden, niet de rechter, en men mag de ene niet verwarren met de 
andere"(136). Het is de rechter m.a.w. toegelaten de materiele ver
gissingen of de wetenschappelijke onwaarheden die sorns in de wet
teksten sluipen, recht te zetten. 

83. Bij de toepassing in de praktijk van de definitie die de wet van 13 
april 1995 heeft gegeven aan het begrip ,onverschoonbare fout", 
zullen onze rechtscolleges moeten rekening houden met de recht
spraak die zich het laatste decennium in Frankrijk heeft ontwikkeld 
in het kader van de wet Badinter, en dit om een dubbele reden: eerst en 
vooral omdat in de voorbereidende werken van artikel 29bis uitdruk-

(136) Vrije vertaling van een passage uit DE PAGE, H., Traite, I, nr. 214. 
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kelijk wordt verwezen naar de ,faute inexcusable" uit de wet Badin
ter, en vervolgens omdat de definitie die werd opgenomen in de 
nieuwe versie van artikel 29bis - althans de franstalige tekst -
volledig overeenstemt met de definitie zoals deze werd uitgewerkt 
door het Franse Hof van Cassatie. 

84. Een eerste vaststelling die we kunnen doen bij een analyse van de 
rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie is dat er zich een duide
lijke evolutie heeft afgespeeld van een extensieve naar een meer 
restrictieve interpretatie van het begrip ,onverschoonbare fout". In 
de arresten uitgesproken in de periode tussen 1985 en 1987, werd 
de wet Badinter stelselmatig uitgehold, om reden dat, door de zeer 
ruime interpretatie van het begrip ,onverschoonbare fout", vele ver
keersslachtoffers verstoken bleven van de wettelijke bescherming. 
Daar is echter een drastische wijziging in gekomen sedert het arrest 
van het Franse Hof van Cassatie van 20 juli 1987, toen het Hof op 
eenzelfde dag 11 arresten heeft uitgesproken, waarin het begrip ,on
verschoonbare fout" aan de orde was. De definitie die het Hof in deze 
arresten heeft gegeven aan het begrip ,onverschoonbare fout" luidt 
als volgt: ,Seule est inexcusable( ... ) lafaute volontaire d'une excep
tionnelle gravite, exposant sans raison valable son auteur a un 
danger, dont il aurait du avoir conscience". Hieruit blijkt duidelijk 
dat het Hof is afgestapt van haar oorspronkelijke extensieve inter
pretatie. 

85. Het begrip ,onverschoonbare fout" moet dus strikt gei'nterpre
teerd worden, hetgeen logisch is, vermits de onverschoonbare fout 
een uitzondering is op het principe van de vergoeding van de zwakke 
weggebruikers. Het Hof van Cassatie heeft dan ook slechts in een van 
de elf arresten een onverschoonbare fout weerhouden in hoofde van 
het slachtoffer. Het ging bier om een voetganger die 's nachts een 
drukke verkeersweg was overgestoken op een plaats waar het over
steken gevaarlijk en verboden was en die bovendien was geklauterd 
over een klein muurtje dat diende ter afscheiding van de rijvakken, 
terwijl er hem 75 meter verderop een beschermde oversteekplaats 
voor voetgangers ter beschikking stand. In de overige tien arresten 
was het Hof telkens van oordeel dat er geen reden was om een 
onverschoonbare fout in hoofde van het slachtoffer te weerhouden. 
Zijn dus, althans volgens het Franse Hof van Cassatie, niet onver
schoonbaar, de fout van de voetganger die plots en op onvoorzichtige 
wijze de rijksweg oploopt zonder te kijken of er wagens aankomen, de 
fout van de voetganger die eensklaps rechtsomkeer maakt op de 
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oversteekplaats, de fout van de voetganger die een driebaanvaksweg 
oversteekt niettegenstaande de verkeerslichten voor de voetgangers 
op rood stonden. Ook fietsers die geen voorrang verlenen, passagiers 
die geen veiligheidsgordel dragen of voetgangers die in dronken 
toestand aan het verkeer deelnemen, begaan geen onverschoonbare 
fout. 

86. Uit de definitie van de ,onverschoonbare fout" kunnen vier 
onderscheiden voorwaarden worden afgeleid, die cumulatief ver
vuld moeten zijn alvorens men kan spreken van een onverschoonba
re fout: het moet gaan om een vrijwillige fout (,une faute volon
taire"), van uitzonderlijke ernst (,d'une exceptionnelle gravite"), 
waardoor diegene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt 
blootgesteld aan een gevaar (,sans raison valable"), een gevaar 
waarvan hij zich bewust had moeten zijn (,un danger dont il aurait 
du avoir conscience"). 

a. Eerste criterium: een vrijwillige fout 

87. Het moet in de eerste plaats gaan om een vrijwillige fout. Wij 
zullen bij deze bespreking abstractie maken van de vertaalfout die 
geslopen is in de nederlandstalige tekst van artikel 29bis naar aanlei- . 
diiif van -ae -wetswijzigirfg-van 13 · april- 1995: De vrijwillige- fout 
(,faute volontaire") mag inderdaad niet verward worden met de 
opzettelijke fout (,faute intentionnelle"). Een opzettelijke fout im
pliceert immers dat het slachtoffer de bedoeling en het inzicht gehad 
moet hebben een fout te begaan, wat een subjectieve beoordeling 
impliceert(137). In de Senaatscommissie werd het standpunt verde
digd dat de onverschoonbare fout objectief diende beoordeeld te 
worden( 13 8). 

88. Het vrijwillig karakter van de fout kan het best geillustreerd 
worden aan de hand van een aantal voorbeelden uit de Franse recht
spraak. In een arrest van 6 september 1994 diende het Hof van Beroep 
te Parijs zich uit te spreken over een geval waarbij een automobilist 
zijn voertuig 's nachts, we gens autopech, aan de rand van een express
weg had geplaatst en overreden werd door een voertuig toen hij over 
de betonnen middenberm was geklommen. Volgens het Hof was het 
vrijwillig karakter van deze fout manifest aangezien de automobilist 

(137) CORNELIS, L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, 
I, Antwerpen!Brussel, Maklu/Ced-Samsom, 1990, p. 169-170, nr. 96. 
(138) Verslag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 34. 
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had kunnen en moeten wachten met oversteken tot de naderende 
voertuigen op een voldoende veilige afstand verwijderd waren(l39). 
In een ander geval heeft datzelfde Hof eveneens het vrijwillig karakter 
weerhouden van de fout van een voetganger, nu was komen vast te 
staan dat deze in het midden van de weg was gaan staan met de 
bedoeling een voertuig te doen stoppen teneinde een lift te krij
gen(l40). Het bewust opzoeken van het gevaar wordt m.a.w. volgens 
deze rechtspraak beschouwd als een onmiskenbaar element van de 
onverschoonbare fout. Men zou zich evenwel de vraag kunnen stellen 
of zodoende de grens met de intentionele fout niet aanzienlijk wordt 
vervaagd( 141). 

b. Tweede criterium: een fout van uitzonderlijke ernst 

89. Ingevolge dit objectief criterium dient men rekening te houden 
met de concrete gedragingen van het slachtoffer. In de arresten van het 
Franse Hof van Cassatie wordt de fout van het slachtoffer slechts 
zelden als ,uitzonderlijk ernstig" weerhouden. Zo zijn bijvoorbeeld 
de hiernavolgende fouten, begaan door een fietser, niet uitzonderlijk 
ernstig genoeg om hem van vergoeding uit te sluiten: het negeren van 
een stopteken, de rijweg oversteken vlak v66r de komst van een 
vrachtwagen terwijl de verkeerslichten op rood staan, het uiterst links 
rijden op een tweevaksbaan, een eenrichtingsstraat inrijden in de 
verboden richting. In hoofde van een voetganger werden de volgende 
fouten evenmin uitzonderlijk ernstig genoemd: 's nachts een gevaar
lijk kruispunt overlopen, een rijbaan oversteken op een plaats waar dit 
verboden was, dronken in het midden van de rijweg lopen, een auto
snelweg oversteken. 

90. De gevallen waarin de ,uitzonderlijke ernst" van de fout wei 
wordt weerhouden, zijn eerder zeldzaam. Het gaat meestal om situ
aties waarin het slachtoffer zich uiterst lichtzinnig, onbezonnen en 
roekeloos heeft gedragen ofwel om verkeersongevallen waarbij het 
slachtoffer een reeks van ernstige fouten en inbreuken op de wegcode 
heeft gepleegd, zoals bijvoorbeeld de voetganger die 's nachts, in een 
Iichte staat van dronkenschap, de autosnelweg oversteekt, terwijl er 

(139) Parijs, 6 september 1994, D., 1994, Informations Rapides, p. 243. 
(140) Parijs, 16 maart 1994, D., 1994, Jurisprudence, p. 470-472, noot B. AuBERT. 
(141) Zie eveneens in die zin VAN DEN BERGH, R. ,Is verkeersvei1igheid te duur? Kritische 
rechtsvergelijkende en rechtseconomische bedenkingen bij de nieuwe Belgische vergoedings
regel voor voetgangers en fietsers", R.W., 1994-95, p. 1313-1323, nr. 20. 
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even verderop een beschermde oversteekplaats voor voetgangers was 
(loopbrug over de autosnelweg)(l42). Een voetganger, die met don
kere kledij 's nachts een niet verlichte weg oversteekt, en dit in zeer 
slechte weersomstandigheden, neemt een reeel risico en begaat even
eens een uitzonderlijk ernstige fout(l43). 

91. Interessant zijn de overwegingen die het Franse Hof van Cassatie 
heeft gemaakt in het kader van de verkeersongevallen waarbij het 
slachtoffer op het ogenblik van het ongeval onder invloed van alcohol 
was. De Franse rechtscolleges zijn zeer terughoudend om de alcohol
intoxicatie of de dronkenschap te beschouwen als indicatie van een 
onverschoonbare fout. Zo heeft de wet Badinter bijvoorbeeld bescher
ming geboden aan de dronken voetganger die al zigzaggend de straat 
oversteekt(l44) of die bij de ingang van een scherpe bocht, in het 
midden van een onverlichte straat loopt(l45). 

c. Derde criterium: gebrek aan een geldige reden om zich bloot te 
stellen aan het gevaar 

92. De derde voorwaarde houdt in dat het slachtoffer geen geldige 
reden had om een ernstige fout te begaan. Zo werd bijvoorbeeld door 
het Hof van Beroep te Parijs gesteld dat een voetganger, die in het 
midden van de straaf gaat staarf om een voettuig te doen stoppen-om 
zodoende een lift te vragen, getuigt van een zekere gemakzucht en dan 
ook geen geldige reden had om een dergelijke fout te begaan. Het Hof 
kwam tot deze vaststelling zonder echter na te gaan welke de concrete 
omstandigheden waren die aan de oorsprong lagen van het onvoor
zichtig gedrag van die voetganger (hoe ver was de voetganger van 
huis verwijderd, moest hij misschien ergens dringend zijn, heeft hij al 
zeer lang moeten wachten). Het Hof merkte enkel op dat de voet
ganger de situatie niet had moeten forceren door in het midden van de 
weg te gaan staan, aangezien de kans dat hij een lift zou gekregen 
hebben door gewoon auto-stop te doen aan de rand van de weg, vrij 
groot was, vermits de weersornstandigheden uitzonderlijk slecht wa
ren(l46). 
Bij het lezen van dit arrest, krijgt men de indruk dat de afwezigheid 

(142) Cass. fr., 18 mei 1988, L'Argus, 1989, p. 1793 en in dezelfde zin Parijs, 6 september 
1994, D., 1994, Informations Rapides, p. 243. 
(143) Parijs, 16 maart 1994, D., 1994, Jurisprudence, p. 472. 
(144) Cass. fr., 1 maart 1989, L'Argus, 1989, p. 895. 
(145) Cass. fr., 7 februari 1990, L'Argus, 1990, p. 693. 
(146) Parijs, 16 maart 1994, D., 1994, Jurisprudence, p. 472. 
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van een valabele reden in hoofde van het slachtoffer zeer vlug wordt 
aanvaard door de Franse rechtscolleges. Dit blijkt zeker uit het hierna
volgende geval, waarin het ging om een automobilist die zijn wagen 
wegens autopech aan de rand van een expressweg had geplaatst en 
werd aangereden toen hij deze expressweg aan het oversteken was om 
zich te begeven naar een benzinestation aan de overkant. Het Hof was 
van mening dat het zoeken naar depannage aan de overkant van de 
weg geen geldige reden was om de wegcode te overtreden en een 
uitzonderlijk ernstige fout te begaan( 14 7). 

d. Vierde criterium: het slachtoffer had zich bewust moeten zijn van 
het gevaar 

93. Deze laatste voorwaarde, met name de vereiste dat het slachtoffer 
zich bewust had moeten zijn van het gevaar, is duidelijk een subjectief 
beoordelingscriterium. Uit de wijze waarop het Franse Hof van Cas
satie dit criterium heeft geformuleerd, blijkt dat men een in abstracto
beoordeling moet hanteren. Men moet m.a.w. nagaan of het voor elk 
verstandig mens onmogelijk zou geweest zijn zich niet bewust te zijn 
van het gevaar waaraan men zich blootstelt(l48). 
Dit betekent echter niet dat de rechter geen rekening zal kunnen 
houden met de concrete omstandigheden van het ongeval. In vele 
arresten treft men inderdaad overwegingen aan die verband houden 
met de persoonlijke karaktertrekken van het slachtoffer, zijn beoorde
lingsvermogen en zijn psychische gesteldheid. Zo werd door het Hof 
van Beroep te Angers rekening gehouden met de psychische zwakheid 
van een jonge vrouw, die verwondingen had opgelopen toen zij uit een 
rijdende wagen was gesprongen van een automobilist die haar een lift 
had aangeboden, toen deze obscene taal began te spreken. Het Hof 
was van oordeel dat het gedrag van deze jonge vrouw niet als een 
onverschoonbare fout kon gekwalificeerd worden, en dit gelet op haar 
psychische toestand(l49). 

94. De concretisering die gemaakt moet worden bij deze in abstracto
beoordeling, zal zeker haar nut bewijzen. Dit heeft te maken met 
het feit dat, in tegenstelling tot de wet Badinter, artikel 29bis het 
bewijs van de onverschoonbare fout enkel heeft uitgesloten voor 
een categorie van slachtoffers, met name kinderen van jonger dan 

(147) Parijs, 6 september 1994, D., 1994, Informations Rapides, p. 243. 
(148) Vers1ag Arts, Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 34. 
(149) Angers, 16 oktober 1985, niet gepubliceerd maar aangehaa1d door DE RODE, H., ,Les 
!imites du droit a indemnisation. Categories de victimes. Faute inexcusable", o.c. 
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14 jaar, en niet voor de categorie van gehandicapten en ouderen, die 
in de Franse regeling wel van deze bijzondere bescherming genie
ten. Om alsnog tegemoet te komen aan de verhoogde kwetsbaarheid 
van de oudere en invalide personen, zullen onze rechtscolleges de 
individuele toestand van het slachtoffer en zijn eventuele handicaps, 
kunnen gebruiken als een aanwijzing voor het al dan niet onver
schoonbaar karakter van de fout die zij hebben begaan. Zo zal het 
feit dat oudere personen minder goed afstand en snelheid kunnen 
inschatten, ertoe kunnen leiden dat hun fout door de rechtbank vlugger 
als verschoonbaar wordt beschouwd. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld 
voor een slechtziende of voor een persoon die voor meer dan 80 % 
gehandicapt is. 

95. Men zou zich de vraag kunnen stellen of dementen en zwaar 
mentaal gehandicapten niet steeds een beroep kunnen doen op artikel 
29bis juist omwille van de definitie van het begrip ,onverschoonbare 
fout"? Sommigen zijn inderdaad de mening toegedaan dat de voor
waarde van ,het bewustzijn van het gevaar" impliceert dat dementen 
en zwaar mentaal gehandicapten geen onverschoonbare fout kunnen 
begaan(150). Een dergelijk standpunt is echter betwistbaar. In het 
Belgisch verzekeringsrecht wordt immers algemeen aanvaard dat het 
feit dat iemand zich in een staat van dementie bevindt, niet nood
zakelijk tot gevolg heeft dat deze persoon niet over de wil beschikt om 
een handeling te stellen of zich niet bewust zou kunnen zijn van de 
gevolgen die deze handeling teweeg zou kunnen brengen(151). Het 
Franse Hof van Cassatie heeft ook in die zin geoordeeld om in hoof de 
van mentaal gehandicapten toch een onverschoonbare fout te weer
houden(152). 

96. Volledigheidshalve moet m.b.t. dit vierde en laatste criterium nog 
opgemerkt worden dat het feit dat het slachtoffer op het ogenblik van 
het ongeval zwaar dronken was, evenmin een excuus kan zijn of als 
indicatie kan worden aangewend om aan te tonen dat hij zich niet 
meer bewust kon geweest zijn van het gevaar. Dit ligt trouwens in de 
lijn van de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie: ,Les preci
sions sur le taux d'alcoolemie sont inutiles puisque ce taux meme 

(150) DE RODE, H., ,Les limites du droit a indemnisation. Categories de victimes. Faute 
inexcusable", o.c. 
(151) Brussel, 8 juni 1988, J.L.M.B., 1988, p. 1558. Zie eveneens het overzicht van recht
spraak m.b.t. de landverzekeringsovereenkomst, R.C.J.B., 1991, p. 702, no 13 en R.C.J.B., 
1992, p. 77, n° 94. 
(152) Cass. fr., 7 juni 1989, D., 1989, p. 559, bekritiseerd door VINEY, G., o.c., nr. 32. 
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n 'etait pas tres eleve et que, dans tous les cas, l'etat d'ebriete ne 
saurait etre une excuse"(l53). 

97. De analyse van de Franse rechtspraak met betrekking tot het 
begrip ,onverschoonbare fout" leert ons enerzijds dat een al te 
extensieve interpretatie een uitholling betekent van het vergoedings
systeem, terwijl een zeer restrictieve interpretatie leidt tot extreme en 
zelfs onaanvaardbare situaties ,un peu en dessous de la perver
sion"(l54), waarbij in hoofde van de zwakke weggebruiker elke 
verantwoordelijkheidszin wordt ontnomen. 

IV. Rol van het gemeen recht inzake burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid 

98. Artikel 29bis W.A.M.-wet bevat een paragraaf die specifiek 
handelt over de verhouding tussen de nieuwe vergoedingsregeling 
en het gemeen recht inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Arti
kel 29bis § 5 W.A.M.-wet bepaalt dat ,de regels betreffende de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van toepassing blijven op alles 
wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt geregeld". 
Aan de onzekerheid omtrent de draagwijdte van deze vijfde para
graaf, een onzekerheid die trouwens nauw samenhing met de des
tijds heersende discussie rand de juridische kwalificatie van ar
tikel 29bis, is een einde gekomen, nu in de gewijzigde versie van 
artikel 29bis uitdrukkelijk wordt bepaald dat het vergoedingssys
teem zich inschrijft in een aansprakelijkheidssysteem. Deze kwalifi
catie moet begrepen worden als bevestiging van de exclusiviteit van 
het nieuwe vergoedingssysteem en haar afwijking van het gemeen 
recht inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid(l55). Zulks laat 
ons toe uit artikel 29bis § 5 een aantal belangrijke principes af te 
leiden. 

99. In de eerste plaats dient erop gewezen te worden dat de schade en 
schadegevallen, waarop het nieuwe vergoedingssysteem van toepas
sing is, met inbegrip van de hieruit voortvloeiende rechtsverhoudin-

(153) Parijs, 16 maart 1994, D., 1994, Jurisprudence, p. 472. 
(154) ALIBERT, B., noot onder Parijs, 16 maart 1994, D., 1994, Jurisprudence, p. 470. 
(155) DUBUISSON, B., ,La loi sur l'inderrmisation automatique de certaines victimes d'acci
dents de la circulation ou l'art du 'clair obscur"', o.c.; FAGNART, J.L., ,L'indemnisation des 
victimes d'accidents de la circulation apres lareforme baclee du 30 mars 1994", o.c., nr. 20-21. 
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gen, exclusief zullen geregeld worden door artikel29bis W.A.M.-wet, 
met uitsluiting van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregels. 
Zulks impliceert dat voor al wat uitdrukkelijk wordt geregeld door 
artikel29bis W.A.M.-wet, de door dit artikel beschermde slachtoffers 
hun vordering niet meer kunnen baseren op artikel 1382 e.v. 
B.W.(156). De gevallen of situaties daarentegen die buiten de toepas
singssfeer van artikel 29bis W.A.M.-wet vallen, zullen sowieso be
heersd blijven door het gemeen recht inzake burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid. Dit is bijvoorbeeld het geval voor verkeersongevallen 
waarbij geen motorrijtuigen zijn betrokken (aanrijding tussen voet
ganger en fietser of fietsers onderling), aanrijdingen tussen twee of 
meer motorrijtuigen met uitsluitend gewonden of doden in de voer
tuigen, ongevalssituaties zonder ,tegenpartij" (aanrijding tegen een 
boom) en ongevallen die geen verkeersongevallen uitmaken (born
auto). Ook voor de vergoeding van stoffelijke schade zal een beroep 
moeten gedaan worden op de klassieke aansprakelijkheidsbepalingen, 
omdat deze schade immers in artikel 29bis § 1 uitdrukkelijk werd 
uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet. Dit is ook zo voor 
wat betreft de vaststelling en de berekening van de schade, alsmede de 
wijze van schadeloosstelling. 

100 .. Tot.sloLdienLnog_te..worden Qpge.merkt dat de voetgangers, 
fietsers en passagiers alleszins op grond van het gemeen recht inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, aansprakelijk blijven voor de 
schade die ze aan derden hebben toegebracht (bijvoorbeeld aan een 
andere voetganger of fietser, de bestuurder of de eigenaar van het 
,betrokken" motorrijtuig). Het nieuwe vergoedingssysteem laat im
mers de schade veroorzaakt door de door haar beschermde slacht
offers onverlet(157). 

V. De verhaals- en subrogatievordering 

101. Van zodra de vergoedingen op grond van artikel29bis W.A.M.
wet aan de slachtoffers zijn uitbetaald, zal de verzekeraar - of 
desgevallend het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - pro
beren zijn uitkeringen te recuperen. Hij kan dit doen via een contrac-

(156) Contra SIMOENS, D., ,De nieuwe vergoedingsregel ten voordele van voetgangers en 
fietsers", I.e. 
(157) Zulks werd uitdrukkelijk bevestigd in de Memorie van Toelichting, Gedr. St., Senaat, 
1993-94, nr. 980/l, p. 35. Ookhet Franse Hofvan Cassatie luidt in die zin: Cass. fr., 17 februari 
1993 en Cass. fr., 19 januari 1994, D., 1994, Sommaires Commentes, p. 264-265. 
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tuele verhaalsvordering tegen de verzekeringnemer en/of de verze
kerde of via een subrogatievordering tegen een derde aansprakelijke, 
die vreemd is aan het verzekeringscontract(158). 
De mogelijkheden en de modaliteiten van een dergelijke verhaals- of 
subrogatievordering moeten onderzocht worden in het licht van de 
bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het alge
meen (artt. 77-89 Verzekeringswet) en de W.A.M.-verzekering in het 
bijzonder. Daarnaast zal men, wat het subrogatierecht betreft althans, 
tevens rekening moeten houden met een aantal beperkingen die uit
drukkelijk werden opgenomen in artikel 29bis W.A.M.-wet. 

A. HET VERHAALSRECHT VAN DE VERZEKERAAR 

102. De nieuwe vergoedingsregeling, die de structuur van een aan
sprakelijkheidsverzekering behoudt, doet geen afbreuk aan de klas
sieke verhaalsvordering van de aansprakelijkheidsverzekeraar. De 
verzekeraar die vergoedingen heeft uitgekeerd op grond van artikel 
29bis, zal inderdaad zijn verhaalsrecht, dat contractueel van aard is, 
op grond van artikel 16 lid 2 W.A.M.-wet kunnen uitoefenen tegen 
de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de 
verzekerde, voor zover de verzekeraar volgens de wet of de ver
zekeringsovereenkomst gerechtigd mocht zijn de uitkering te 
weigeren of te verminderen. Ook artikel 24 van de modelpolis is 
voldoende ruim geformuleerd - men spreekt er van de verzeke
raar die gehouden is ten aanzien van de benadeelden - om de 
verzekeraar toe te laten de uitkeringen die hij gedaan heeft in het 
kader van artikel 29bis te verhalen op de verzekeringnemer en/of de 
verzekerde. 

103. Het probleem dat onder gelding van de oorspronkelijke tekst van 
artikel 29bis gerezen was i.v.m. de verhaalsvordering van de verze
keraar tegen de bestuurder van het bij het ongeval betrokken voertuig, 
stelt zich niet meer, nu de wet van 13 april 1995 de tekst van § 1 
vervolledigd heeft door naast de aansprakelijkheid van de eigenaar 
en de houder, ook de aansprakelijkheid van de bestuurder te vermel
den. 

(158) Voor een gedetailleerde bespreking van bet verhaals- en subrogatierecht van de ver
zekeraar kan verwezen worden naar DuBUISSON, B., ,La loi sur l'indemnisation automatique de 
certaines victimes d'accidents de la circulation oul'art du 'clair obscur'", o.c. en DELVAUX, H., 
,Les recours de I' assureur et les recours entre coauteurs", o. c. 
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B. HET SUBROGA TIERECHT VAN DE VERZEKERAAR 

104.' Wat de subrogatievordering van de verzekeraar betreft, heeft de 
wet van 13 april 1995 een aantal interpretatievragen getrancheerd die 
gerezen waren onder gelding van het oorspronkelijk artikel 29bis 
W.A.M.-wet. De oorspronkelijke versie van artikel 29bis § 1, lid 2 
en § 4 bevatte inderdaad een onduidelijke regeling van het subrogatie
recht, waarop de rechtsleer vele kritische bedenkingen heeft gehad. 
De subrogatieregeling wordt door de nieuwe wet juridisch-technisch 
grondig bijgeschaafd. Aangezien de oorspronkelijk bepalingen niet
temin van toepassing zullen zijn op de ongevallen die bebben plaats
gevonden na 1 juli 1995, betzij de datum van de inwerkingtreding van 
de wetswijziging, lijkt bet ons opportuun bier tocb nog even aandacbt 
aan te besteden. 

1. Juridische grondslag van de subrogatievordering van de verzeke
raar 

105. Om een subrogatievordering te kunnen instellen, moet deze 
mogelijkheid uitdrukkelijk voorzien zijn, betzij bij wet, betzij in de 
overeenkomst. In de oorspronkelijke versie van artikel 29bis werd er 
ecbter alleen ~en Jii1drukkelijke subrogatiemogelijkheid voorzien 
voor de verzekeringsinstellingen die uitkeringen bebben gedaan in 
bet kader van de verplicbte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Artikel 
29bis § 1 lid 2 stelde inderdaad dat ,de verzekeringsinstellingen in de 
zin van artikel 2 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, die de slachtoffers bedoeld in het eerste lid hebben 
vergoed, in de rechten treden van die slachtoffers". Aangezien de 
indeplaatsstelling die hier geviseerd werd reeds voorzien was in 
artikel 136 § 1 gecoordineerde Z.I.V.-wet(159), werd deze bepaling 
terecbt geschrapt door de wet van 13 april 1995. Een argument 
hiervoor, dat tijdens de Parlementaire bespreking van de wetswijzi
ging naar voren was gekomen, bield in dat een dergelijke berbaling 
aanleiding zou kunnen geven tot een aantal verkeerde interpretaties. 
Uit bet feit dat de oorspronkelijke versie van artikel 29bis alleen 
melding maakte van de subrogatie in boofde van de Z.I.V.-instellingen 
en met geen woord repte over de subrogatiemogelijkheid in boofde 

(159) Dit is het vroegere artike1 76quater § 2, vierde lid van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring. 
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van de W.A.M.-verzekeraar, zou men verkeerdelijk 'a contrario' 
kunnen afleiden dat de W.A.M.-verzekeraar geen subrogatievordering 
zou kunnen instellen. 
Teneinde elk misverstand dienaangaande te vermijden, werd door de 
wet van 13 april 1995 een uitdrukkelijke bepaling toegevoegd aan 
artikel29bis, waarin gesteld wordt dat de verzekeraar en het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds wel degelijk in de rechten kunnen 
treden van het slachtoffer tegen de in gemeen recht aansprakelijke 
derden. Zodoende werd er eveneens een wettelijke grondslag gecre
eerd om het subrogatierecht van de verzekeraar te staven. 

2. Subrogatieverbod van artikel 29bis § 4 

106. De wet van 13 april 1995 heeft het subrogatieverbod van § 4 
geschrapt uit de tekst van artikel 29bis(l60). De oorspronkelijke 
versie van artikel 29bis § 4 stelde dat ,De verzekeraar of het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds hun subrogatierecht niet kunnen 
uitoefenen tegen de voor de schade aansprakelijke persoon of zijn 
rechthebbenden, voor de schadevergoeding die zij hun krachtens dit 
artikel hebben uitbetaald". Deze bepaling zal enkel haar belang 
behouden voor de verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden 
tussen 1 januari en 1 juli 1995 en waarbij de voetganger of de fietser, 
die op grond van artikel 29bis werd vergoed, voor het ongeval geheel 
of gedeeltelijk aansprakelijk was in de zin van artikel1382 e.v. B.W., 
zonder daarbij echter een onverschoonbare fout te hebben gepleegd, 
en waarbij de verzekeraar niet alleen de voor het ongeval aansprake
lijke zwakke weggebruiker diende te vergoeden, maar tevens andere 
voetgangers of fietsers die het slachtoffer zijn geworden van dit 
verkeersongeval. 

C. VERBOD VAN BESLAG OF SCHULDVERGELIJKING 

107. Een andere beschermingsmaatregel ter beveiliging van de 
krachtens artikel 29bis aan de zwakke weggebruiker uitgekeerde 
vergoedingen, was door de wetgever opgenomen in § 4 lid 2 en stelde 
dat ,die vergoedingen niet vatbaar zijn voor beslag of schuldvergelij
king met het oog op de vordering van de andere vergoedingen uit 
hoofde van het verkeersongeval". Deze bepaling werd wel behouden 

(160) Voor een uitvoerige bespreking van de interpretatieproblernen die gerezen waren n.a.v. 
de oorspronkelijke tekst van artikel 29bis, wordt verwezen naar TUERLINCKX, B., ,Verkeers
ongevallen met ,zwakke weggebruikers": toepassing in de praktijk", o.c. 
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in de nieuwe versie van artikel 29bis. De verzekeraar zal met andere 
woorden geen compensatie kunnen doorvoeren tussen de vergoedin
gen die hij uit hoofde van het verkeersongeval moet uitbetalen aan een 
zwakke weggebruiker en een schuldvordering die hij uit hoofde van 
datzelfde ongeval zou kunnen hebben op datzelfde slachtoffer. Hij zal 
evenrnin beslag kunnen leggen op deze vergoedingen. 

108. Compensatie en beslag zijn uiteraard alleen uitgesloten wanneer 
zij ertoe strekken gelden te recupereren die de verzekeraar· heeft 
uitgekeerd naar aanleiding van het kwestieuze verkeersongeval. In
dien de verzekeraar met andere woorden een schuldvordering heeft op 
de gewonde voetganger of fietser die geen uitstaans heeft met het 
kwestieuze verkeersongeval, dan zal schuldvergelijking of beslag wel 
mogelijk zijn. 

VI. Toepassing in de tijd van artikel 29bis W.A.M.-wet 

109. De bepalingen van de oorspronkelijke versie van artikel 29bis 
W.A.M.-wet werden ingevolge artikel29ter toegepast op de verkeers
ongevallen die zich hebben voorgedaan vanaf 1 januari 1995. Voor
dien gebeurde ongevallen vallen onder het klassieke aansprakelijk
heidsrecht (art. 1382 B.W.). 

Ingevolge artikel2 van de wet van 13 april1995 wordt het oorspron
kelijke artikel29ter opgeheven. Artikel 3 van deze wijzigingswet stelt 
verder dat de wet in werking treedt op de eerste dag van de maand 
volgend op deze van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, 
hetzij op 1 juli 1995. Concreet betekent dit dat de gewijzigde bepalin
gen van artikel 29bis van toepassing zijn op alle verkeersongevallen 
die hebben plaatsgevonden vanaf 1 juli 1995. 

Anderzijds wordt aan de verzekeringsmaatschappijen de tijd gegeven 
tot 1 januari 1996 om over te gaan tot de formele aanpassing van hun 
polissen aan de gewijzigde bepalingen. 

VII. Besluit 

110. In onderhavige uiteenzetting hebben wij een overzicht gegeven 
van de bepalingen van de oorspronkelijke en de gewijzigde versie van 
artikel 29bis W.A.M.-wet. Zo hebben wij kunnen vaststellen dat de 
wet van 13 april 1995 een aantal interpretatievragen heeft getran-
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cheerd, die gerezen waren i.v.m. de toepassing van de oorspronkelijke 
versie van artikel29bis, zoals bijvoorbeeld m.b.t. de definitie van het 
begrip ,onverschoonbare fout", de rol van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds en de regeling van de subrogatievordering van 
de verzekeraar. 
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des profondes modifications qui y ont ete apportees par la loi du 13 avril 1995. 
L'attention du lecteur est attiree egalement sur un certain nombre de problemes 
d'interpretation susceptibles de surgir dans !'application concrete de ce nouveau 
regime. 

Avant d' entamer 1' analyse des dispositions de 1' article 29bis, 1' auteur aborde le 
probleme de la qualification juridique du nouveau regime d'indemnisation. Cette 
matiere ayant suscite, sous !'empire de la premiere redaction de !'article 29bis, 
beaucoup d'incertitudes auxquelles il a ete mis fin definitivement par les modifica
tions apportees par la loi du 13 avril1995. Cette loi a, en effet, ajoute a I' article 29bis 
§ 1 er un huitieme alinea disposant expressement que 1' obligation d'indemnisation qui 
y est visee doit etre executee conformement aux dispositions legales relatives a 
I' assurance de la responsabilite en general, eta I' assurance de la responsabilite en 
matiere de vehicules automoteurs en particulier. Les consequences juridiques du 
statut de !'article 29bis, ainsi fixe dans la loi elle-meme, - droit propre ou action 
directe des personnes lesees, opposabilite des moyens de defense de 1' assureur, role 
du Fonds commun de garantie automobile et prescription - sont plus amplement 
analysees ailleurs dans cet expose. 

L'auteur precise ensuite le champ d'application du nouveau regime d'indemnisation, 
et en particulier les diverses limitations qui le caracterisent. Ainsi, il doit tout d'abord 
s' agir d'un accident de la circulation dans lequel est implique un vehicule automoteur 
comme vise a 1' article 1 er de la loi sur 1' assurance automobile obligatoire, a 1' exclu
sion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d' etre mis en circulation par une 
personne handicapee. La portee et !'interpretation de ces termes font I' objet de plus 
amples developpements. Ainsi, la notion d' ,implication" se trouve delimitee par 
rapport a la notion classique de ,causalite". L' auteur a vance un certain nombre de 
criteres qui sont susceptibles d'etre utilises par les cours et tribunaux dans la 
determination de la portee de cette nouvelle notion juridique. L'auteur examine 
quels pourraient etre les ayants droit et precise pour quelles raisons le conducteur du 
vehicule automobile et ses ayants droit sont expressement exclus. 11 donne egalement 
un apen;;u des dommages entrant en ligne de compte pour cette indemnisation: seuls 
les dommages resultant de lesions corporelles ou du deces, a 1' exclusion des 
dommages materiels. Enfin, il examine qui doit payer l'indemnisation au sens de 
la loi et dans quels cas celui-ci peut invoquer des causes d'exoneration. Une cause 
d' exoneration prevue a 1' article 29bis lui-meme, est examinee attendivement a sa voir 
lafaute inexcusable commise par une victime agee de 14 ans ou plus et constituant la 
seule cause de I' accident. L'auteur signale les diverses difficultes d'interpretation de 
cette notion qui sont apparu dans la jurisprudence et la doctrine fran<;aises. La notion 
de faute inexcusable de la victime, tout comme celle d'implication du vehicule 
automoteur dans 1' accident de la circulation, ont notamment ete reprises de la loi 
Badinter du 5 juillet 1985, ,tendant a !'amelioration de la situation des victimes 
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d'accidents de la circulation eta !'amelioration des procedures d'indemnisation". 
Dans !'analyse du texte de !'article 29bis, il est des lors souvent fait reference a 
!'interpretation donnee a ces notions par les juridictions fran<;:aises. 

Apres un expose sommaire des rapports entre ce nouveau regime d'indemnisation et 
Ie droit commun de la responsabilite, I' auteur consacre un long chapitre aux 
modalites de !'action subrogataire et du recours de l'assureur, pour terminer par 
un bref commentaire sur I' application dans le temps de I' article 29bis ici analyse. 

ZUSAMMENFASSUNG 

ARTIKEL 29BIS KRAFTFAHRZEUGHAFfPFLICHTVERSICHERUNGSGESETZ: 
DIE PRAXIS NACH DER GESETZESANDERUNG VOM 13. APRIL 1995 

Dieser Beitrag erHiutert die Schadenersatzregelung ftir gewiBer Kategorien Ver
kehrsopfer (Art. 29bis Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz, nachher: Art. 
29bis) einschlieBiich die Aenderungen infolge des Gesetzes vom 13. April 1995 
auf einer praktischen und detaillierter Weise. 

Auch die Auslegungsschwierigkeiten die es bei der konkreten Anwendung der neuen 
Regelung geben konnte, werden vom Autor ausfiihrig behandelt. 

Vor der Besprechung der einzelnen Klausel des Art. 29bis gibt es zuerst die Frage der 
juristischen Einordnung des neuen Schadenertsatzsystems. Ueber dieses Thema war 
man sich unter dem alten Artikel 29bis nicht einig. Diese Unsicherheit wurde 
endgtiltig beendet infolge des Gesetzes vom 13. April 1995. 

Artikel 29bis, Paragraph 1 wurde ein achter Absatz hinzugefiigt. In diesem Absatz 
wird ausdrticklich stipuliert daB die Schadenersatzpflicht ausgeftihrt werden soil in 
Uebereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen iiber die Haftpflichtver
sicherung im allgemeinen und besonders die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. 

Die juristischen Folgen der Neugestaltung des Artikels 29bis (das eigenes Recht oder 
die direkte Forderung der Geschiidigten Partei, die Gegentiberstellung der Erwide
rungsmittel der Versicherung sowie die Rolle der Kollektiven Kraftfahrzeug Garan
tie-Stiftung) werden aile ausfiihrig behandelt. 

Danach wird die Anwendung des neuen Systems besprochen, einschlieBiich die 
manchen Einschriinkungen denen es unterworfen ist. 

So soli es sich zuerst wohl handeln urn einen Verkehrsunfall mit einem Kraftfahrzeug 
(Art. 1) wobei die selbstangetriebene Rollstiihle ausgenommen sind. 

Sodann kommen Anwendung und Interpretation siimtlichen Begriffe an die Reihe 
(der Begriff, Verwicklung" zum Beispiel wird getrennt von der klassischen Kausal
zusammenhang) sowie die von den Gerichten angewandte Kriterien zur Festlegung 
dieses neuen Begriffs. 

Der dritte Abschnitt identifiziert die Entschadigungsberechtigten und beantwortet 
die Frage weshalb der Fahrer des Kfz. aus dieser Kategorie ausgeschloBen wurde. 
Auch der diesbeziigliche Schadenbegriff (kein Sachschaden, nur korperlicher Scha
den sowie Schaden infolge dem Sterben) wird dargestellt. 

Zum SchluB wird ein Uebersicht geboten der Entschiidigungspflichtigen im Sinne 
des Gesetzes und wird das Thema der Ihnen untersagten AusschlieBungsgrunden 
behandelt. 
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Im Rahmen diese Themas wird weiter eingegangen auf eine im Artikel 29bis selbst 
enthaltene AusschlieBungsgrund: der unentschuldbare Fehler begangen von einem 
Geschlidigten von mindestens 14 Jahren alt, Fehler der zugleich die einzige Ursache 
des Unfalls war. 
Dieser Be griff wird umstandlich erla\itert anhand von der Gesetzgebungsmaterialien. 

Dariiberhinaus werden die unterschiedene Interpretationsmoglichkeiten diese Be
griffs illustriert anhand der franzosischen Jurisprudenz und Doktrin des letzen 
Jahrzehnts entnommenen Vorbilden. 

Am 5. Juli 1985 trat in Frankreich das sogenanntes Gesetz Badinter inkraft: es strebte 
nach eine Verbesserung der Opfer von Verkehrsunfiille sowie eine Verbesserung der 
Entschiidigungsproze.f3ordnung. 

Das belgische Gesetz entnimmtja diesem franzosischen Vorbild die Begriffe ,unent
schuldbarer Fehler" sowie ,Verwicklung eines Kfz. bei einem Unfall'' so daB eine 
Analyse des Artikel 29bis oft auf die franzosische Auslegung verweist. 
Der letze Abschnitt stellt die neue und gemeinrechtliche Schadenersatzregelung 
gegem1ber und endet mit den Moglichkeiten der Subrogationsforderung und des 
RegreBanspruch, sowie einiger Aspekte der zeitlichen Anwendungsbereiches des 
Art. 29bis. 

SUMMARY 

ARTICLE 29BIS OF THEW AM LAW: 
ITS PRACTICAL APPLICATION AFTER THE AMENDMENT DATED 13/4/1995 

This paper provides, from a practical point of view, a detailed survey of the system of 
compensation for certain categories of road accident victims, as regulated by Article 
29bis of the WAM Law, including the far-reaching amendments carried out by the 
Law of 13/4/1995. Some space is also devoted to a number of problems of inter
pretation which could arise when applying the new system of compensation to real
life cases. 

Before embarking on a discussion of the provisions of Article 29bis of the W AM 
Law, some attention is devoted to the legal nature of the new compensation system, 
which was surrounded by a good deal of uncertainty under Article 29bis in its 
original wording - which uncertainty has been removed by the legislative amend
ment of 13/4/1995. An eighth subsection was added to Article 29bis, in which it is 
expressly stated that the obligation to pay compensation must be carried out in 
accordance with the legislative provisions relating to liability insurance in general, 
and motor vehicle insurance in particular. The legal consequences of the status of 
Article 29bis laid down in this Law - i.e. personal right or direct action brought by 
the victims, protection against third parties of the legal defences of the insurer, the 
role of the Common Motor Vehicle Guarantee Fund, and the limitation in time- are 
extensively dealt with elsewhere in this paper. 

This is followed by the field of application of the new system of compensation, 
including the various restrictions to which it has been subjected. Thus in order to 
apply, there must first of all be a road traffic accident involving a motor vehicle 
within the meaning of Article 1 of the WAM Law, with the exception however of 
self-powered wheelchairs which are capable of being used on the road by handi-
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capped persons. Some space is devoted to the scope and the interpretation of the 
concepts involved. Thus, for example, the concept of ,involvement" is distinguished 
from the traditional notion of ,causation", and a number of criteria are suggested 
which could be used by the courts when laying down the scope of this new legal 
concept - accompanied by a few concrete examples. Subsequently, the paper 
investigates who belongs to the category of those entitled to compensation, and 
examines the question why the driver of the car and his heirs have expressly been 
excluded from this category. At the same time, an overview is provided of the 
damage which is eligible for compensation - only that damage which results from 
physical injuries or from death, to the exclusion of material damage, is relevant here. 
Finally, the paper provides an overview of those who are bound to pay compensation 
under the Law, as well as investigating the question why those who are bound to pay 
compensation are denied the traditional grounds for exemption. In this context, the 
author devotes a good deal of attention to one specific ground for exemption, 
featured in Article 29bis itself, i.e. that of the inexcusable fault as committed by a 
victim of 14 years and older who was the sole cause of the accident. The scope ofthis 
concept is extensively explored in the light of the preparatory work of the Law. In 
addition, the various possible interpretations of this concept are illustrated in the light 
of a number examples taken from the relevant case law and literature which has been 
developed in France over the past decade as a result of the Law of 5/7/1985 ,seeking 
to improve the position of the victims of road traffic accidents and to improve the 
relevant compensation procedure", which is known in its abbreviated form as the Loi 
Badinter. This notion of the ,inexcusable fault" on the part of the victim, as well as 
the notion of ,involvement of the motor vehicle in the road traffic accident", has 
been directly taken over from the French Badinter Law. When analyzing the text of 
Article 29bis, reference is often made to the interpretation made by the French courts 
to these concepts. 

Following this brief explanation of the relationship between the new system of 
compensation and the ordinary rules of the law of torts, there follows an extensive 
chapter on the possibilities and conditions which attend the action in recovery and in 
substitution on the part of the insurer, ending with a word of explanation on the scope 
in time of Article 29bis of the WAM Law. 

RESUMEN 

EL ARTiCULO 29BIS DE LA LEY RELATIVA AL SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD 
RESPECTO A VEHfCULOS AUTOM6VILES: APLICACI6N EN LA PRACTICA DESPUEs DE LA 

MODIFICACI6N DE LA LEY DEL 13 DE ABRIL DE 1995 

Desde una perspectiva pnictica, el presente artfculo expone detalladamente, por una 
parte, el sistema de indemnizaci6n de ciertas vfctimas de la circulaci6n, segun los 
terminos del artfculo 29bis de la ley relativa al seguro obligatorio de responsabilidad 
respecto a vehfculos autom6viles, llamada comunmente la Ley ,W.A.M." (Wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) y, 
por otra parte, las modificaciones radicales que fueron llevadas a cabo por la ley del 
13 de abril de 1995. Tambien se presta atenci6n a algunos problemas de interpre
tacion, que podrian plantearse en caso de aplicaci6n del nuevo sistema de indemni
zaci6n en siniestros concretos. 
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Antes de empezar la discusion sobre las disposiciones del artfculo 29bis de la ley 
,W.A.M.", el autor se ocupa brevemente de la calificacion jurfdica del nuevo 
sistema de indemnizacion, acerca del cual habfa surgido una cierta incertidumbre 
bajo la vigencia del texto original del artfculo 29bis, incertidumbre que se termino 
definitivamente con motivo de la modificacion de la ley del 13 de abril de 1995, 
puesto que, al artfculo 29bis, § 1, se afiadio un apartado octavo, que dice expHcita
mente que la obligacion de indemnizacion tiene que cumplirse de acuerdo con las 
disposiciones legales relativas al seguro de responsabilidad en general y al seguro de 
responsabilidad respecto a vehfculos automoviles en particular. Son tratadas exten
samente en otro capftulo del artfculo las consecuencias jurfdicas de esta norma 
contenida en el artfculo 29bis integrado en la ley citada - derecho propio o 
reclamacion directa de los siniestrados, posibilidad de oposicion de los motivos de 
la defensa del asegurador, papel del Fondo comun de Garantfa de Automoviles y 
prescripcion. 
A continuacion, se explica emil es el ambito de aplicaci6n del nuevo sistema de 
indemnizacion, incluyendo las distintas restricciones a las que esta sometido. Asf, 
tiene que tratarse, en primer lugar, de un accidente de circulaci6n en el que esta 
implicado un vehfculo autom6vil, a que se refiere el artfculo 1 de la ley ,W.A.M.", 
pero, a excepcion de sillas de ruedas con traccion propia que pueden ser utilizadas en 
la circulacion por un minusvalido. El autor habla del alcance y de la interpretacion de 
los conceptos utilizados. Asf por ejemplo, se caracteriza el concepto de la ,impli
cacion" respecto del ,nexo causal" y, por medio de algunos ejemplos concretos, se 
suministran algunos criterios que pueden utilizarse por los organos jurisdiccionales 
para determinar el alcance de este nuevo concepto jurfdico. A continuacion, se 
examina quien pertenece a la categorfa de los beneficiarios de una indemnizaci6n 
y por que el conductor del vehfculo automovil y sus causahabientes han sido 
excluidos expHcitamente de esta categorfa de indemnizacion. Adema5;-se daurfa 
sinopsis de los dafios que pueden producir un derecho a indemnizacion: solo los 
dafios que resultan de lesiones corporales o el fallecimiento, con exclusion de los 
dafios materiales. Finalmente, se da un resumen de las personas sujetas a indemni
zaci6n en el sentido de la ley y se describe la razon por la que se rechazan los motivos 
de exoneraci6n clasicos a esas personas sujetas a indemnizacion. En este marco, se 
trata extensamente de un motivo de exoneracion especffico, previsto en el mismo 
articulo 29bis, es decir el del error inexcusable, en el que incurrio una v1ctima de 14 
afios de edad o mas, y que fue la unica causa del accidente. Se ex plica ampliamente el 
alcance de este concepto por medio de los trabajos preparatorios de la ley. Ademas, 
se ilustran las distintas posibilidades de interpretacion de este concepto por medio de 
ejemplos, que fueron tornados de la jurisprudencia y de la doctrina que se han 
desarrollado en esta materia en Francia durante la ultima decada con relacion a la 
ley del 5 de julio de 1985 ,tendant a !'amelioration de Ia situation des victimes 
d'accidents de Ia circulation eta !'amelioration des procedures d'indemnisation", 
Hamada simplemente la ley Badinter. Este concepto del ,error inexcusable" (lafaute 
inexcusable) de la vfctima, al igual que el concepto de la ,implicacion (J'implication) 
del vehfculo automovil en el accidente de circulacion", fue tornado directamente de 
la ley Badinter de Francia. Por consiguiente, si se analiza el texto del articulo 29bis, 
se refiere frecuentemente a la interpretacion que han hecho los jueces franceses de 
estos conceptos. 
Despues de una breve explicacion sobre la relacion entre el nuevo sistema de 
indemnizaci6n y el derecho comun de responsabilidad, sigue todavfa un capftulo 
extenso sobre las posibilidades y modalidades de la reclamacion de resarcimiento y 
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de subrogaci6n del asegurador, para terminar con algunas palabras de explicaci6n 
sabre el ambito de aplicaci6n temporal del articulo 29bis de la ley «W.A.M.». 
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