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DEEL I

FOUTVEREISTE: ALGEMENE KENMERKEN

I. Inleiding

1. VERPLICHTING TOT SCHADELOOSSTELLING

Artikel 1382 B.W. luidt: ,,Elke daad van de mens, waardoor aan een ander

schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade

ontstaan is, deze te vergoeden''. Artikel 1383 B.W. preciseert: ,,Ieder is

aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook

voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft

veroorzaakt''(1).

De aansprakelijkheid voor eigen foutieve daad is in beginsel de grondslag

van de buitencontractuele aansprakelijkheid. De klassieke fout-conceptie

vereist, cumulatief, een objectief element, het onrechtmatig handelen, en

een subjectief, een moreel element, de toerekenbaarheid aan de dader(2).

Een onrechtmatige gedraging die schade veroorzaakt, leidt tot de verplich-

ting tot schadeloosstelling door de toerekenbare dader (1382 B.W.). Het Hof

van Cassatie herinnert er op geregelde tijdstippen aan dat naar luid van de

artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, ieder die door zijn fout

aan een ander schade veroorzaakt, die schade volledig moet vergoeden, wat

impliceert dat de benadeelde moet worden teruggeplaatst in de toestand

waarin hij zich zou hebben bevonden als de aangevoerde fout niet was

begaan(3).

Degene die een fout heeft begaan, is volgens vaste rechtspraak aansprakelijk

voor de geleden schade, ook al is de schade mede veroorzaakt door andere

factoren(4). Het oorzakelijk verband tussen die fout en de geleden schade kan

slechts worden uitgesloten als de rechter oordeelt dat de schade zoals ze zich

in concreto voordeed, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder fout (zie

verder Deel III).

(1) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht van recht-

spraak (1985-1993). Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.'', T.P.R. 1995, 1115-1534;

G. VINEY, TraiteÂ de droit civil. Les conditions de la responsabiliteÂ, Parijs, Librairie geÂneÂrale de

droit et de jurisprudence Paris, 1998, 313-595.

(2) Voor een algemene bespreking van het foutbegrip, zie L. CORNELIS, ,,Rechterlijke con-

cretisering van het foutbegrip'', Juridisch Cahier 1995-1996, Deel 2; zie ook: W. VAN GERVEN,

,,Verbintenissen. Deel 2. Verbintenissen uit de wet'', Leuven, Acco, 7de uitgave, 2000, 295.

(3) Cass. 13 april 1995, Arr. Cass. 1995, 409: ,,Ingevolge de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk

Wetboek (is) degene door wiens fout aan een ander schade is veroorzaakt, verplicht (...) deze

volledig te vergoeden, welke regel geldt voor alle door een onrechtmatige daad schadelijdende

partijen''; Cass. 23 september 1997, Arr. Cass. 1997, 364.

(4) Cass. 20 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1243, R. Cass. 1998, 181, noot B. DE TEMMER-

MAN, Verkeersrecht 1997, 142, Bull. 1996, 1314 en R.W. 1998-99 (verkort), 681.
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2. DE FOUTVEREISTE (SCHULD)

Niet betwijfelbaar is dat de artikelen 1382-1383 B.W. een fout (of schuld)

vereisen. Dit vloeit voort uit de wettekst zelf, de wil van de wetgever en de

aansprakelijkheidsgeschiedenis. Dit impliceert vooreerst dat diegene die

aanspraak maakt op schadevergoeding en een vordering instelt die steunt

op de fout van een derde, het bewijs van deze fout moet leveren(5). Het

loutere feit een risico of schade te veroorzaken, b.v. schade als gevolg van

zandstralingswerken of een aanrijding, maakt aldus nog geen bewijs van de

fout uit(6).

Niet wettelijk verantwoord is derhalve de beslissing van de rechter die het

bestaan van een fout, die schade heeft veroorzaakt, afleidt uit het erkende

bestaan van de schade(7). De omstandigheid dat een motorcrosser tijdens een

wedstrijd de controle over zijn stuur verliest, daardoor in een bocht rechtdoor

rijdt en een toeschouwer verwondt, bewijst nog niet dat de motorcrosser de

regels van de sport heeft overtreden en/of zich niet heeft gedragen zoals een

normaal bekwame en voorzichtige sportbeoefenaar onder dezelfde omstan-

digheden zou hebben gedaan(8). Zo ook wanneer een deskundige ,,met grote

zekerheid'' en ,,met grote waarschijnlijkheid'' spreekt over kortsluiting als

oorzaak van een brand, is dit niet gelijk te stellen met de absolute waarheid,

zodat het bewijs van de fout op grond van art. 1382 B.W. niet geleverd

wordt(9). Het loutere feit dat een schaatser valt en daardoor een andere

schaatser eveneens doet vallen, toont op zich niet aan dat de eerste schaatser

niet aandachtig was of een fout heeft begaan(10). Bij gebrek aan bewijs wat

de omstandigheden van het ongeval betreft, kan de verdeler van elektriciteit,

die een tekortkoming in het toezicht op de werken aan een voetpad uit-

gevoerd door een aannemer wordt verweten, niet aansprakelijk worden ge-

steld voor de schade veroorzaakt aan een autobus tengevolge van de wer-

ken(11).

Een treffend voorbeeld van de foutvereiste is ongetwijfeld het arrest van het

Hof van Cassatie dd. 24 maart 1999 waarbij de bestreden uitspraak van de

Correctionele Rechtbank te Verviers dd. 18 september 1997 werd vernietigd.

Een verkeersongeval deed zich voor op een gesloten omloop voor auto-

wedstrijden die evenwel toegankelijk was voor het publiek. In de bestreden

uitspraak oordeelde de rechter dat het rijgedrag van de bestuurder die zijn

(5) Zie b.v. Rb. Bergen 29 mei 1991, De Verz. 1994, 128, noot P. DE SMET.

(6) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nr. 1.

(7) Cass. 4 februari 1994, Arr. Cass. 1994, 145 en Verkeersrecht 1994, 148; Luik 17 maart

1999, T.B.B.R. 2000, 564.

(8) Antwerpen 2 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 496; in dezelfde zin: Bergen 21 december

1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.762.

(9) Rb. Kortrijk 23 december 1993, Iuvis 1996, 598.

(10) Rb. Hasselt 15 februari 1995, De Verz. 1996, 125; zie ook Antwerpen 7 december 1995,

Limb. Rechtsl. 1996, 19: val van een wielertoerist die de val van een andere wielertoerist

meebrengt.

(11) Gent 5 april 1995, Iuvis 1995, 427.
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doel niet bereikt omdat hij van de baan was afgeraakt, ,,als een fout moet

worden aangemerkt'' wanneer blijkt dat de bestuurder voor het ongeval geen

andere oorzaak dan zijn rijgedrag aantoont. De rechter die uitspraak deed

over de vordering op grond van de artikelen 418 tot 420 van het Strafwetboek

(en art. 1382-1383 B.W.) gaf in zijn vonnis aldus geen omschrijving van de

fout die de beklaagde had begaan en die een normaal voorzichtig en aan-

dachtig bestuurder niet zou hebben begaan. Het Hof van Cassatie heeft het

vonnis vernietigd, gezien de rechter zijn beslissing om de beklaagde wegens

onopzettelijke slagen of verwondingen te veroordelen, aldus niet naar recht

verantwoordt(12).

Zo ook dient de beklaagde, die met het oog op een verdeling van de

aansprakelijkheid betreffende de tegen hem ingestelde burgerlijke rechts-

vordering, aanvoert dat de burgerlijke partij een fout heeft begaan die heeft

bijgedragen tot het ontstaan van de schade, het bestaan van die fout en van

het oorzakelijk verband met de schade te bewijzen(13).

3. DE CONTROLE VAN HET HOF VAN CASSATIE

De feitenrechter moet de bestanddelen van de fout of de nalatigheid bepalen,

bij gebreke waaraan het Hof van Cassatie zich in de onmogelijkheid bevindt

een wettelijkheidstoezicht uit te oefenen(14). Het Hof van Cassatie dient

aldus na te gaan of de door de rechter op onaantastbare wijze vastgestelde

feiten de gevolgen wettigen die hij er in rechte uit afleidt, met name of die

gevolgtrekkingen noch het wettelijk begrip fout, noch dat van het oorzakelijk

verband miskennen. Een voorbeeld van deze controle vindt men terug in het

Anca-arrest van 8 december 1994. Terzake oordeelde het Hof van Cassatie

dat ,,het (bestreden) arrest uit die vaststellingen en overwegingen, zonder

schending van de door het middel aangewezen wettelijke bepalingen, heeft

kunnen afleiden dat er geen enkele fout was begaan waarvoor verweerder

aansprakelijk kon worden gesteld; (...).

Overwegende dat de overwegingen van het arrest betreffende het ontbreken

van een fout waarvoor de Staat aansprakelijk kon worden gesteld volstaan

om de bestreden beslissing tot afwijzing van de vordering van de eisers naar

recht te verantwoorden''(15). De rechter die een vordering gebaseerd op de

art. 1382 en 1383 B.W. verwerpt omdat, naar zijn oordeel, een handeling

geen fout uitmaakt, schendt art. 1138 Ger.W. niet doordat hij niet ingaat op

(12) Cass. 24 maart 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 174 en Pas. 1999, I, 174; vgl. voor een juiste

toepassing van een schadegeval op gelijkaardige omstandigheden: Bergen 21 december 1995,

R.G.A.R. 1997, nr. 12.762.

(13) Cass. 18 november 1997, Arr. Cass. 1997, 484.

(14) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nr. 30; Frankrijk, zie G. VINEY en P. JOURDAIN, TraiteÂ de droit civil. Les

conditions de la responsabiliteÂ, p. 317 e.v., nrs. 440 e.v.

(15) Cass. 8 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1074, J.L.M.B. 1995, 387, noot D. PHILIPPE, J.T.

1995, 497, noot R.O.D., R.W. 1995-96, 180, noot A. VAN OEVELEN, Verkeersrecht 1995, 108,

R. Cass. 1995, 171, noot A. VAN OEVELEN, Bull. 1994, 1063 en Pas. 1994, I, 1063.
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eÂeÂn van de redenen aangevoerd om die handeling als foutief te beschou-

wen(16).

De rechter die uitspraak doet over een vordering op grond van de artt. 418 tot

420 Sw. en in zijn vonnis geen omschrijving geeft van de fout die de

beklaagde heeft begaan en die een normaal voorzichtig en aandachtig be-

stuurder niet zou hebben begaan, verantwoordt zijn beslissing om de be-

klaagde wegens onopzettelijke slagen of verwondingen te veroordelen, niet

naar recht(17).

4. SCHULDBEKWAAMHEID EN TOEREKENBAARHEID

Bij een inbreuk op een specifieke rechtsverplichting wordt het onrechtmatig

handelen bewezen doordat het beoogde resultaat niet werd bereikt, zonder

dat bovendien nog enige bijkomende toetsing aan het zorgvuldigheidscrite-

rium dient plaats te hebben. Bij een beweerde overtreding van de algemene

verplichting tot vooruitzicht en voorzorg, moet de rechter wel onderzoeken

waarin de onvoorzichtigheid bestond. Deze inbreuk leidt enkel tot een

voorlopige of hypothetische aansprakelijkheid(18).

In die zin heeft de aansprakelijkheid in de artikelen 1382 en 1383 B.W. een

persoonlijk, subjectief karakter. Een fout, d.i. een toerekenbare onrecht-

matige gedraging, moet bij de schadeverwekker worden aangetoond(19).

Er kan enkel sprake zijn van een ,,fout'' in de zin van art. 1382 B.W. in de

mate dat de dader schuldbekwaam is en de onrechtmatige handeling (objec-

tief element) hem toerekenbaar is (subjectief element). Met toerekenbaarheid

wordt verwezen naar de vrije wil, de luciditeit van de schadeverwekker, die

de onrechtmatige daad bewust en vrij beging. Het Hof van Cassatie herinnert

hieraan op geregelde tijdstippen: een materieÈle en bewuste overtreding van

een wettelijke of verordeningsbepaling maakt op zichzelf een fout uit mits

deze aan de dader kan toegerekend worden (,,Overwegende dat de materieÈle

overtreding van een wets- of verordeningsbepaling op zichzelf een fout

uitmaakt die leidt tot de strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijk-

heid van de dader, mits die overtreding willens en wetens is begaan''(20)).

Een fout wordt niet vrij begaan als de dader (tijdelijk) geen controle over zijn

gedrag had (b.v. bij dwang of overmacht). Het feit dat iemand als psychi-

atrisch patieÈnt in een ziekenhuis was opgenomen, bewijst nog niet dat hij zich

niet bewust was van zijn daden(21). Dit is wel het geval wanneer een

(16) Cass. 2 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 898, P.&B., 1998, 145 en Bull. 1997, 941.

(17) Cass. 24 maart 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 174 en Pas. 1999, I, 174.

(18) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nr. 2.

(19) Vred. Wervik 27 april 1999, T. Vred. 1999, 280.

(20) Cass. 3 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 807; Luik 21 december 1994, J.L.M.B. 1995, 618;

Bergen 16 maart 1998, J.L.M.B. 1998, 1387; zie ook: G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 323,

nr. 444.

(21) Pol. Brugge 22 februari 2000, Verkeersrecht 2000, 199.
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autobestuurder plots en onverwacht ziek wordt, maar niet wanneer de ziekte,

gelet op de vroegere toestand van de bestuurder, kon voorzien worden(22).

Met de toerekenbaarheidstoets wordt praktisch aangewezen dat een schijn-

baar onrechtmatige daad uiteindelijk niet ten laste van de dader komt,

wegens bepaalde, zekere omstandigheden. De toerekenbaarheid, die meestal

in feite wordt vermoed, legt de band tussen de onrechtmatige daad en de vrije

wil. Niettegenstaande de kritiek dat dit in strijd is met een consequente in

abstracto toetsing van het menselijk gedrag, is het een vaste Belgische

opvatting dat schuldonbekwaamheid, het gebrek aan onderscheidingsver-

mogen of omstandigheden die de vrije wil uitsluiten, geen aanleiding geven

tot aansprakelijkheid (zie verder nr. 36 e.v.).

De toerekenbaarheidsvereiste is ook terug te vinden in de hypothese van

abnormale burenhinder (art. 544 B.W.). Recent bevestigde het Hof van

Cassatie in zijn arrest van 12 maart 1999 dat iemand slechts tot vergoeding

van een abnormale burenhinder kan gehouden zijn indien die burenhinder is

veroorzaakt door een daad, een verzuim of een gedraging die hem kan

worden toegerekend. De bestreden uitspraak die Ð in het geval van een

brand Ð oordeelde dat er verstoring was van evenwicht op grond van de

hinder geleden door het slachtoffer maar geen gedraging vermeldt die aan de

schadeverwekker zou kunnen worden toegerekend, werd op die grond ver-

nietigd(23).

Naast de subjectieve aansprakelijkheid van de artikelen 1382 en 1383 B.W.,

waarbij het ,,fout''-begrip een essentieÈle rol speelt, zijn er een reeks gevallen

van objectieve aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid die meestal aan-

geduid wordt onder de benaming ,,risico-aansprakelijkheid'', legt de risico-

drager een verplichting tot vergoeding van de schade op, los van elke

foutvereiste. Zo bijvoorbeeld verzekert art. 29bis (ingelast door de wetten

van 30 maart 1994 en 1 april 1995) van de Wet van 21 november 1989

betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui-

gen een automatische vergoeding van de voetgangers, de fietsers en de

passagiers (zwakke weggebruikers) die slachtoffers zijn van verkeersonge-

vallen, waardoor een aansprakelijkheidssysteem ingevoerd wordt dat gelijkt

op een regeling van objectieve aansprakelijkheid(24).

Deze aansprakelijkheid blijft hier buiten beschouwing(25).

(22) Brussel 9 juni 1999, De Verz. 1999, 655.

(23) Cass. 12 maart 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 152 en Pas. 1999, I, 152.

(24) Zie b.v. Bergen 16 januari 1996, Journ. proc. 1996, afl. 302, 29, J.T. 1996, 300,

Verkeersrecht 1996, 190, De Verz. 1996, 289 en Rev. dr. peÂn. 1997, 106.

(25) Zie B. LIETAERT, ,,De versterkte bescherming van de zwakke weggebruiker'', Gandaius

Aktueel, I, 1995, 165-195; C. VAN SCHOUBROECK, G. JOCQUEÂ , A. VANDERSPIKKEN en H. COUSY,

,,Overzicht rechtspraak. Verzekering motorrijtuigen (1980-1997)'', T.P.R. 1998, (53) 316-327,

nrs. 115-126.
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II. Onrechtmatig handelen

A. Inbreuk op een specifieke rechtsnorm

5. ONRECHTMATIG HANDELEN. INLEIDING

Wanneer een persoon aan iemand anders schade aanricht en tussen beiden

geen contractuele verhouding aanwezig is, treedt de aansprakelijkheid uit

onrechtmatige daad in beginsel in werking. Onrechtmatig handelen betekent

een inbreuk op een juridisch gesanctioneerde gedragsnorm, op een rechts-

verplichting tussen derden(26).

Dit kan bestaan in het plegen van een inbreuk op een geschreven of

specifieke norm waarin een welbepaalde gedraging geboden of verboden

wordt.

Daarnaast kan een handeling onrechtmatig zijn wegens een inbreuk op de

rechtens opgelegde zorgvuldigheidsnorm die een normaal zorgvuldig en

omzichtig persoon in de samenleving moet inachtnemen.

Deze beginselen worden vaststaand door het Hof van Cassatie aanvaard: de

fout waarvoor een schadeverwekker op basis van de artt. 1382 en 1383 B.W.

aansprakelijk kan zijn, bestaat in de regel in een gedraging die, ofwel

neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de

maatstaf van de normaal zorgvuldige en omzichtige persoon, die in dezelfde

omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of

enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een natio-

naalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met werking in de

interne rechtsorde, waarbij de betrokkene verplicht is iets niet te doen of op

een bepaalde manier wel iets te doen(27).

6. DE INBREUK OP EEN SPECIFIEKE RECHTSNORM IS ONRECHTMATIG

De rechtspraak is stevig in die zin gevestigd dat de miskenning van een

specifieke rechtsnorm op zich volstaat om het onrechtmatig karakter van

deze daad te weerhouden, zelfs indien de schade redelijkerwijze niet te

voorzien was. Wanneer een geschreven of ongeschreven norm een bepaalde

gedraging gebiedt of verbiedt, volstaat de vaststelling van de inbreuk om het

onrechtmatig karakter ervan te weerhouden(28).

(26) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nrs. 3-12.

(27) Zie Cass. 8 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1074, J.L.M.B. 1995, 387, noot D. PHILIPPE,

J.T. 1995, 497, noot R.O.D., R.W. 1995-96, 180, noot A. VAN OEVELEN, Verkeersrecht 1995,

108, R. Cass. 1995, 171, noot A. VAN OEVELEN, Bull. 1994, 1063 en Pas. 1994, I, 1063; Cass.

26 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 343; zie ook: Luik 17 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 564.

(28) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nr. 13 e.v.; G. VINEY en P. JOURDAIN, TraiteÂ de droit civil. Les conditions

de la responsabiliteÂ, Parijs, Librairie geÂneÂrale de droit et de jurisprudence Paris, 1998, p. 326

e.v., nrs. 445 e.v.
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Daarbij kan het gaan om bepalingen die een welbepaald handelen opleggen

of verbieden (b.v. in het verkeer, handelsrecht, ...), of om wetsbepalingen die

de grenzen en uitoefening van bepaalde subjectieve rechten betreffen (m.n.

zakelijke rechten en de zgn. persoonlijkheidsrechten).

Behoudens het bestaan van een grond tot uitsluiting van de aansprakelijkheid

is de miskenning van een specifieke rechtsnorm aldus op zichzelf onrecht-

matig in de zin van de art. 1382-1383 B.W., zonder dat bovendien hoeft te

worden nagegaan of de schadeverwekker uit onvoorzichtigheid, nalatigheid

of zorgeloosheid heeft gehandeld, en evenmin of hij redelijkerwijze de

schade als gevolg van de overtreding van de rechtsnorm diende te voorzien

(geen cumulatief zorgvuldigheidsonderzoek).

Het is daarbij onverschillig of de specifieke wetsbepalingen tot de nationale

rechtsorde behoren dan wel voortvloeien uit een internationaalrechtelijke

norm, al dan niet met rechtstreekse werking(29) (zie ook verder nrs. 27 en 28).

Het is dan ook irrelevant na te gaan of een normaal zorgvuldig en bedacht-

zaam persoon in dezelfde omstandigheden een dergelijke overtreding zou

hebben begaan. De materieÈle en bewuste overtreding van een specifieke

wettelijke of verordeningsbepaling maakt op zich een fout uit, die leidt tot de

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader, mits die overtreding wil-

lens en wetens begaan werd(30).

Het Hof van Cassatie bevestigt dit beginsel treffend in het arrest dd. 3 oktober

1994: ,,Overwegende dat de materieÈle overtreding van een wets- of verorde-

ningsbepaling op zichzelf een fout uitmaakt die leidt tot de strafrechtelijke en

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader, mits die overtreding

willens en wetens is begaan''(31). De feiten waren de volgende. Een ver-

effenaar van een vennootschap deed weliswaar regelmatig de driemaande-

lijkse aangiften inzake sociale zekerheid maar liet stelselmatig na de desbe-

treffende bijdragen te betalen, hoewel de R.S.Z. hem aanmaande die bijdra-

gen te betalen en vonnis had genomen tot betaling ervan. Nu het gerechtelijk

(29) Voor het beginsel: Cass. 8 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1074, J.L.M.B. 1995, 387,

noot D. PHILIPPE, J.T. 1995, 497, noot R.O.D. en R.W. 1995-96, 180, noot A. VAN OEVELEN;

Cass. 28 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 343 en Pas. 1998, I, 343.

(30) Zie voor het beginsel Cass. 22 september 1988, Arr. Cass. 1988-89, 94 en R.W. 1989-90,

433, noot; arrest na verwijzing: Brussel 28 april 1992, J.L.M.B. 1994, 40, noot G. SCHAMPS, ,,La

violation de la loi et la preÂvisibiliteÂ du dommage en matieÁre aquilienne''; Cass. 3 oktober 1994,

Arr. Cass. 1994, 807, J.T. 1995, 26, J.L.M.B. 1995, 616 en R.W. 1996-1997, 1227, noot;

P. CAROLUS, ,,L'impact du principe de la preÂcaution sur le droit de la responsabiliteÂ civile'',

D.A.O.R., (21), p. 30, nr. 46; zie ook b.v. Brussel 23 april 1996, R.W. 1998-1999, 296, met noot

I. OPDEBEECK, ,,Overheidsaansprakelijkheid bij schending van de formele motiveringsplicht'',

T.R.O.S. 1997, 8, met noot J. BOUCKAERT en C. VAN VYVE, ,,Planschade en schade uit

onrechtmatige daad. Begroting van de planschadevergoeding (toepassing van de 20%-regel)'':

,,Overwegende dat het K.B. van 7 maart 1977 zelf deze wijziging heeft doorgevoerd zonder

haar te motiveren, dat het aldus inbreuk heeft gepleegd op de artikelen 9, laatste lid, gelezen in

samenhang met artikel 13 van de Stedenbouwwet; dat deze inbreuk op een welbepaald

wettelijk gebod een fout is in de zin van art. 1382 B.W.''; Antwerpen 2 april 1998, Intercontact

(N) 1999, 125; Luik 17 maart 1999, T.B.B.R. 2000, 564.

(31) Cass. 3 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 807, J.T. 1995, 26, J.L.M.B. 1995, 616 en R.W.

1996-1997, 1227, noot.
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akkoord het niet mogelijk had gemaakt de sociale schuld ten gevolge van de

voortzetting van de activiteit te betalen, dagvaardt de R.S.Z. op grond van

artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek de vereffenaar persoonlijk teneinde

een vergoeding te bekomen voor alles wat deze aldus aan bijdragen, opslagen

en interest had verloren. De fout van de vereffenaar bleek, aldus de R.S.Z.,

alleen al uit de tekortkoming inzake de sociale bijdragen, daar de niet-

betaling van die bijdragen strafbaar is gesteld bij artikel 35, eerste lid, 1
o
,

van de wet van 27 juni 1969. De vordering van de R.S.Z. werd in graad van

beroep afgewezen. Het Hof van Beroep te Luik stelde in zijn bestreden

uitspraak dd. 16 februari 1993 dat ,,in strijd met de stelling van (de RSZ), de

materieÈle overtreding van een wets- of verordeningsbepaling op zichzelf

geen fout uitmaakt die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van

de dader, tenzij die overtreding willens en wetens is begaan; dat die

uiteindelijk goedgekeurde rechtspraak dus oordeelt dat bij een strafrechte-

lijke overtreding de dader niet noodzakelijk en automatisch een burger-

rechtelijke fout heeft begaan; dat uit het voorafgaande blijkt dat (de ver-

effenaar) niet onbezonnen heeft gekozen voor een oplossing waarvan hij

moest voorzien dat daardoor de nieuwe sociale bijdragen ten gevolge van de

voortzetting van de activiteit voorgoed onbetaald zouden blijven; dat hij niet

besefte dat die bijdragen nooit zouden worden betaald en dat de veroorde-

lingen die (de RSZ) had verkregen hem er niet konden toe brengen zijn

onderzoek onmiddellijk stop te zetten, daar er redelijke hoop bestond om

voor allen tot een gunstig resultaat te komen; dat de beslissing die een

beoordelingsfout blijkt te zijn omdat ze, buiten alle inspanning, geen succes

heeft gehad dus geen fout oplevert''.

Tegen dit arrest heeft de R.S.Z. cassatieberoep aangetekend.

Het Hof van Cassatie heeft de bestreden uitspraak, gewezen door het Hof van

Beroep te Luik, in de lijn van de vaststaande rechtspraak vernietigd op grond

van de volgende overwegingen: ,,Overwegende dat het arrest vaststelt dat

verweerder, als vereffenaar, regelmatig de driemaandelijkse aangiften in-

zake sociale zekerheid heeft gedaan maar stelselmatig heeft nagelaten de

desbetreffende bijdragen te betalen, hoewel (eiser) hem aanmaande die

bijdragen te betalen en vonnis had genomen tot betaling ervan'';

Dat het arrest aanneemt dat de niet-betaling van de sociale zekerheidsbij-

dragen een overtreding is, maar beslist dat verweerder geen fout heeft

begaan, op grond ,,dat hij niet besefte dat die bijdragen nooit zouden worden

betaald; dat het arrest noch op die grond noch op enige andere zijn beslis-

sing naar recht verantwoordt;''

In dezelfde zin handelt onrechtmatig de vereffenaar die onmiddellijk na de

ontbinding van een vennootschap overgaat tot de toebedeling van het vast-

gestelde liquidatiesaldo aan de enige vennoot, met miskenning van de

rechten van de R.S.Z.(32).

(32) Antwerpen 14 december 1998, R.W. 1999-2000, 227.
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Voorbeelden van miskenning van een specifieke norm zijn terug te vinden in

de hiernavolgende uitspraken, gewezen in de besproken periode:

. M.b.t. verkeersrecht

Ð Het is wettelijk verantwoord om 60% van de schade ten laste te leggen

van het slachtoffer van een verkeersongeval, dat uit het voertuig werd

geslingerd wegens het onrechtmatig niet-dragen van de veiligheidsgor-

del(33).

Ð Wanneer de passagier van een voertuig dat tegen de linkerkant van een

parkeerstrook geparkeerd staat, een deur van het voertuig laat openstaan,

begaat hij een inbreuk op artikel 28 Wegcode(34).

Ð De cafeÂhouder die alcohol schenkt aan iemand die zich reeds in een

gevorderde staat van dronkenschap bevindt en bovendien verzuimt om de

betrokken bestuurder thuis te brengen, hoewel hij dit had beloofd, begaat

een fout waardoor hij voor 50%mee aansprakelijk wordt gesteld voor het

ongeval dat vervolgens door deze bestuurder in staat van dronkenschap

werd veroorzaakt(35).

. M.b.t. wetgeving Consumentenkrediet

Ð De kredietgever die aan een gezin een lening toestaat met afbetalingen

van 39.195 Bef, terwijl dit gezin slechts beschikt over een maandelijks

inkomen van 55.000 Bef en bovendien nog huishuur moet betalen, pleegt

een inbreuk op art. 15 Wet Consumentenkrediet en begaat derhalve een

fout in de zin van art. 1382 en 1383 B.W.(36).

Ð Wanneer daarentegen de consumenten op een formulier voor aanvraag

van een kredietaanbod onder de rubriek ,,kredieten in omloop'' niets

vermelden en onderaan op deze aanvraag verklaren volledige en juiste

informatie te hebben verstrekt, en wanneer zij niet als wanbetaler waren

gesignaleerd in de databank van de Nationale Bank van BelgieÈ, terwijl

een jaar later blijkt dat zij op het ogenblik van de ondertekening van de

aanvraag bij zes andere kredietmaatschappijen nog leningen hadden

lopen, kan aan de kredietverlener niet worden verweten dat hij op

onbesuisde wijze een krediet heeft toegestaan en een fout heeft begaan

in de zin van art. 1382 en 1383 B.W. of wegens niet-naleving van art. 15

Wet Consumentenkrediet(37).

(33) Gent 6 september 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.882.

(34) Gent 21 november 1997, A.J.T. 1998-99, 88.

(35) Rb. Dinant 6 oktober 1994, De Verz. 1995, 584 en T.Vred. 1996, 198.

(36) Rb. Brugge 20 maart 1998, T. Vred. 1998, 589.

(37) Vred. Oostrozebeke 19 september 1995, R.W. 1996-97, 1370, noot K. JOSSART en

C. VERIS. In dezelfde zin: Vred. St.-Niklaas (2) 19 februari 1997, T.Vred. 1997, 415.
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. M.b.t. administratief recht

Ð De Stad, die een kermis organiseert en daartoe concessiecontracten af-

sluit met de kermisexploitanten, is op grond van art. 1382 B.W. aan-

sprakelijk voor de geluidsoverlast en de geluidshinder die worden ver-

oorzaakt door de kermisstands. Het feit dat zij te soepele geluidsnormen

oplegt, het feit dat zij in het lastenboek niet de normen opgeeft die zijn

bepaald bij het K.B. 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluids-

normen voor muziek in openbare en private inrichtingen, het feit dat zij

niet toeziet op de naleving van haar eigen reglement, het feit dat zij haar

eigen lastenboek niet in acht neemt en het feit dat zij niet reageert op de

klachten van de omwonenden, zijn fouten in de zin van art. 1382

B.W.(38).

Ð De Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen herinnert eraan dat de rechts-

colleges niet de bevoegdheid hebben om de opportuniteit van een admi-

nistratieve rechtshandeling te beoordelen, maar wel bevoegd zijn om de

wettelijkheid van het gedrag van de Administratie te beoordelen, wat tot

haar aansprakelijkheid kan leiden, niet alleen voor rechtsfeiten, maar ook

voor administratieve handelingen. Derhalve begaat de provincie een fout

waarvoor zij burgerlijk aansprakelijk is, wanneer zij een reglement stemt

met miskenning van de grondwettelijke of wettelijke regels die haar

opleggen zich te onthouden of te handelen op een bepaalde manier.

Hetzelfde geldt voor het Gewest dat een dergelijk reglement goedkeurt.

In concreto oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen dat de

onoverwinnelijke dwaling evenwel kan worden ingeroepen, indien op het

ogenblik waarop de betrokken overheden hebben gehandeld, de traditi-

onele doctrine in tegengestelde zin was gevestigd. In het besproken geval

heeft het Hof van Cassatie slechts achteraf Ð en op niet-voorzienbare

wijzeÐ een arrest geveld dat uitdrukkelijk dergelijke octrooien verbood,

en de betwiste belasting onder deze octrooien klasseerde(39).

Ð De provinciegouverneur die de aanstelling van een ambtenaar met mis-

kenning van het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1983 verlengt, begaat

een fout(40).

Ð De wijziging van een gewestplan bij Koninklijk Besluit, zonder formele

motivering, is in strijd met artikel 9, laatste lid, gelezen in samenhang

met artikel 13 van de Stedenbouwwet. Luidens artikel 9, laatste lid van de

Stedenbouwwet, moet de beslissing van de Vlaamse Regering houdende

goedkeuring van het definitieve gewestplan, wanneer zij afwijkt van het

advies van de Regionale Commissie van advies, immers met redenen

omkleed zijn. Overeenkomstig artikel 13 van de Stedenbouwwet wordt

het ontwerp-gewestplan dat steeds wordt opgesteld en ontworpen door de

(38) Antwerpen 27 oktober 1992, AmeÂn. 1995, 112, noot G. VANDER STICHELE en Mouv.

comm. 1997, 46.

(39) Rb. Aarlen 11 september 1996, F.J.F. 1997, 64.

(40) Luik 13 mei 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.371.
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Administratie Ruimtelijke Ordening, voorlopig vastgesteld door de mi-

nister die de gouverneur van de provincie belast met de zorg van een

openbaar onderzoek. Volgens een vaste rechtspraak van de Raad van

State is een gewestplan met miskenning van voornoemde bepalingen op

onwettige wijze tot stand gekomen indien de Regionale Commissie van

advies niet of onvoldoende antwoordt op de bezwaren of indien de

Vlaamse Regering op haar beurt afwijkt van het advies van de Regionale

Commissie van advies, zonder deze afwijking afdoende te motive-

ren(41).

Ð Indien er schade ontstaat bij miskenning van het verbod om zonder

voorafgaande en schriftelijke milieuvergunning een als hinderlijk inge-

deelde inrichting te exploiteren, dan staat deze schade (in casu brand-

schade) in causaal verband tot de foutieve gedraging van de exploi-

tant(42).

Ð Wanneer de gemeentelijke overheid zich niet kwijt van haar wettelijkeÐ

provinciale Ð opdracht om de buurtwegen te onderhouden en de wegen

vrij te houden, hetgeen een resultaatsverbintenis uitmaakt(43).

Ð De schending van de bepalingen van het gewestplan met betrekking tot

het toekennen van landschappelijk waardevolle landbouwgebieden en de

handhaving van de onwettelijke toestand ondanks het arrest van de Raad

van State, dat de betwiste bouwvergunning nietig verklaarde, vormt een

fout in de zin van de art. 1382 en 1383 B.W., aangezien de daders zich

zeker bewust zijn van de onwettigheid van hun handelingen en ze deze

vrij en bewust laten voortduren(44).

Ð Het feit dat een door nietigheid getroffen uitzettingsbesluit wordt ge-

nomen, levert een fout (art. 1382 B.W.) op, daar degene die de handeling

heeft gesteld niet kan doen blijken van een onoverkomelijke dwaling.

Wanneer een wet of een verordening het stellen van een handeling

uitdrukkelijk verbindt aan het bestaan van feitelijke omstandigheden,

moet die handeling Ð in feite Ð worden gestaafd en gemotiveerd. Een

uitzettingsbesluit is kennelijk onwettig wanneer het niet verder reikt dan

de weergave van een gedeelte van de wettekst en stelt dat het gedrag van

de vreemdeling als schadelijk moet worden aanzien voor de openbare

orde(45).

(41) Brussel 23 april 1996, R.W. 1998-1999, 296, met noot I. OPDEBEECK, ,,Overheidsaan-

sprakelijkheid bij schending van de formele motiveringsplicht'', T.R.O.S. 1997, 8, met kritische

noot J. BOUCKAERT en C. VAN VYVE, ,,Planschade en schade uit onrechtmatige daad. Begroting

van de planschadevergoeding (toepassing van de 20%-regel)''.

(42) Antwerpen 25 november 1994, T.M.R. 1996, 88.

(43) Vred. Aarschot 23 oktober 1998, T.B.B.R. 1999, 148.

(44) Bergen 16 maart 1998, J.L.M.B. 1998, 1387.

(45) Luik 21 december 1994, J.L.M.B. 1995, 618 en Rev. dr. eÂtr. 1995, 333.
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. M.b.t. aanneming

Ð Wanneer op het liggingsplan, door de verdeler meegedeeld aan de aan-

nemer, de aanwezigheid van de kabel is aangeduid, weliswaar zonder

exacte maten, kan er geen sprake zijn van onoverkomelijke dwaling in

hoofde van de aannemer. Het in die omstandigheden mechanisch graven,

zonder zich eerst ter plaatse te vergewissen van de exacte ligging van de

kabel, is een tekortkoming aan de algemene voorzichtigheidsplicht en

een inbreuk op art. 260bis, par. 1 en 2 A.R.A.B.(46).

Ð De aannemer begaat eveneens een fout in de zin van art. 1382 B.W.

indien hij nalaat de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen zoals voor-

zien in art. 51 K.B. 26 juni 1971 en de gasleiding beschadigt(47) of indien

hij geen bijkomende plannen heeft aangevraagd, noch voorafgaandelijke

peilingen heeft gedaan bij het uitvoeren van werken buiten de initieel

voorziene zone. Door het nalaten om de wettelijke verplichtingen na te

leven, kan de aannemer geen onoverwinnelijke dwaling meer inroe-

pen(48).

. Varia

Verder bestaat er o.m. een welbepaald verbod of gebod, waarvan de misken-

ning een fout uitmaakt in de zin van art. 1382 e.v. B.W. en die aldus de

burgerlijke aansprakelijkheid teweegbrengt:

Ð Wanneer een sportvereniging op een niet-conform voetbalveld laat spe-

len, met name een voetbalveld waarvan de afstand tussen de doellijn en

de afsluiting in strijd met de bepalingen van het Reglement van de

Koninklijke Belgische Voetbalbond minder dan 3 meter bedraagt(49).

Ð Wanneer ter gelegenheid van een huwelijk twee alarmkanonnen op een

niet-vergunde afstand van slechts veertig meter van stallingen worden

geplaatst(50);

Ð De wettelijke verbintenis van de Staat om in het geval van handlichting

van een beslag de goederen terug te geven die werden in beslag genomen

tijdens een voorbereidend onderzoek, is een resultaatsverbintenis(51).

Ð Wanneer een blok hout door een voertuig op een ander voertuig wordt

geprojecteerd (schending van artikel 557.4 Strafwetboek dat het werpen

van stenen of andere harde lichamen of voorwerpen bestraft)(52).

(46) Vred. Zaventem 31 maart 1995, Iuvis 1997, 668.

(47) Vred. Torhout 2 december 1997, Iuvis 1998, 916.

(48) Rb. Brussel 21 maart 1996, Iuvis 1997, 660. Zie ook verder nr. 40.

(49) Antwerpen 1 februari 1995, R.W. 1996-1997, 1256.

(50) Vred. Beveren 18 oktober 1994, R.W. 1995-1996, 994.

(51) Brussel 18 februari 2000, J.L.M.B. 2000, 608, noot P.H.

(52) Brussel 10 maart 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.485.
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Ð Wanneer de eigenaar van een gezonken schip de verplichting om het

schip te bergen of vlot te brengen, opgelegd aan de eigenaar door art. 19

Politiereglement van de Beneden-Schelde (K.B. 31 mei 1968), niet na-

komt(53).

Ð Wanneer de zaakvoerder van een vennootschap-verzekeringsmakelaar

een inbreuk pleegt op art. 3, par. 2 Controlewet Verzekeringen door het

afsluiten van een verzekering met een tussenpersoon en een verzeke-

ringsmaatschappij die geen toelating hadden om in BelgieÈ verzekeringen

te commercialiseren(54).

Ð Wanneer een inrichtende macht een nieuwe aanwerving niet voorstelt

aan een leerkracht die geniet van een voorrang van rechtswege in de

hoedanigheid van tijdelijk personeelslid krachtens art. 34, par. 1, 1
o
Decr.

Fr. Gem. R. 1 februari 1993 omdat hij tewerkgesteld is in de schoot van

dezelfde inrichtende macht, handelt deze onrechtmatig. De inrichtende

macht kan immers een van rechtswege niet-voorrangsgerechtigde leer-

kracht slechts aanwerven nadat de dienstbetrekking aangeboden werd

aan de voorrangsgerechtigde leerkrachten en, bij gebrek aan positief

antwoord, nadat de lijst van de toegekende dienstbetrekkingen meege-

deeld werd aan de Forem(55).

Ð Wanneer het O.C.M.W. aan een behoeftige weigert sociale bijstand te

verlenen tegen het tarief van het bestaansminimum voor alleenstaanden,

heeft het O.C.M.W. een fout begaan door schending van art. 1 en 57

O.C.M.W.-Wet(56).

Ð Wanneer de eigenaar van een onroerend goed in strijd met een gemeente-

lijk reglement een systeem behoudt waardoor afvalwater van zijn eigen-

dom op de rijbaan terechtkomt. Het ongeval dat veroorzaakt wordt door

de hierdoor ontstane ijzelvlek, is toe te schrijven aan een fout van de

eigenaar zonder dewelke het ongeval zich niet als dusdanig zou hebben

voorgedaan(57).

Ð Wanneer een priveÂ-persoon bij werken aan zijn oprit beschadigingen

toebrengt aan een ondergrondse kabel waarvan hij wist dat deze aan-

wezig was en die bovendien de verplichtingen opgelegd door K.B.

6 augustus 1974 volledig negeert(58).

Ð Wanneer uit de feitelijke omstandigheden van de zaak blijkt dat de

afgevaardigd bestuurder gehouden was tot betaling aan de werknemer

van de ingevolge de arbeidsovereenkomst verschuldigde strafrechtelijk

afdwingbare bedragen(59).

(53) Antwerpen 22 februari 1994, Eur. Vervoerr. 1994, 432 en R.H.A. 1995, 15.

(54) Antwerpen 21 december 1998,D.A.O.R. 1999 (verkort), afl. 50, 65 en A.J.T. 1999-2000, 377.

(55) Arbrb. Charleroi 23 november 1998, Soc. Kron. 1999 (verkort), 452.

(56) Arbrb. Brussel 30 november 1993, Rev. dr. eÂtr. 1993, 607 en T. Vreemd. 1994, 58.

(57) Luik 29 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 218.

(58) Gent 5 maart 1997, Iuvis 1998, 887.

(59) Arbh. Antwerpen 9 oktober 1998, Soc. Kron. 1999, 31 en R.W. 1998-99, 1355.
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Ð Wanneer een minderjarige van 15 jaar een overtreding van de strafwet

begaat, waarvoor hij als meerderjarige strafrechtelijk aansprakelijk zou

geweest zijn. In concreto lieten noch zijn jeugdige leeftijd, noch enig

ander bewezen element immers toe te stellen dat dit onrechtmatig han-

delen hem niet toerekenbaar zouden geweest zijn; integendeel bleek uit

zijn verklaringen dat hij precies wist wat hij deed(60).

Ð Wanneer de uitbetalingsinstelling, die de wettelijke plicht heeft om de

werkloze te helpen bij het vervullen van de formaliteiten en het samen-

stellen van het dossier, de termijnen voor de indiening der stukken niet

heeft gerespecteerd en niet alle mogelijkheden heeft aangewend die haar

door de werkloosheidsreglementering worden geboden om bijkomende

termijnen te verkrijgen(61).

7. KWALIFICATIE VAN DE NORM

Bij de toepassing van het beginsel dat ,,het materieel overtreden van een

specifieke rechtsnorm op zichzelf onrechtmatig is'', dient desgevallend

onderzocht te worden of de wetsbepaling of regel ten tijde van het omstreden

gedrag wel een welbepaald verbod of gebod oplegt, en welke omvang deze

bepaling heeft(62).

De verplichting tot het handelen of het zich onthouden kan uitdrukkelijk

vervat zijn in de regel maar ook impliciet voortvloeien uit de geest van de

rechtsnorm. De normstellende functie van de rechter beperkt zich tot de

vraag of de wetgever een bepaald gebod of verbod heeft opgelegd en welke

juridische intensiteit deze verplichting heeft, met als gevolg jurisprudentieÈle

betwistingen over de vraag of er nu al dan niet een normatieve rechtsplicht

bestaat.

Een treffend voorbeeld van zowel de draagwijdte in de tijd als de omvang

van de rechtsnorm vinden wij terug in het arrest van het Hof van Cassatie dd.

30 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 21 van het reglement van

beroepsplichten der architecten van 16 december 1983, goedgekeurd bij het

op 1 juni 1985 in werking getreden K.B. van 18 april 1985, en artikel 4, lid 1,

van de wet van 20 februari 1939.

Luidens artikel 21 van het reglement van beroepsplichten der architecten van

16 december 1983, goedgekeurd bij het op 1 juni 1985 in werking getreden

K.B. van 18 april 1985, mag een architect de opdracht voor het opmaken van

een uitvoeringsontwerp evenwel niet aanvaarden zonder tegelijkertijd te zijn

belast met de controle op de uitvoering der werken, tenzij hij de verzekering

heeft dat een ander architect, ingeschreven op een tableau of op een lijst van

stagiairs, met de controle belast is. Artikel 4, lid 1, van deWet van 20 februari

1939 schrijft eveneens de verplichting voor om onder bepaalde omstandig-

(60) Antwerpen 2 april 1998, Intercontact (N) 1999, 125.

(61) Arbh. Brussel 23 oktober 1997, R.W. 1998-99, 55.

(62) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nr. 10.
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heden een beroep te doen op een architect wanneer een bouwvergunning

vereist is.

In het kader van bouwactiviteiten komen partijen overeen dat er zou gewerkt

worden zonder architect en dat een architect enkel werd aangesproken om

een schets te maken waarvoor hij een zeer beperkte vergoeding ontving. Van

de architect werd aldus geen toezicht verwacht zodat deze dan ook volledig

buiten de bouwactiviteiten werd gelaten (verboden beperkte opdracht).

Er doet zich naderhand een schadegeval voor. De schadelijdende partij die de

architect aanspreekt, stelt dat de miskenning van de wettelijke en deontolo-

gische verplichtingen in hoofde van de architect een fout uitmaakt in de zin

van artikel 1382 B.W. die hem tot vergoeding verplicht van de schade die

door deze fout werd veroorzaakt. Het Hof van Beroep te Antwerpen oor-

deelde dd. 23 december 1992 dat de architect enkel werd belast met het

maken van een schets en het vervullen van de nodige formaliteiten voor het

bekomen van een bouwvergunning, zodat deze ,,geen fouten of tekortkomin-

gen kunnen ten laste gelegd worden'' en hij ,,niet gehouden was ,,de

deugdelijkheid'' van de overeenkomst (...) en van de uitvoering van het werk

na te gaan''. Derhalve werd de vordering van de benadeelde als ongegrond

afgewezen. Tegen deze uitspraak stelde de schadelijdende partij cassatiebe-

roep in met verwijzing naar de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek,

artikel 4, lid 1, van de Wet van 20 februari 1939, artikel 21 van voormeld

reglement van beroepsplichten en artikel 1 van het Koninklijk Besluit van

18 april 1985.

Het cassatieberoep werd afgewezen enerzijds om reden dat de overeenkomst

tussen de schadelijder en de Garage Blue Star in 1984 werd gesloten, op een

ogenblik dat het reglement van beroepsplichten der architecten, op 16 decem-

ber 1983 vastgesteld door de nationale raad van de Orde van architecten en

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 18 april 1985, nog niet in werking

was getreden. Verder oordeelde het Hof van Cassatie dat artikel 4, lid 1, van

deWet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep

van architect weliswaar de verplichting regelt van de Staat, de provincies, de

gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren om beroep te doen

op een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de

uitvoering van de werken, doch dat deze enkel als geschonden aangewezen

wetsbepaling de extra-contractuele aansprakelijkheid van de architect niet

regelt(63). Ongetwijfeld kan een architect aansprakelijkheid oplopen wegens

het sluiten van een nietige overeenkomst maar dit leidt Ð op zich Ð niet tot

aquiliaanse aansprakelijkheid voor de bouwactiviteiten waarop hij geen

toezicht uitoefent.

Een ander voorbeeld van het onderzoek naar de draagwijdte van de norm

vindt men ook in het arrest van het Hof van Beroep te Bergen. In dit geval

diende dit Hof van Beroep uitspraak te doen over een aantal onregelmatig-

(63) Cass. 30 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 704.
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heden (met name de niet-ondertekening van achtentwintig getuigschriften

voor hulp verstrekt door een verpleger van beroep). Het Hof overwoog dat

deze onregelmatigheden niet onder toepassing van een bepaling vielen waar-

bij deze onregelmatigheden als een inbreuk worden beschouwd. Art. 57 Wet

van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en

financieel herstel Ð waarbij elke overtreding op de wettelijke of reglemen-

taire bepalingen van het R.I.Z.I.V. als een wanbedrijf wordt bestempeld Ð

werd immers afgeschaft bij art. 103 Z.I.V.-Wet 1963. Enkel ingevolge art. 26

Wet 6 augustus 1993 Ð tot wijziging van voornoemd art. 103 Ð worden de

onregelmatigheden in verband met de verzorgingsattesten als strafrechtelijke

inbreuken beschouwd.

Bijgevolg besloot het Hof van Beroep te Bergen dat de eis tot betaling van

intrest gesteund op een quasi-delictuele fout Ð bestaande in de schending

van een wettelijke bepaling Ð niet gegrond was(64).

8. VEILIGHEIDSVERPLICHTING VAN DE OVERHEID

Veel voorkomend is de rechtspraak betreffende de draagwijdte van de veilig-

heidsverplichting van de overheid die er haar toe verplicht om wegen aan te

leggen en voor het verkeer open te stellen, die voldoende veilig zijn(65).

In de besproken periode preciseerde het Hof van Cassatie o.m. in zijn arrest

van 12 maart 1999 deze regel.

In de nabijheid van zijn woning komt een fietser op de openbare weg ten val

op een plaats waar de weg over een afstand van ongeveer 16 meter zichtbare

oneffenheden vertoont. Het Hof van Beroep te Gent wees bij arrest dd.

24 oktober 1997 de oorspronkelijke vordering in schadevergoeding van

een slachtoffer af als ongegrond, omdat ,,volgens de verbalisant het fietspad

ter plaatse over een afstand van ca. 16 meter oneffenheden vertoonde; (...)

dat die oneffenheden in het fietspad op deze gemeenteweg echter niet nood-

zakelijk de aansprakelijkheid van verweerster in het gedrang brengen voor

het kwestieuze ongeval; dat de aansprakelijkheid, die verweerster wordt

verweten, gesteund is op art. 1382 B.W.; enkel volledigheidshalve wordt

vermeld dat geen beroep wordt gedaan op artikel 1384-1 B.W., dat meer

toepasselijk lijkt; hierop wordt echter niet verder ingegaan omdat zulks,

gelet op wat hierna zal worden uiteengezet, overbodig is; dat het niet wordt

betwist dat eiser vlakbij de plaats van het ongeval woont zodat hij de staat

van het fietspad zeer goed moet gekend hebben; dat de staat van de weg

overigens Ð mogelijk enkele meters voorbij de plaats van het ongeval Ð

gesignaleerd werd door het gevaarsbord A 51 met onderbord ,,1000 m'' weg

in slechte staat; dat uit de door eiser overgelegde foto's, waarop het fietspad

uiterst rechts moet gesitueerd worden, weliswaar blijkt dat dit fietspad niet in

goede staat verkeerde doch ook dat het voor een normaal voorzichtig fietser,

(64) Arbh. Bergen 13 juli 1995, J.T.T. 1996, 226, noot en Inf. R.I.Z.I.V. 1996 (verkort), 208.

(65) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nr. 10; zie ook verder, nr. 60, D.
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geplaatst in dezelfde omstandigheden, mogelijk moet geweest zijn de oneffen-

heden in het fietspad te vermijden; dat daarbij de voorkennis van eiser

nopens de staat van het fietspad en de aanwezigheid van het gevaarsbord

A 51 belangrijk zijn; dat, door geen of onvoldoende aandacht te bieden aan

het wegdek, waarvan hij de gebreken kende of moest kennen, eiser een

onvoorzichtigheid beging die elke mogelijke fout van verweerster, in causaal

verband met het ongeval en de schade, doorbrak''. Het bestreden arrest werd

echter door het Hof van Cassatie vernietigd.

Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de openbare overheid verplicht is

slechts wegen aan te leggen en voor het verkeer open te stellen, die vol-

doende veilig zijn(66). Uitgezonderd wanneer een vreemde oorzaak, die haar

niet kan worden aangerekend, de overheid belet de op haar rustende beveili-

gingsplicht na te komen, moet deze door gepaste maatregelen ieder abnor-

maal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, voorkomen(67).

Wanneer zij aan die verplichting tekortkomt, komt haar aansprakelijkheid in

het gedrang en dient zij in te staan voor de schade die daardoor wordt

veroorzaakt, ook al was de getroffen weggebruiker van de plaatselijke

toestand op de hoogte. De voorkennis van de weggebruiker sluit de aan-

sprakelijkheid van de overheid dus niet uit. Impliciet bevestigt deze uitspraak

de afwijzing van de ,,relatieve onrechtmatigheid''. De veiligheidsverplich-

ting is niet beperkt tot de weggebruikers die de gebreken van de weg niet

kennen.

Het is nuttig ook de lagere rechtspraak in verband met de veiligheidsver-

bintenis van de overheid toe te lichten.

De aansprakelijkheid van gemeenten inzake de veiligheid van de openbare

weg stoelt op art. 1382-1383 B.W., de artikelen 50 van het decreet van

14 december 1789, art. 2 van het decreet van 22 december 1789, art. 3, 1
o
van

Hoofdstuk XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 en art. 135 Nieuwe

Gemeentewet (het oud art. 80, 12
o
Gemeentewet)(68). Artikel 135 Nieuwe

Gemeentewet legt aan de gemeenten slechts een middelenverbintenis op(69).

Tenzij een vreemde oorzaak, die haar niet kan worden toegerekend, de

gemeenteoverheid belet haar beveiligingsverplichting na te komen, moet

deze waken over het handhaven van de veiligheid, zelfs op gedeelten van

wegen die aan het Gewest toebehoren. Wanneer het de hele dag is blijven

sneeuwen, is een gemeente hoe dan ook in de gelegenheid gesteld zich te

vergewissen over de toestand van gedeelten van wegen die haar niet toebe-

horen(70).

(66) Cass. 12 maart 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 152 en Pas. 1999, I, 152.

(67) Cass. 21 oktober 1993, Arr. Cass. 1993, 867; Cass. 26 mei 1994, Arr. Cass. 1994, 528.

(68) Zie b.v. de verwijzing in Gent 6 april 1998, A.J.T. 1998-99, 383.

(69) Bergen 13 mei 1994, De Verz. 1994, 592, noot M. LAMBERT; Gent 24 juni 1997, A.J.T.

1997-98, 202; Rb. Namen 30 mei 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.619.

(70) Gent 6 april 1998, A.J.T. 1998-99, 383.
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De openbare overheden hebben de verplichting om alleen wegen open te

stellen die voldoende veilig zijn voor het openbare verkeer. Tenzij een

vreemde oorzaak, die hen niet kan worden tegengeworpen, hen belet deze

veiligheidsverplichting na te leven, moeten zij door de geeÈigende maat-

regelen verhelpen aan elk abnormaal, verborgen of zichtbaar gebrek(71).

Een gemeente die wist of moest weten dat een gewestweg op een bepaalde

plaats bij regenval zeer glad was en dat talrijke riooldeksels verstopt waren,

handelt onrechtmatig wanneer zij haar tussenkomst slechts beperkt tot het

plaatsen van een signalisatieteken en geen andere maatregelen treft om de

weggebruikers te wijzen op het erg gladde karakter van de weg bij regen-

val(72).

De stad moest weten dat er ter plaatse geen riolering was zodat het afvalwater

op de rijbaan terechtkwam en een gevaarlijke situatie vormde bij vriesweer.

Zij is aldus te kort gekomen aan haar verplichting om enkel wegen open te

stellen die voldoende veilig zijn voor het verkeer(73).

Het feit dat de politie voor het wegverkeer, voor zover die politie toepasselijk

is op de blijvende of periodieke toestanden, volgens art. 10 Wegverkeerswet

niet valt onder de bepalingen van de decreten van 14 en 12 december 1789,

16 en 24 augustus 1790, ontslaat de gemeenteoverheid niet van de verplich-

ting om te zorgen voor de veiligheid van het verkeer op de gedeelten van de

openbare wegen die door de gemeenten lopen. Evenwel geldt de veiligheids-

plicht van de gemeente niet voor het wegverkeer op de autosnelweg, gezien

krachtens art. 3 van de wet van 10 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der

autosnelwegen de bevoegdheid tot het nemen van verordeningen betreffende

de politie van het verkeer op de autosnelwegen uitdrukkelijk aan de gemeen-

te wordt ontnomen. De gemeente is dan ook niet aansprakelijk voor de

gevolgen van een ongeval op de autosnelweg dat veroorzaakt wordt door

een losgekomen brok beton in het wegdek(74).

Indien de overheid een autosnelweg openstelt voor het verkeer in het

algemeen en daarbij blijkbaar laattijdig de nodige financieÈle middelen heeft

gevonden om de betrokken autosnelweg in een degelijke staat te brengen, te

onderhouden en te herstellen, maakt dit een fout en nalatigheid uit zodat de

overheid aansprakelijkheid draagt voor de slechte toestand van de wegenis

die zij ter beschikking stelt van de gebruikers ervan(75).

De openbare overheid moet bijgevolg op de voor het openbaar verkeer

openstaande wegen door aangepaste maatregelen elk abnormaal gevaar

voorkomen dat de gewettigde verwachting van de bestuurders kan bescha-

(71) Bergen 10 maart 1998, Verkeersrecht 1999, 175.

(72) Luik 11 maart 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.766.

(73) Luik 29 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 218.

(74) Rb. Brugge 6 juni 1994, R.W. 1995-1996, 992.

(75) Vred. Beringen 17 maart 1995, Limb. Rechtsl. 1996, 56.
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men(76). Onder ,,abnormaal gevaar'' verstaat men de hindernis die van aard

is om het rechtmatig vertrouwen van de weggebruiker die op normale wijze

van de weg gebruik maakt, te verschalken (77). Een uitsteeksel van maxi-

maal 3 centimeter van een goot in een voetpad is niet van aard om het

gewettigd vertrouwen van de weggebruikers te verschalken(78). Daarente-

gen is een onverharde weg die oneffenheden van meerdere centimeters

vertoont, te wijten aan de maneuvers van autobestuurders, van aard om het

rechtmatig vertrouwen van een voetganger die voor de eerste maal ter plaatse

komt, te verschalken(79).

Vooraleer het verkeer na werken op de rijweg toe te laten, moet de overheid

nagaan of dit zonder gevaar voor het verkeer kan gebeuren. Indien niet

dadelijk aan een verkeersbelemmering kan verholpen worden, moet deze

in ieder geval doelmatig gesignaleerd worden(80).

Ingeval er schade is aan het wegennet waarvan de zorg aan het Vlaamse

Gewest is toevertrouwd, moet deze overheid ervoor zorgen dat de schade

dadelijk of toch minstens op korte termijn wordt hersteld. De diensten van

het Gewest moeten dan ook zo worden georganiseerd en voorzien van

materieÈle en immaterieÈle middelen, zoals administratieve procedures en

personeel, zodat die taak naar behoren kan worden vervuld(81).

Als beheerder en onderhoudsplichtige van de rijkswegen moet het Vlaamse

Gewest, zo het de ganse dag blijft sneeuwen, bij herhaling strooien. Wanneer

klaarblijkelijk in de regel eÂeÂn rijstrook berijdbaar was gemaakt op andere

plaatsen dan de gemeente waar het ongeval is gebeurd, dan heeft het Vlaamse

Gewest zich niet gedragen volgens de algemene zorgvuldigheidsverplichting

van art. 1382 B.W. Het is te eenvoudig om de aansprakelijkheid af te

wentelen op de gemeente omdat die zou nagelaten hebben ook te strooien.

De fout van het Vlaamse Gewest sluit deze van de gemeente niet uit. De ge-

meente was in de gelegenheid om zich te vergewissen over de toestand. De be-

stuurders moesten elk hun snelheid aanpassen aan de staat van de weg, maar ook

aan de staat van hun voertuigen en de intrinsieke mogelijkheden daarvan(82).

Een gemeente die op meerdere plaatsen signalisatieborden aanbrengt om de

aandacht van de weggebruikers te wijzen op het slipgevaar verbonden aan

het transport van bieten, is niet aansprakelijk. Van een gemeente kan in

(76) Zie o.m. Luik 7 februari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.525; Bergen 17 oktober 1994,

R.G.A.R. 1996, nr. 12.618; Rb. Bergen 23 april 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.155.

(77) Zie o.m. Luik 28 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.470; Bergen 17 oktober 1994, R.G.A.R.

1996, nr. 12.618; Luik 21 mei 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.886; Bergen 14 oktober 1997,

R.G.A.R. 1999, nr. 13.080; Rb. Bergen 23 april 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.155; zie in dezelfde

zin: Brussel 21 april 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.469; Vred. Schaarbeek 25 november 1998,

J.T. 1999, 277.

(78) Brussel 26 maart 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.767.

(79) Brussel 31 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.010.

(80) Zie Brussel 6 mei 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.939.

(81) Corr. Ieper 19 mei 1994, R.W. 1995-96, 751, noot.

(82) Gent 6 april 1998, T.A.V.W. 1998, 162 en A.J.T. 1998-99, 383.
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redelijkheid niet verwacht worden dat zij dagelijks alle wegen laat contro-

leren om na te gaan of zij nog aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet(83).

Wanneer een grote hoeveelheid mul zand zich op de weg bevindt, is de

gemeente aansprakelijk op voet van artikel 1382 B.W. en de decreten van

1789 en 1790. ,,De elementaire zorgvuldigheidsplicht vereist dat (de ge-

meente) een doelmatig toezicht uitoefent op de wegen en aan een gevaarlijke

toestand tijdig verholpen wordt, zodat de weg voldoende veilig is voor alle

weggebruikers''(84).

Het Wegenfonds leeft als beheerder van de weg zijn veiligheidsverplichting

niet na, indien het nalaat zand te strooien of een verkeersteken te plaatsen op

een gedeelte van de openbare weg waar door eerdere ongevallen het tijdelijk

gevaar door slipgevaar gekend was en kon voorzien worden(85). Zo ook is

het Wegenfonds aansprakelijk wanneer deze reeds lang voor verschillende

botsingen die zich zonder de spiegelgladde weg nooit hadden voorgedaan,

gewaarschuwd werd door de weerberichten van het K.M.I., doch nalaat om

op die plaats als voorzorgsmaatregel te strooien of tenminste te voorzien in

de nodige signalisatie om de weggebruikers te waarschuwen voor het ge-

vaar(86).

De aansprakelijkheid van de overheid belast met de veiligheid van de

openbare weg is geen resultaatsverbintenis(87). De inspanningsverplichting

in hoofde van de overheid dient op een billijke en redelijke wijze te worden

toegepast(88). Van een gemeente kan niet worden verwacht dat zij alle

wegen van haar grondgebied (met inbegrip van landwegen) verlicht of

betonneert(89). Evenmin kan van een gemeente verwacht worden dat zij

permanent een observatiepost zou installeren om na te gaan of er zich ook

maar ergens slipgevaar voordoet(90).

Een ophoging van het fietspad met 15 cm, is een gebrek dat het fietspad

ongeschikt maakt voor normaal gebruik. Het Vlaamse Gewest is, als be-

waarder van de gebrekkige zaak, aansprakelijk voor de schade veroorzaakt

door dit gebrek op grond van art. 1384, lid 1 B.W. Deze plotse ophoging ten

gevolge van de hevige warmte valt niet te voorzien of te verhinderen. Nu in

redelijkheid niet kan worden verwacht dat de gemeente dagelijks alle wegen

en fietspaden van haar grondgebied laat controleren op veiligheid, kan de

gemeente niet aansprakelijk worden gesteld op grond van haar verplichting

(83) Gent 4 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.768.

(84) Gent 21 mei 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.886.

(85) Luik 7 februari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.525.

(86) Brussel 13 september 1996, De Verz. 1997, 280.

(87) Luik 7 februari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.525; Rb. Bergen 26 april 1996, R.G.A.R.

1998, nr. 13.013; Rb. Bergen 23 april 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.155; Pol. Nijvel 6 oktober

1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.051.

(88) Zie o.m. Brussel 2 oktober 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.617; Gent 4 juni 1996, R.G.A.R.

1997, nr. 12.768.

(89) Brussel 10 juni 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.968.

(90) Gent 4 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.768.
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op haar grondgebied de veiligheid van het verkeer in de straten te hand-

haven(91).

De veiligheidsverplichting in hoofde van de overheid ten aanzien van het

wegennet wordt getoetst aan de zorgvuldigheidsnorm van art. 1382-1383

B.W. Elke overheid heeft de verplichting zich te gedragen als elk normaal

voorzichtige en redelijke overheid in dezelfde feitelijke omstandighe-

den(92). In een vonnis van de Politierechtbank te Gent dd. 23 december

1996 stelt de rechter het sprekend als volgt: ,,De criteria om tot de schending

van de zorgvuldigheidsnorm te besluiten zijn verenigd: ieder normaal zorg-

vuldige overheidsdienst kon weten dat er een probleem zou ontstaan wanneer

door de plaatsing van een verkeersbord de weg wordt afgesneden, terwijl

niets wordt gedaan aan een verkeersbord dat op een handworp daarvandaan

de bestuurders verplicht in die richting te rijden, terwijl de vermijdbaarheid

van de onrechtmatige toestand evident is, dat het voldoende was het ver-

keersbord betreffende de verplicht te volgen richting om te draaien of de

toegangsweg voor het verkeer te sluiten.''(93).

Ook al moet het Vlaamse Gewest, naar eigen stelling, slechts een verplichting

op zich nemen op grond van de algemene zorgvuldigheidsverplichting van

artikel 1382 B.W., dan heeft de overheid alsdusdanig niet gehandeld door een

rijksweg niet te strooien wanneer het de ganse dag bleef sneeuwen(94).

Een rijstrook die abnormaal gevaarlijk is door de aanwezigheid van een

olievlek, afkomstig van een voertuig betrokken in een verkeersongeval, terug

openen zonder de komst van de brandweer af te wachten, houdt een onvoor-

zichtigheid in. Zelfs indien op de Belgische Staat geen resultaatsverbintenis

weegt, diende deze toch de middelen te gebruiken om een abnormaal risico

voor de weggebruikers te vermijden ofwel door een alternatieve doorgang te

regelen op een andere rijstrook dan wel door de automobilisten te laten

wachten(95).

Wanneer het wegdek abnormaal glad wordt tengevolge van het wegsmelten

van de asfalt wegens de grote warmte, is het Waalse Gewest verplicht om

enerzijds het gebrek aan de weg aan te duiden en anderzijds de nodige

maatregelen te treffen om hieraan te verhelpen(96).

In een geval van plotse en onvoorzienbare ijzel oordeelde de Rechtbank van

Eerste Aanleg van Namen dat de verplichting van het Waalse Gewest om

enkel voldoende veilige wegen open te stellen slechts een middelenverbinte-

nis is. Men kan, aldus de rechter, niet eisen dat het Waalse Gewest gedurende

de hele winter strooit, zeker niet wanneer de weersomstandigheden dit a

priori helemaal niet rechtvaardigen. Evenmin kan men aan het Waalse

(91) Gent 24 juni 1997, A.J.T. 1997-98, 202, noot F. VANDENDRIESSCHE.

(92) Bergen 17 oktober 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.167.

(93) Pol. Gent 23 december 1996, R.W. 1999-2000, 512.

(94) Gent 6 april 1998, A.J.T. 1998-99, 383.

(95) Brussel 3 januari 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.836.

(96) Bergen 9 januari 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.064: gebrek in de zaak.
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Gewest de verplichting opleggen om op elk uur en op elke plaats toezicht te

houden op haar wegennet om te verhelpen aan onvoorzienbare ijzelvor-

ming(97).

Wanneer een wielertoerist valt tengevolge van een onverwachte gleuf in de

openbare weg en daardoor ook een andere wielertoerist ten val komt, treft

hem geen fout. De gemeente is aansprakelijk zowel op basis van de decreten

van 1789-1790 als op basis van art. 1384, lid 1 B.W.(98).

Een bestuurder van een vrachtwagen die slipt op een autosnelweg wegens de

aanwezige aquaplaning heeft geen vordering tegen de gemeente op basis van

de decreten van 1789 en 1790(99).

Evenmin is de gemeente aansprakelijk wanneer Ð om een onbekende reden

Ð een betonblok zich op een provincieweg bevindt en niet aangetoond wordt

dat de gemeente nalatig is geweest in haar verplichting om de rijweg vrij te

maken, nu het tijdstip waarop de betonblok op de rijweg werd geplaatst,

onbekend is(100).

De gemeente komt tekort aan haar verplichting om te verhelpen aan ieder

abnormaal gevaar op de wegen die voor het verkeer zijn opengesteld,

wanneer zij gedurende meerdere dagen een situatie laat bestaan die het

verkeer gevaarlijk maakt(101). De gemeente en de Staat moeten ook de

nodige maatregelen treffen om te verhelpen aan slecht functionerende ver-

keerslichten(102).

De gemeente is niet aansprakelijk wanneer een landbouwer 's nachts op een

openbare weg een poort laat openstaan die het verkeer verspert. De hindernis

Ð een poort die dient om de veiligheid van de weggebruikers en overstekend

vee te beschermen wanneer het vee van weide verandertÐwas des te minder

voorzienbaar daar zij niet was aangeduid(103).

Voor een toepassing in verband met:

Ð niet op afdoende en veilige wijze werkende signalering van slipge-

vaar(104) of van een verzakking in de rijbaan(105).

Ð geen of niet aangepaste verkeerssignalisatie(106).

(97) Rb. Namen 10 januari 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.895.

(98) Antwerpen 7 december 1995, Limb. Rechtsl. 1996, 19.

(99) Rb. Tongeren 28 september 1994, Limb. Rechtsl. 1994, 230.

(100) Brussel 24 juni 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.947: aansprakelijkheid van de provincie als

bewaarder van de weg.

(101) Bergen 14 oktober 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.080.

(102) Brussel 30 november 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.390.

(103) Rb. Bergen 26 april 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.013.

(104) Luik 7 februari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.525: sodiumchloride op de rijweg.

(105) Bergen 14 oktober 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.080; zie in dezelfde zin: Vred. Seraing

14 februari 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.345.

(106) Brussel 26 november 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.488; Pol. Gent 23 december 1996,

R.W. 1999-2000, 512: wanneer een overheid een verkeersbord verplaatst, wordt van haar

verwacht dat zij nagaat of deze maatregel het vlot en veilig verkeer niet verstoort in verhouding

met de andere bestaande signalisatie.
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Ð ijzelvorming(107).

Ð onvoorzienbare ijzelvorming(108).

Ð modder(109) of olie op de weg(110).

Ð sneew en ijzel op voetpad(111). Zo bijvoorbeeld dient de uitbater van een

winkel bij streng vriesweer (± 11
o
C overdag) bijzondere voorzorgen te

treffen opdat de ingang van de winkel geen enkel gevaar zou beteke-

nen(112).

Ð een grote hoeveelheid mul zand die zich op de weg bevindt(113).

Ð een slecht functionerend verkeerslicht(114).

Ð verzakkingen in de weg(115).

Ð een blok beton op de weg(116).

Ð een licht hoogteverschil in het voetpad(117), oneffenheden van meerdere

centimeters, te wijten aan de maneuvers van autobestuurders(118) of een

voetpad in slechte staat(119). Evenwel kan niet vereist worden dat de

voetpaden een vlak oppervlak zouden vertonen dat gelijk is aan dat van

een tapijt of van andere binnenhuis vloerbekledingen(120).

(107) Luik 28 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.470; Brussel 13 september 1996, De Verz.

1997, 280; Bergen 17 oktober 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.167: een gemeente die bij zeer lage

temperaturen en bij ijzel geen voorzorgsmaatregelen treft op de meest gevaarlijke plaatsen van

het grondgebied (in casu de brug over een kanaal) doch enkel strooit wanneer er een oproep

komt, is aansprakelijk; Bergen 10 maart 1998, Verkeersrecht 1999, 175; Luik 29 oktober 1998,

Verkeersrecht 1999, 218; Pol. Dinant 10 december 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.837.

(108) Rb. Namen 10 januari 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.895.

(109) Cass. 2 november 1994, De Verz. 1995, 285, Bull. 1994, 892, Pas. 1994, I, 892 en Arr.

Cass. 1994, 911: de uitbaters van een boerderij zijn volledig aansprakelijk voor een ongeval

veroorzaakt door de van de boerderij afkomstige modder en stoffen op de rijbaan, waardoor

deze ,,bijzonder glad'' was; Bergen 25 oktober 1995, R.G.A.R. 1999, nr. 13.111: de overheid

die nalaat een mogelijk gevaar (een aanzienlijke brei modder afkomstig van aanpalende

velden) aan te duiden, is aansprakelijk; Pol. Turnhout 18 april 1996, Turnh. Rechtsl. 1995-

96, 69.

(110) Gent 26 juni 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.698.

(111) Brussel 2 oktober 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.617.

(112) Luik 25 maart 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.341.

(113) Gent 21 mei 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.886.

(114) Brussel 30 november 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.390.

(115) Bergen 14 oktober 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.080; Vred. Schaarbeek 25 november

1998, J.T. 1999, 277.

(116) Brussel 24 juni 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.947.

(117) Rb. Namen 30 mei 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.619: geen aansprakelijkheid van de

gemeente; Rb. Bergen 23 april 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.155.

(118) Brussel 31 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.010.

(119) Brussel 22 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.787: de gemeente is aansprakelijk voor de

val van een voetganger veroorzaakt door het ontbreken van een plavei in het voetpad zelfs

indien het gemeentereglement aan de naburige eigenaars de verplichting oplegt om het voetpad

te onderhouden.

(120) Brussel 21 april 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.469; Brussel 26 maart 1996, R.G.A.R. 1997,

nr. 12.767; vgl. met: Brussel 9 november 1994, Res Jur. Imm. 1995, 133, noot M. SENELLE: een

normaal voorzichtige en aandachtige voetganger moet er zich aan verwachten dat enkele tegels

of kasseien van een winkelstraat uitgebroken kunnen worden of losraken.
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Ð schade aan het wegennet(121).

Ð een besneeuwd en glad wegdek(122).

Ð een onvoldoende zichtbaar verkeersbord als gevolg van een slechte

plaatsing(123).

Ð een gesmolten en glad geworden wegbedekking(124).

Ð een afvoerrooster, gelegen aan het uiteinde van een bocht, grotendeels op

de rijweg en met een onmiskenbaar gevaarlijk ontwerp(125).

Ð gebladerte langs de weg kan de normale verwachtingen van de bestuurder

niet misleiden wanneer deze laatste rekening houdt met de ligging van de

plaatsen en de aanwezige verkeerstekens die volstaan om op de aanwe-

zigheid van de fietsers te wijzen(126).

9. SPECIFIEKE NORM EN INSPANNINGSVERBINTENIS

Zoals gesteld beperkt de normstellende functie van de rechter zich tot de

vraag of de wetgever een bepaald gebod of verbod heeft opgelegd en welke

juridische intensiteit deze verplichting heeft(127). Genuanceerd is bijvoor-

beeld het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 2 oktober 1992. De

naleving van art. 86 van het gemeentelijk reglement betreffende het ruimen

van de voetpaden moet op redelijke wijze geõÈnterpreteerd worden en maakt

voor de aanwonende eigenaar van het voetpad slechts een middelenverbinte-

nis uit. Getoetst aan de algemene norm tot voorzorg en voorzichtigheid is het

vrijmaken over een breedte die de gewone doorgang van de voetgangers

mogelijk maakt, in beginsel niet onrechtmatig(128).

De veiligheidsverplichting voor de organisatoren van een sportwedstrijd

(b.v. autowedstrijd) is een inspanningsverbintenis(129). De inrichters zijn

gehouden de vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen, d.i. alle voorzorgs-

maatregelen die redelijkerwijze van hen mogen verwacht worden(130). Het

Hof van Beroep te Luik overwoog dat men van de organisatoren van een

sportwedstrijd niet kan eisen dat zij een omloop over de hele lengte afsluiten

met een ondoordringbare vangrail, wat onmogelijk zou zijn en uitgaven zou

meebrengen die niet in verhouding staan tot de graad van het gelopen risico

en tot de organisatorische voorschriften van het spektakel dat door een

dergelijke sportwedstrijd wordt gevormd. Evenwel hoort het aan de organi-

(121) Corr. Ieper 19 mei 1994, R.W. 1995-96, 751, noot.

(122) Gent 6 april 1998, A.J.T. 1998-99, 383.

(123) Brussel 26 november 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.488.

(124) Bergen 9 januari 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.064.

(125) Pol. Nijvel 6 oktober 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.051.

(126) Brussel 21 juni 1994, De Verz. 1995, 198.

(127) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nr. 10.

(128) Brussel 2 oktober 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.617.

(129) Antwerpen 2 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 496, noot B. WYLLEMAN. Zie verder nr. 34.

(130) Zie o.m. Vred. Westerlo 2 augustus 1995, A.J.T. 1995-96, 244.
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sator de aanwezigheid van het publiek te verbieden op de bijzonder gevaar-

lijke plaatsen van de omloop. Doordat de organisator in het concrete geval

naliet zulks te doen, heeft deze een fout begaan, waarvoor hij aansprakelijk

kan worden gesteld(131).

In dezelfde zin oordeelde de Vrederechter van het kanton Westerlo dat wat

het waarborgen van de veiligheid ten aanzien van een toeschouwer betreft,

op de organisator van een autorally een inspanningsverbintenis rust en geen

resultaatsverbintenis. Van de organisatoren van een autowedstrijd kan niet

verwacht worden dat zij over heel de lengte van het parcours stevige

afsluitingen plaatsen, noch dat zij de toeschouwers op een afstand van 25

tot 30 meter van de wedstrijd houden(132). Deze uitspraak stelt het als volgt:

,,Wat voormelde specifieke normen betreft, hoge snelheid tijdens een snel-

heidswedstrijd houdt geen fout in, zolang niet is bewezen dat de coureur zich

niet gehouden heeft aan de algemeen geldende regels die zijn opgelegd aan

coureurs die aan een autorace deelnemen''.

De in art. 11 Wet Consumentenkrediet aan de kredietgever opgelegde infor-

matie- en raadgevingsverplichting is een inspanningsverbintenis. In geval

van betwisting daaromtrent moet de consument aantonen dat de kredietgever

niet alle zorg aan de dag heeft gelegd die men van een normaal zorgvuldig en

omzichtig kredietgever mag verwachten en moet hij ook het causaal verband

bewijzen tussen het gebrek aan degelijke informatie en de schade die hij

daardoor heeft geleden(133).

Art. 98 K.B. 21 maart 1965 betreffende het algemeen reglement der peni-

tentiaire instellingen bepaalt dat wanneer een gevangene wordt overgebracht

naar een ziekenhuis, dit ziekenhuis moet beschouwd worden als een bijhuis

van de penitentiaire instelling en dat de bewaking over de overgebrachte

gevangene wordt verzekerd, indien daartoe reden is, door de directeur van

deze instelling. Overeenkomstig art. 107 van dit Koninklijk Besluit is het

gebruik van handboeien een uitzonderlijk middel van dwang. Wanneer het

gebruik van handboeien als een gewone maatregel geldt die wordt toegepast

voor elke gehospitaliseerde gevangene, wordt een inbreuk gepleegd op het

algemeen reglement der penitentiaire instellingen(134).

10. HET NALEVEN VAN DE NORM IS GEEN VRIJBRIEF

Het bestaan van een wetsbepaling kan nooit een vrijbrief betekenen om met

eerbiediging van het voorgeschreven gebod of verbod zich te onttrekken aan

(131) Luik 15 februari 1999, J.T. 1999, 398 en R.R.D. 1999 (verkort), 125.

(132) Vred. Westerlo 2 augustus 1995, A.J.T. 1995-96, 244, [26 juli 1995], Turnh. Rechtsl.

1995-96, 25, R.W. 1997-98, 752 en Sport & Recht 2000 (weergave), 510.

(133) Vred. Beveren 28 januari 1997, A.J.T. 1996-97, 460, noot G. STRAETMANS en R.W. 1998-

99, 581.

(134) Rb. Nijvel 8 januari 1999, T.B.B.R. 1999, 330, Journ. proc. 1999, afl. 373, 29, noot

P. TOUSSAINT en J. dr. jeun. 1999, afl. 190, 55, noot P. TOUSSAINT.
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de algemene zorgvuldigheidsnorm. De goede huisvader gedraagt zich be-

hoorlijk, ook wanneer de wet hem een bepaalde handeling oplegt(135).

Het naleven van de bij wet opgelegde gedragsnorm sluit niet uit dat bij-

komend het schadeverwekkend gedrag getoetst wordt aan de algemene

zorgvuldigheidsregel(136).

De aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel op een onvoldoende

diepte kan de aansprakelijkheid van de installateur voor gevolg hebben, zelfs

indien hij de minimale reglementaire diepte in acht heeft genomen(137).

Het feit dat een aannemer van graafwerk bewijst zijn reglementaire informa-

tieverplichtingen te hebben nageleefd voorafgaand aan de uitvoering van het

werk, stelt deze nog niet vrij van aansprakelijkheid. Bij de uitvoering van

graafwerk moet de aannemer rekening houden met mogelijke hindernissen

die niet vermeld staan in de verstrekte inlichtingen of met nutsvoorzieningen

die zich niet op de aangewezen plaats bevinden(138).

De algemene zorgvuldigheidsnorm kan immers hogere eisen stellen dan de in

de administratieve vergunning vervatte norm(en).

Een onderneming moet de precieze gevolgen van zijn activiteiten kennen

evenals de ongemakken die deze kunnen teweegbrengen bij de buren. De

vennootschap-cementfabriek die niet de passende maatregelen neemt om de

schadelijke gevolgen van haar exploitatie voor het leefmilieu in het algemeen

en haar buren in het bijzonder te verminderen, begaat een fout die haar

aansprakelijkheid in het gedrang brengt op grond van art. 1382 en 1383

B.W.(139).

11. DE INBREUK OP EEN SUBJECTIEF RECHT. PERSAANSPRAKELIJKHEID

Zonder rechtstreeks een bepaald gedrag op te leggen, wordt het resultaat

,,bepaald gedrag of verbod'' zeer dicht benaderd bij een rechtstreekse in-

breuk op een anders subjectief recht(140). Een inbreuk op een subjectief

recht doet zich voor indien een ander dan de rechthebbende iets doet waartoe

uitsluitend deze laatste bevoegd is, of indien een ander de rechthebbende in

de uitoefening van zijn rechten belemmert.

(135) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1154, nr. 8; VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1281, nr. 12; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 12.

(136) G. SCHAMPS, ,,La violation de la loi et la preÂvisibiliteÂ du dommage en matieÁre aquilien-

ne'', noot onder Brussel 28 april 1992, J.L.M.B. 1994, p. 46, nr. 3.

(137) Cass. 7 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 8.

(138) Gent 4 februari 1994, R.W. 1995-1996, 1236.

(139) Bergen 29 juni 1995, AmeÂn. 1996, 170.

(140) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER,

Overzicht (1979-1984), p. 1280-1281, nr. 11; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 11; G. VINEY, o.c., p. 538,

nr. 449.
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Er zijn vele rechten die als subjectieve rechten kunnen worden aangeduid,

van heel concrete tot wat meer ,,vage'' rechten. Traditioneel onderscheidt

men twee groepen, nl. de zakelijke rechten, zoals het eigendomsrecht en de

daarvan afgeleide rechten, en de zgn. persoonlijkheidsrechten. De recht-

spraak en rechtsleer op het gebied van persoonlijkheidsrechten zijn gaande-

weg in betekenis toegenomen, wat o.m. blijkt uit de bestendige aandacht

voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van onderwijs, het recht op

privacy, het recht op gezinsleven, het recht op briefwisseling, het recht op

,,gezond milieu'', ...(141). Er bestaan grote verschillen tussen de subjectieve

rechten; sommige omschrijven heel precies bepaalde exclusieve bevoegd-

heden, andere zijn zeer vaag en algemeen geformuleerd. Naarmate het sub-

jectieve recht dat is geschonden meer precies en concreet is geformuleerd,

zal de schending daarvan eerder voldoende zijn om het onrechtmatigheids-

oordeel op te kunnen baseren. Is het vager en algemener, zal meer een beroep

worden gedaan op een belangenafweging in het licht van andere subjectieve

rechten en ongeschreven normen. Terzake mag trouwens niet uit het oog

verloren worden dat het veroorzaken van schade (b.v. aantasting van de

fysieke integriteit of van het milieu) niet het bewijs levert van de fout.

Illustratief is de rechtspraak i.v.m. het recht op vrijheid van meningsuiting

(art. 10 E.V.R.M.). De vrijheid van meningsuiting is onmisbaar in een

democratische samenleving maar niet onbeperkt. Ze wordt begrensd o.m.

door de verplichting tot eerbiediging van andermans persoonlijke en famili-

ale levenssfeer (art. 8 E.V.R.M.). Bij confrontatie moeten deze fundamentele

rechten worden afgewogen.

In de bekende zaak betreffende persbijdragen in Humo en De Morgen over

sommige uitspraken van het Hof van Beroep te Antwerpen had het Hof van

Cassatie de burgerrechtelijke veroordeling van deze persorganen wegens laster

en eerroof gebillijkt(142). Het HofMensenrechten heeft bij arrest van 24 februari

1997(143) deze veroordeling als strijdig met art. 10 E.V.R.M. aanzien. Het Hof

herinnert eraan dat een zorgvuldig onderscheid moet worden gemaakt tussen

feiten en waarde-oordelen. Feiten zijn vatbaar voor bewijs, terwijl de ,,waar-

heid'' van waarde-oordelen niet kan aangetoond worden (r.o. 42). De menings-

vrijheid kan ook ingeroepen worden voor storende of schokkende berichtgeving,

die met overdrijving of zelfs met provocatie wordt verspreid (r.o. 46).

Scherpe polemische kritiek kan evenredig zijn met de ingeroepen verontwaar-

diging, want art. 10 E.V.R.M. beschermt niet enkel publieke ideeeÈn, maar ook

de vrij gekozen stijl (r.o. 48). Gezien de ernst van de omstandigheden en het

(141) Zie voor het beginsel van voorzorg: N. DE SADELEER, Les principes du pollueurs-

payeurs, de preÂvention, de preÂcaution, Brussel, Bruylant, 1999.

(142) Cass. 13 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 46; zie daarover vorig Overzicht, T.P.R.

1995, 1167-1168, nr. 11.

(143) E.H.R.M., De Haes en Gijsels, 24 februari 1997, Receuil 1997, I, 198-262; zie ook:

Jaarboek Mensenrechten 1996-97, 280, noot V. CASTILLE, J.P. 1997, nr. 323, 26, noot

P. LAMBERT, N.J.C.M. Bulletin 1997, 893, noot A. BORMS, R.T.D.H. 1998, 571, noot P. DE

FONTBRESSIN.
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belang van de besproken zaak, die de publieke opinie beroert, werd de nood-

zaak van een burgerrechtelijke veroordeling niet aangetoond (r.o. 49)(144). De

pers heeft de afgelopen jaren Justitie, politie en politiek meermaals heel scherp

aangepakt, wat tot meerdere processen aanleiding gaf(145).

De omstandigheid dat een publieke figuur van het vrouwelijk geslacht

(rechter), wiens foto Ð gezeten in badpak aan de rand van een zwembad

Ð werd gepubliceerd in een krant, met bijgaand een artikel waarin een

verband wordt gelegd tussen haar priveÂ- en haar beroepsleven, geen gebruik

heeft gemaakt van haar recht op antwoord, ontneemt haar niet het recht om

schadevergoeding te eisen, te meer daar het recht op antwoord ondoeltref-

fend zou zijn geweest wat betreft de gepubliceerde foto's. De publicatie van

de betwiste foto heeft ongetwijfeld schade berokkend aan haar eerbaarheid,

te meer dat het algemene klimaat ten tijde van de publicatie van de foto verre

van gunstig was voor de betrokkene(146).

De pers heeft het recht en de plicht om in het algemeen belang misbruiken en

wantoestanden te signaleren, m.n. in verband met het functioneren van

justitie en politie. In de uitoefening van zijn opdracht moet de journalist

aan het publiek juiste informatie verschaffen, zo volledig en objectief

mogelijk zijn en blijk geven van de grootste omzichtigheid en zorgvuldig-

heid zowel bij het verzamelen van zijn informatie als bij de verspreiding

ervan, zonder de goede naam van personen in het gedrang te brengen of de

feiten te veranderen. Hoe tragischer bepaalde gebeurtenissen zijn en hoe

gevoeliger de publieke opinie, des te meer zorgvuldigheid en professiona-

lisme de journalist aan de dag moet leggen. Door louter geruchten in een

artikel bekend te maken geeft de journalist deze een heel andere dimensie en

brengt daardoor schade toe aan de eer en goede naam van de desbetreffende

persoon. De journalist heeft aldus een fout begaan die zijn aquiliaanse

aansprakelijkheid in het geding brengt(147).

Men mag van een normaal zorgvuldig en omzichtig journalist verwachten

dat hij, wanneer hij inzake verslaggeving omtrent een gerechtelijk en/of

disciplinair onderzoek, namen, graden en hoedanigheden van personen

publiceert, zijn informatiebronnen op een vakkundige wijze heeft gecontro-

leerd.

Wanneer een journalist en een hoofdredacteur van een krant, niettegen-

staande de rechtzetting door de generale staf van de rijkswacht en de verkla-

ring van de auditeur bij het Militair Gerechtshof, de zware beschuldigingen

(144) Zie over de beoordeling van persaansprakelijkheid in het licht van art. 10 E.V.R.M.:

H. VANDENBERGHE, ,,Over persaansprakelijkheid'', T.P.R. 1993, (843) 852 e.v.

(145) Zie daarover o.m. J. VELU, ,,Beschouwingen over de Europese regelgeving inzake

betrekkingen tussen gerecht en pers'', R.W. 1995-96, 273-308; Justitie en Media, Referaten

van het Colloqium georganiseerd door de Senaatscommissie van Justitie, 7-9 december 1995

(met drie preadviezen van H. BOSLY, D. D'HOOGHE en D. VOORHOOF).

(146) Brussel 5 februari 1999, Journ. proc. 1999, afl. 367, 26, noot F. JONGEN en A.M. 1999,

274, noot F. RINGELHEIM.

(147) Rb. Nijvel 11 september 1997, A.M. 1998, 157.
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ten laste van een kolonel van de rijkswacht handhaven in een aanvullend

artikel en in een nota onder het gepubliceerde recht van antwoord, begaan

deze een zware fout(148).

Zo oordeelde de Raad voor Deontologie dat De Morgen naar aanleiding van

de berichtgeving omtrent de banden die zouden bestaan tussen de Brusselse

Procureur des Konings en het prostitutiemilieu, onzorgvuldig heeft gehan-

deld. Het betrof m.n. uiterst zware beschuldigingen die werden gebaseerd op

het getuigenis van eÂeÂn persoon, zonder dat de krant zelf enige afstand van

deze getuigenis nam en zonder dat overtuigend bronnenmateriaal kon wor-

den voorgelegd. Informatie die een ander licht op de zaak had kunnen

werpen, werd niet gepubliceerd. De publicatie van een interview met de

eisende partij na meer dan eÂeÂn maand komt te laat om te kunnen spreken van

een redelijke toepassing van het beginsel van woord en wederwoord(149).

Wanneer een Euro-parlementslid op een persconferentie de praktijken van de

hormonenmaffia wil aanklagen, is het onvoorzichtig personen als ,,spilfigu-

ren'' op identificeerbare wijze aan te duiden. Volgens het Hof was dit

geenszins nodig voor de geloofwaardigheid van de informatie en betreft

het bovendien lasterlijke aantijgingen vermits het wettelijk bewijs van de

feiten niet is geleverd. Het parlementslid is bijgevolg schadevergoeding

verschuldigd op grond van art. 1382 B.W.(150). T.a.v. de Belgische parle-

mentsleden moet art. 58 van de Grondwet worden inachtgenomen, dat de

parlementaire onverantwoordelijkheid bevestigt voor het lid van de Kamers

bij het uitbrengen van zijn mening en zijn stem, in de uitoefening van zijn

functie. Daarenboven herhaalt het Hof Mensenrechten steeds weer dat de

vrije meningsuiting een onontbeerlijke vereiste is in een democratische

samenleving. In dit licht is een beperking van de vrije meningsuiting t.a.v.

de politici op de meest restrictieve wijze te interpreteren, waartoe zeer

ernstige argumenten moeten kunnen worden ingeroepen(151).

Het recht op antwoord kan onmogelijk uitgeoefend worden tegen bewerin-

gen uit een boek, aangezien het slechts op periodieke geschriften toepasselijk

is. De persoon die zich door een perspublikatie benadeeld acht, is geenszins

verplicht een strafklacht neer te leggen om herstel van de hem toegebrachte

schade te kunnen bekomen.

Door de vrijheid van drukpers te huldigen en het daaruit volgend recht van de

pers om kritiek te uiten heeft de Grondwet geen beperking ingevoerd op het

in art. 1382 B.W. neergelegde fundamentele beginsel. Wanneer ten gevolge

van een bepaalde uitoefening van deze vrijheden het recht op de eer of de

(148) Gent 3 maart 1995, R.W. 1996-97, 540, noot en A.J.T. 1995-96, 255, noot.

(149) Raad voor Deontologie (AVBB) 11 februari 1998, A.M. 1998, 160.

(150) Gent 30 september 1994, A.J.T. 1994-95, 220.

(151) Zie laatst: E.H.R.M., Jerusalem t. Oostenrijk, 27 februari 2001, E.H.R.C. 2001, nr. 27,

p. 195-201, noot A.W. HERINGA.
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goede naam wordt gekrenkt, dan is het slachtoffer daarvan gerechtigd

schadeloosstelling te vorderen op grond van art. 1382 B.W.(152).

Art. 1382 B.W. valt als een ,,wet'' te beschouwen in de betekenis daaraan

gegeven door art. 10, lid 2 E.V.R.M. (namelijk voldoende toegankelijk en

voorspelbaar in zijn toepassing) en kan dus een legitieme beperking of

sanctie impliceren aan de vrijheid van meningsuiting.

Het foutbegrip in de zin van art. 1382 B.W. in zaken waarin de uitoefening

van de vrijheid van meningsuiting aan de orde is, kan nader worden om-

schreven als het verbod tot aantasting van de eer en de goede naam van een

persoon(153).

Een satirische column in een krant, waarin de draak wordt gestoken, niet

zozeer met de wederpartij ± filmregisseur, maar wel met een bepaald type

van filmregisseur die zichzelf en zijn werk overdreven belangrijk vindt,

houdt in se een zekere overdrijving in, maar doet te dezen geen afbreuk

aan de eer en de goede naam van de wederpartij.

Het is eigen aan het genre van de satire dat aan de beschijving van de

werkelijkheid enige overdrijving wordt toegevoegd, en dat het onderscheid

tussen de beschrijving van de werkelijkheid en de overdrijving vaag wordt

gehouden. De lezers weten dat satire overdrijving is, en dat de spot wordt

gedreven met een fictieve toestand, hoewel de werkelijkheid niet veraf is. In

de ogen van de lezers wordt door dit literaire genre geen afbreuk gedaan aan

de eer en de goede naam van de persoon van de eiser(154).

Zeer zware beschuldigingen, geuit aan het adres van een politicus, dienen

bijzonder zorgvuldig en omzichtig te gebeuren. Het onderscheid tussen een

politicus en een gewone burger is terzake irrelevant. De zorgvuldigheidseis

vergt een controle m.b.t. het waarheidsgehalte van de geuite beschuldi-

gingen. Na deze controle dient de auteur, in functie van hun waarheidsge-

halte, deze omzichtig weer te geven. Insinuaties, beschuldigingen die be-

rusten op geruchten en het ontbreken van verwijzingen tonen aan dat

onzorgvuldig werd gehandeld(155).

Er wordt algemeen aanvaard dat een openbaar mandataris vanwege zijn

functie in het bijzonder aan kritiek is blootgesteld. Zulks geldt uiteraard

nog meer tijdens de verkiezingsperiode wanneer, tengevolge van wat men

doorgaans het electorale spel noemt, de kandidaten herhaaldelijk verwikkeld

geraken in een escalatie van polemiek, waarbij de uitingen, die bestemd zijn

(152) Brussel 30 september 1998, R.W. 2000-2001, 93.

(153) Zie het goed gemotiveerde arrest van Brussel 30 september 1998, R.W. 2000-2001, 93;

E.H.R.M., De Haes en Gijsels, 24 februari 1997, Receuil 1997, I, 198-262, §§ 26 en 33. Zie ook

Antwerpen 4 november 1999, R.W. 2000-2001, 1457 en Rb. Antwerpen 21 december 2000,

R.W. 2000-2001, 1460: uitspraken in de zaak Brusselmans. Deze uitspraken verdienen een

afzonderlijke bespreking die het kader van dit overzicht overstijgt.

(154) Brussel 30 september 1998, gecit.

(155) Rb. Brussel 14 december 1993, A.J.T. 1994-95, 70.
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om de publieke aandacht te trekken, hoe langer hoe schokkender zijn. Niet-

temin moet zelfs naar aanleiding van dergelijke gebeurtenis de heftigheid

van de uitspraken die willen ingaan tegen de mogelijke verleiding die een

rivaliserende politieke formatie op de kiezers zou kunnen uitoefenen, binnen

bepaalde perken blijven. Als het zo is dat de verwoording van waarde-

oordelen, al zijn die dan provocerend of buitensporig, geen aanleiding kan

geven tot enige aansprakelijkheid, betekent daarentegen het kwaadwillig

gebruik maken, met het doel schade te berokkenen, van feiten die geheel

of gedeeltelijk onjuist zijn, of die op zijn minst niet bewezen zijn, een fout in

de zin van art. 1382 B.W.

De bevolking heeft het recht om informatie te bekomen omtrent de sector van

de verwerking en behandeling van radio-actief afval. Het recht op vrijheid

van meningsuiting is dienaangaande van groot belang en er moet daarover

een open debat en vrije discussie kunnen gevoerd worden. Daar waar de

vrijheid van meningsuiting gewaarborgd wordt zowel door de Belgische

Grondwet als door het E.V.R.M., is dit recht op vrije meningsuiting echter

niet onbeperkt. Zo mag hij die zich beroept op dit recht de goede naam en

faam van anderen niet aantasten(156).

Indien de eer en de goede naam van een persoon in het gedrang worden

gebracht, is dit een ernstige fout in de zin van art. 1382 B.W. Deze ernstige

fout heeft zwaardere gevolgen voor schadelijders wiens reputatie in opspraak

gebracht wordt, dan de beperking van de vrijheid van meningsuiting in

hoofde van schadelijders die hierdoor enkel een financieel (desgevallend te

herstellen) nadeel kunnen hebben(157). Drie dagen later hervormde dezelfde

rechtbank zijn vonnis na een procedure op tegenspraak(158).

Een journalist is vrij in het kiezen van zijn informatiebronnen. Handelt als

een normaal zorgvuldig journalist en begaat geen fout, hij die zich in de mate

van het mogelijke baseert op gecontroleerde gegevens en feiten bekend

maakt die als waarachtig voorkomen uit de vergelijking van verschillende

los van elkaar staande gegevens(159).

Een fotomodel dat door te poseren welbewust gehandeld heeft en ervan op de

hoogte was dat haar afbeelding uit publicitaire overwegingen verspreid zou

worden, wordt geacht stilzwijgend toe te stemmen voor de publicatie en

exploitatie van haar afbeelding, inclusief de verspreiding ervan via de pers.

De uitgever van een weekblad die deze foto gebruikt in de context van een

artikel omtrent AIDS begaat in casu geen fout in de zin van art. 1382 B.W. en

schendt evenmin art. 20 van de Auteurswet(160).

(156) Vred. Mol 25 april 1995, T.M.R. 1997, 129, noot D. VOORHOOF.

(157) Kort Ged. Rb. Gent 27 oktober 1998, A.J.T. 1998-99, 354 en A.M. 1999, 100.

(158) Kort Ged. Rb. Gent 30 oktober 1998, A.M. 1999, 101: toepassing van art. 25 G.W. verzet

zich tegen het gevorderde verspreidingsverbod.

(159) Rb. Brussel 16 november 1997, A.M. 1998, 153.

(160) Antwerpen 19 december 1995, A.M. 1996, 360, noot D. VOORHOOF.
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De integrale reproductie van een persartikel in een verkiezingsdrukwerk

maakt een inbreuk uit op het exclusief reproductierecht en op het moreel

recht van de auteur. Een dergelijke wijziging van de voorstelling van het

artikel en van zijn omgeving is een schending van het recht op eerbied van

het werk. De reproductie van de titel van het dagblad, in dezelfde grafische

voorstelling, in een verkiezingsdrukwerk maakt geen misbruik uit van een

merk in de zin van art. 13 A.B.M.W. Maar door verwarring te scheppen die

van aard is om ten onrechte te doen geloven dat het dagblad de politieke

partij steunt die door het drukwerk wordt aangeprezen, heeft de auteur ervan

een fout begaan in de zin van art. 1382 B.W., waardoor schade is ont-

staan(161).

Het Hof van Cassatie heeft de betwisting beslecht of de regel van de getrapte

verantwoordelijkheid (art. 25, lid 2 G.W.) voor uitgevers, drukkers en ver-

spreiders Ð wanneer de auteur bekend is en in BelgieÈ zijn woonplaats heeft

Ð ook in burgerlijke zaken toepasselijk is.

Art. 25, lid 2 G.W. (1994) verleent aan de uitgevers, drukkers en verspreiders

het voorrecht zich aan elke, zowel strafrechtelijke als burgerrechtelijke,

aansprakelijkheid te kunnen onttrekken wanneer de schrijver bekend is en

zijn woonplaats in BelgieÈ heeft; in die mate beperkt de Grondwet de moge-

lijke toepassing van de art. 1382 en 1383 B.W.(162).

Maar zelfs indien de auteur bekend is en woonachtig is in BelgieÈ, verzet

art. 25 G.W. (1994) zich niet tegen het inroepen van de burgerlijke aan-

sprakelijkheid van de hoofdredacteur en de uitgever wanneer zij enige reeÈle

verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van een publicatie die schade

toebrengt aan een derde(163). Elders(164) werd t.a.v. de getrapte aansprake-

lijkheid een ander standpunt verdedigd. Het (korte) arrest komt niet tegemoet

aan de vaststelling dat, wanneer de journalist zich op art. 18 van de wet op de

arbeidsovereenkomsten kan beroepen (enkel aansprakelijk voor bedrog,

zware fout of bij hem gewoonlijk voorkomende lichte fout), de aansteller

van de journalist door de werking van art. 25 G.W., evenmin krachtens

art. 1384, lid 3 B.W. kan aangesproken worden. Is dit geen overtrokken

conclusie uit de bepaling van art. 25 G.W. voor een hypothese die de

Grondwetgever nooit voor ogen had?

Overeenkomstig art. 1384, lid 3 B.W. is de uitgever verantwoordelijk voor de

zware fouten begaan door de journalist en de hoofdredacteur. Art. 1382 e.v.

B.W. behoren tot de fundamentele principes van Belgisch recht betreffende

(161) Rb. Verviers 26 maart 1996, A.M. 1996 (verkort), 340 en Ing.-Cons. 1997, 188.

(162) Cass. 31 mei 1996, R.C.J.B. 1998, 357, noot M. HANOTIAU, ,,La responsabiliteÂ en matieÁre

civile'', R. Cass. 1996, 389, noot D. VOORHOOF, TRD&I 1996, afl. 8, 16, J.T. 1996, 597, concl.

O.M., A.M. 1996, 363, noot F. JONGEN,R.W. 1996-97, 565, noot, C.D.P.K. 1997, 412, noot A.

SCHAUS, Bull. 1996, 559, concl. J. LECLERCQ en Arr. Cass. 1996, 525.

(163) Brussel 30 september 1998, R.W. 2000-2001, 93; Rb. Antwerpen 21 december 2000,

R.W. 2000-2001, 1460.

(164) H. VANDENBERGHE, ,,Over persaansprakelijkheid'', T.P.R. 1993, (843) 848-852.
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de buitencontractuele aansprakelijkheid en kunnen dus niet beschouwd

worden als te algemeen of te weinig duidelijk om niet beschouwd te worden

als wet in de zin van art. 10 E.V.R.M. In casu beletten de door art. 10

E.V.R.M. gewaarborgde beginselen de toepassing niet van art. 1382 B.W. Er

bestaat geen onschendbaarheid voor journalisten of opinieschrijvers. Zij

blijven onderworpen aan het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsrecht. Het

onnodig aantasten van de persoonlijkheidsrechten van een derde maakte een

misbruik van vrije meningsuiting uit(165).

Het behoort aan een normaal gewetensvol en voorzichtig journalist om zijn

bronnen op bevoegde wijze te toetsen. Bij gebrek aan voorzichtigheid

schendt hij niet alleen de plichten die eigen zijn aan iedere vorm van vrije

meningsuiting, maar ook de algemene voorzichtigheidsplicht bekrachtigd

door de Belgische wet. Het recht van antwoord heeft niet als functie het

herstel van een schade, maar is een suppletief en bijkomstig recht waarover

iedereen beschikt die in een dagblad vermeld wordt(166).

In het licht van de huidige verspreiding van gerechtelijke informatie door de

pers, is het vermelden van de voornaam, het beroep en de gemeente van

woonplaats van de verdachte in de bespreking van een openbare zitting geen

foutieve onvoorzichtigheid(167).

Op een journalist rust geen resultaatsverbintenis nopens de juistheid van de

door hem berichte feiten. Zijn aansprakelijkheid komt slechts in het gedrang

wanneer hij niet gehandeld heeft als een zorgvuldig journalist die zich

geplaatst ziet in dezelfde omstandigheden. Zulks is niet het geval wanneer

hij, zonder zich te laten leiden door sensatie, de nodige informatie vergaart en

de versies van de verschillende partijen op een evenwichtige wijze weer-

geeft(168).

Door de foutieve vermelding in een nieuwsbericht dat een persoon wegens

illegale ontbossing een correctionele veroordeling had opgelopen, is ver-

weerder Ð de BRTN Ð niet tegemoet gekomen aan de verplichting om de

juistheid van de berichtgeving na te gaan alvorens tot algemene en brede

verspreiding ervan over te gaan. De fout van de persoonsverwisseling ligt bij

de BRTN zelf, die op eigen initiatief en louter op basis van een vermoeden in

haar berichtgeving de desbetreffende persoon vermeldde als de veroor-

deelde. Dat de veroordeling een andere persoon betrof, had de BRTN

volgens de rechter gemakkelijk kunnen natrekken en is de BRTN aldus

tekort gekomen aan de zorgvuldigheidsplicht die op haar rust(169).

(165) Luik 14 maart 1995, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1995-1996, 300.

(166) Gent 14 maart 1995, A.M. 1996, 159.

(167) Brussel 3 december 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.126.

(168) Antwerpen 26 september 1995, R.W. 1995-96, 855.

(169) Rb. Brussel 22 december 1996, C.D.P.K. 1997, 666, noot D. VOORHOOF, err. C.D.P.K.

1998, 256.
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De exploitant van de supermarkten onder de handelsbenaming ,,CORA''

beklaagt zich erover dat het gebruik van het letterwoord ,,Cora (in letter-

tekens van 2 cm grootte) COORDINATION RADICALE ANTIPROHIBITIONISTE (in

kleinere lettertekens)'', vergezeld van een tekst waarin anti-prohibitionis-

tische stellingen worden verdedigd inzake drugs, in de geest van de verbrui-

kers een voor haar nadelig verband heeft opgeroepen met de maatschappe-

lijke benaming, de commercieÈle benaming en de merken die deze aanwendt.

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel overwoog dat

het weliswaar in se niet als verkeerd voorkomt dezelfde benaming te ge-

bruiken als een welbekende handelsvennootschap om een gedachtenstroming

te betitelen in de hoop dat het publiek die naam gemakkelijk zal onthouden.

Evenwel oordeelde de Voorzitter dat de groepering welke die naam zo heeft

aangewend dat het publiek de twee verwarde en geloofde dat de handels-

vennootschap aan de basis lag van de ideologische groepering of die ten

minste steunde, een fout begaat(170).

Art. 1382 B.W. is evenwel, in de zin van art. 10 E.V.R.M., geen wet die de

rechter toelaat maatregelen van preventieve aard te treffen die de uitoefening

van de vrije meningsuiting beperken. Teneinde meer bepaald de bescher-

ming van het recht op de eerbiediging van het priveÂ-leven en van het recht

van verdediging te waarborgen, kunnen dergelijke maatregelen slechts wor-

den getroffen wanneer het bewijs is geleverd dat de uitzending van een

programma van aard is om een onherstelbaar nadeel te berokkenen(171).

Daar artikel 25 G.W., lid 1, bepaalt dat de censuur of het voorafgaand

toezicht van de overheid op een geschrift nooit kan worden ingevoerd

(verbod van elke preventieve maatregel bij de uitoefening van de drukpers-

vrijheid), is het een zeer betwiste vraag of een preventief rechterlijk verbod

van publicatie van een geschrift door inzonderheid de voorzitter in kort

geding mogelijk is(172). Maar er is geen sprake van censuur wanneer het

gewraakte artikel reeds ruim werd verspreid op het ogenblik van het versprei-

dingsverbod(173). Echter, gezien een beperking van de door art. 10

E.V.R.M. gewaarborgde meningsvrijheid altijd een belangenafweging ver-

eist tussen conflicterende rechten (zie ook de restrictief beperkende opsom-

ming in art. 10, lid 2 E.V.R.M.), is een gerechtelijke maatregel op eÂeÂnzijdig-

(170) Vz. Rb. Brussel 4 december 1996, T.B.B.R. 1997 (verkort), 329, D.A.O.R. 1998, afl. 45,

95, noot G. BALLON en A.J.T. 1998-99, 142, noot V. GASTILLE.

(171) Kort Ged. Rb. Brussel 6 april 1995, Journ. proc. 1995, afl. 284, 23, noot M. HANOTIAU.

(172) Zie daarover: J. VELAERS, ,,De actuele toepassing van de grondwettelijke waarborgen

inzake de vrijheid van de media'', Jaarboek Mensenrechten 1995-96, 86-98.

(173) Cass. 29 juni 2000 J.L.M.B. 2000, 1589, noot F. JONGEN en A.J.T. 2000-2001, 581: voor

een bespreking van dit, zie: S. VAN GARSSE, ,,Het rechtelijk verspreidingsverbod: een kwestie

van timing?'', A.J.T. 2000-2001, 565-567; Antwerpen 4 november 1999, R.W. 2000-2001,

1457 (zaak BRUSSELMANS): Art. 25 G.W. is niet toepasselijk wanneer het boek reeds gedrukt en

verspreid is en het verbod zich niet uitstrekt tot de reeds verkochte exemplaren van dit boek.

Het gaat om een louter conservatoire maatregel, bedoeld om verdere verergering van de schade

te voorkomen; in dezelfde zin: Rb. Antwerpen 21 december 2000, R.W. 2000-2001, 1460.
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verzoekschrift Ð in de regel Ð bezwaarlijk aanvaardbaar. Kan er sprake zijn

van een onpartijdige belangenafweging wanneer degene die gebruik maakt

van de vrijheid van mening t.a.v. de gevraagde rechterlijke maatregel niet

eens wordt gehoord?

De voornaam van een mens ligt aan de grondslag van de identificatie van de

persoon en wordt als persoonlijkheidsrecht gekwalificeerd. Het foutief of

onrechtmatig gebruik van een voornaam kan aanleiding geven tot een vorde-

ring om zich tegen misbruik te verzetten of een vordering gegrond op

art. 1382 B.W.(174).

Tenslotte oordeelt het Hof van Beroep te Brussel, t.a.v. de ,,nieuwe'' sub-

jectieve rechten zoals gezond milieu en rust, dat de loutere benadeling van

een wettelijk belang, zoals de inbreuk op een gezond milieu en een vredige

rust, diegene die door zijn foutief gedrag deze inbreuk heeft veroorzaakt,

verplicht hieraan te verhelpen(175).

B. Inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm

12. DE INBREUK OP DE ZORGVULDIGHEIDSNORM. ALGEMEEN

Naast de waaier van specifieke normen die een welbepaald handelen of

onthouden opleggen, leggen de artikelen 1382-1383 B.W. daarenboven

een algemene plicht van zorgvuldigheid op(176). Deze wetsbepalingen laten

aan de rechter toe een gedrag, dat niet door een specifieke norm wordt

getroffen, toch nog te toetsen aan deze algemene zorgvuldigheidsnorm.

Behoudens het bewijs van de schade dient het slachtoffer het toerekenbaar

onvoorzichtig of onbehoorlijk gedrag van de schadeverwekker aan te tonen.

De theorie van Procureur-Generaal Leclerq dat uit het bestaan van de schade

de fout volgt, wijst de rechtspraak vaststaand af (zie hierboven nr. 2).

Een toerekenbare inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm, welke in het

maatschappelijk verkeer door de normaal zorgvuldige en omzichtige per-

soon, die in dezelfde omstandigheden verkeert, in acht moet genomen

worden, zal tot aansprakelijkheid leiden(177). De bij art. 12-2 Wegcode

(174) Kort Ged. Rb. Hasselt 30 januari 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 100.

(175) Brussel 24 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 332, Eur. Vervoerr. 1997, 449, noot J. LOYENS,

T.R.O.S. 1997, 363, noot en AmeÂn. 1997, 305; zie ook: Gent 18 september 1997, T.G.R. 1997,

213: recht op leefbare omgeving; Rb. Antwerpen 2 februari 1999, A.J.T. 1998-99, 811, met

noot I. LARMUSEAU: ,,Het voorzorgsbeginsel niet langer een papieren tijger?''; id., ,,Het

voorzorgsbeginsel geõÈntroduceerd in de Belgische rechtspraak: zoveel hoofden, zoveel zin-

nen?'' T.M.R. 2000, 24.

(176) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nrs. 13 e.v.

(177) Cass. 8 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1074, J.L.M.B. 1995, 387, noot D. PHILIPPE,

J.T. 1995, 497, noot R.O.D., R.W. 1995-96, 180, noot A. VAN OEVELEN, Verkeersrecht 1995,

108, R. Cass. 1995, 171, noot A. VAN OEVELEN, Bull. 1994, 1063 en Pas. 1994, I, 1063; Cass.

26 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 343; Antwerpen 3 februari 1999, Verkeersrecht 1999, 328; Rb.

Brussel 12 januari 1996, T.B.B.R. 1996 (verkort), 349.
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bepaalde verplichting tot bijzondere voorzichtigheid voor de bestuurder die

een kruispunt oprijdt legt een verplichting op tot het nemen van de door de

omstandigheden geboden veiligheidsmaatregelen(178). De verplichting om

zo weinig mogelijk schade aan derden te berokkenen, is geen resultaatsver-

bintenis maar dient in concreto beoordeeld te worden, rekening houdend met

de omstandigheden.

In andere gevallen zal de rechtspraak de aangesprokene tot schadeloosstel-

ling veroordelen zonder dat een gedragsfout aantoonbaar is. De rechtspraak

geeft in die gevallen aan haar oplossing een eigen grondslag, buiten art. 1382

B.W., zoals art. 544 B.W. of art. 1384 e.v. B.W.

13. DE VOORZIENBAARHEID VAN DE SCHADE

Wanneer een norm een onbepaald gebod of verbod oplegt, dan is een inbreuk

onrechtmatig in de mate de vereiste zorgvuldigheid niet in acht wordt

genomen. Artikel 1382 B.W. formuleert trouwens het algemeen rechtsbe-

ginsel dat, onafgezien de bijzondere wettelijke voorschriften, ieder burger

zich zorgvuldig in de samenleving moet gedragen. Het gaat om een inspan-

ningsverbintenis, wat de appreciatie bemoeilijkt(179).

Bij het beoordelen of een handelen of nalaten tot aansprakelijkheid in de zin

van art. 1382 B.W. leidt, is een eerste vereiste de voorzienbaarheid van de

schade(180). De voorzienbaarheidsvereiste van de schade is, zoals verder

besproken, geen voldoende criterium, dat noodzakelijkerwijze tot aanspra-

kelijkheid leidt(181). Het concrete gedrag van de schadeverwekker dient, in

elk afzonderlijk geval, in concreto getoetst te worden aan een bepaalde

maatstaf, gelet op de omstandigheden van het schadeverwekkend handel-

en(182).

Een tijdelijke schorsing van het overheidsoptreden dringt zich op wegens de

aantasting van het subjectief recht van de omwonenden op een leefbare

omgeving, wanneer de overheid heeft nagelaten de betrokkenen op de hoogte

te brengen van de periodes waarin de hinder zou optreden, evenmin gegevens

heeft ingewonnen omtrent de concrete geluidshinder van de betrokken toe-

stellen voor de bewoners en tenslotte niet heeft nagegaan hoe of vanop welke

hoogte deze kon worden beperkt(183).

(178) Cass. 2 november 1999, Arr. Cass. 1999, 1363.

(179) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nrs. 14 e.v.

(180) G. SCHAMPS, ,,La violation de la loi et la preÂvisibiliteÂ du dommage en matieÁre aquilien-

ne'', noot onder Brussel 28 april 1992, J.L.M.B. 1994, p. 46, nr. 5; L. SCHUERMANS, A. VAN

OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, ,,Overzicht van rechtspraak. Onrecht-

matige daad (1983-1992). Schade en schadeloosstelling'', T.P.R. 1994, (851) 856, nr. 1.1; zie

terzake eveneens P. CAROLUS, ,,L'impact du principe de la preÂcaution sur le droit de la

responsabiliteÂ civile'', D.A.O.R., 1998, afl. 46, (21) 30.

(181) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, 1283 e.v., nr. 14 e.v.

(182) Gent 6 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 85, noot G. BALLON.

(183) Gent 18 september 1997, T.G.R. 1997, 213.
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De voorzienbaarheid van de schade (de mogelijkheid ervan, niet de concreet

veroorzaakte schade) is eÂeÂn van de constitutieve elementen van de extracon-

tractuele fout. De beoordeling van de voorspelbaarheid van de schade dient

in abstracto te geschieden, volgens het criterium van de goede huisvader

geconfronteerd met gelijkaardige omstandigheden(184). Een professioneel

moet de precieze gevolgen van zijn activiteiten kennen, evenals de onge-

makken die zij kunnen teweegbrengen bij de buren. De cementfabriek, die

niet de gepaste maatregelen neemt om de schadelijke gevolgen van haar

exploitatie voor het leefmilieu en haar buren te verminderen, begaat een

fout(185). De arts kan zich niet verschuilen achter de controleplicht van de

apotheker, wanneer hijzelf op onzorgvuldige wijze een voorschrift heeft

opgesteld en aldus voorzienbare schade heeft doen ontstaan(186).

De bestuurder van een wagen begaat geen fout door te remmen om een dier te

vermijden, om voorzienbare schade te verhinderen(187).

Het onderzoek naar de voorzienbaarheid van de schade is niet aan de orde bij

de opzettelijke overtreding van een zorgvuldigheidsnorm, omdat de dader

dan de schade voor lief neemt(188).

Aldus het slachtoffer dat poogt zich van het leven te beroven door opzettelijk

en totaal onverwacht tegen een voertuig aan te lopen(189).

Treffend in verband met de voorzienbaarheid is de rechtspraak betreffende

de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk(190).

De derde die deelneemt aan andermans contractbreuk, kan op grond van

art. 1382 B.W. aansprakelijk gesteld worden, met name indien de derde, die

kennis had of diende te hebben van het bestaan van een overeenkomst,

bewust en rechtstreeks heeft deelgenomen of zijn medewerking heeft ver-

leend aan een contractbreuk(191).

(184) Bergen 28 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.540 en J.L.M.B. 1996, 91, noot D. PHILIPPE.

(185) Bergen 29 juni 1995, AmeÂn. 1996, 170.

(186) Rb. Dinant 22 november 1994, T. Gez. 1995-96, 129, noot N. COLETTE-BASECQZ.

(187) Pol. Mechelen 3 december 1999, Verkeersrecht 2000, 272; zie ook: Pol. Nijvel 17 januari

2000, Verkeersrecht 2000, 270: daarbij moet geen onderscheid gemaakt worden tussen grote of

kleine dieren, in casu een duif.

(188) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1156, nr. 9; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1283, nr. 14; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 14;

zie ook: Brussel 23 januari 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.046; Gent 30 januari 1997, R.H.A.

1997, 389; Rb. Brussel 30 juni 1998, De Verz. 1999, 107, noot C. BELLEMANS.

(189) Pol. Brugge 22 februari 2000, Verkeersrecht 2000, 199.

(190) S. DEBUSSCHERE, ,,Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk: de vereiste kennis in

hoofde van de derde-medeplichtige. Analyse van de rechtspraak na het cassatiearrest van

22 april 1983'', D.A.O.R. 1999, 24-38.

(191) Zie b.v. Bergen 11 januari 1995, T.B.H. 1996, 732: Bij de overdracht van een handels-

zaak met een verbintenis tot exclusieve bevoorrading bij een bepaalde brouwerij, moet

aangetoond worden dat de overnemer kennis had of moest hebben van de bevoorradingsplicht

van de overdrager op het ogenblik van de overname. In concreto werd niet aangetoond dat de

overnemer bewust had deelgenomen aan de schending van de contractuele bepalingen door

zich niet aan de bevoorradingsverplichting te houden.
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De rechtspraak heeft in de bestudeerde periode herhaaldelijk uitspraak ge-

daan in gevallen waar de particuliere eigenaar van een voertuig, die gehou-

den is door een vervreemdingsverbod in de financieringsovereenkomst van

zijn voertuig, het voertuig alvorens gehele afbetalingÐ niettegenstaande het

vervreemdingsverbod Ð toch verkoopt aan een professioneel garagehouder.

Op een garagehouder, gespecialiseerd in de koop-verkoop van tweedehands-

voertuigen, rust de plicht zich bij de aankoop van dergelijk voertuig de

oorspronkelijke aankoopfactuur te laten voorleggen. Hij begaat dan ook

een fout indien hij nalaat dit te doen, maar zich integendeel tevreden stelt

met een verklaring van de verkoper dat het voertuig geenszins het voorwerp

uitmaakt van een financieringshuur. Een beroepsverkoper dient integendeel

dubbel voorzichtig te zijn wanneer een onderneming een twee jaar oud

bedrijfsvoertuig te koop aanbiedt(192).

Wanneer een garagehouder tweedehandsvoertuigen opkoopt, mag van hem

verwacht worden dat hij de voorlegging van de aankoopfactuur eist, zodat hij

zich ervan kan gewissen dat het aangeboden voertuig eigendom is van

diegene die het hem te koop aanbiedt. Doet hij dit niet, dan handelt hij

onvoorzichtig. Van een professionele verkoper mag verwacht worden dat hij

uit ervaring kennis heeft van het feit dat heden ten dage de aankoop van

voertuigen meestal met financiering gebeurt. Dit geldt ook voor de pompsta-

tionhouder die tevens, al is het occassioneel, tweedehandsvoertuigen op-

koopt(193).

Illustratief is de uitspraak van het Hof van 's Hertogenbosch betreffende een

gelijkaardig grensoverschrijvend geval waarbij het Belgisch recht van toe-

passing werd verklaard. Verweerder, een Belgische vennootschap, sluit met

een in BelgieÈ wonende derde een leasingovereenkomst voor een personen-

auto die eigendom was van verweerder. Deze derde verkocht en leverde

daarna in BelgieÈ de auto aan de Nederlandse eiser.

Naar regels van het Nederlandse I.P.R. moet op de vraag of er in casu sprake

is van een onrechtmatige daad van eiser tegen verweerder, het Belgische

recht worden toegepast als het recht van het land waar de gestelde onrecht-

matige daad heeft plaatsgevonden. Naar Belgisch recht hebben bepaalde

personen bij het kopen van een tweedehands auto een extra onderzoeksplicht

m.b.t. de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper. Dit komt neer op het

vragen van een eigendomstitel aan de verkoper. Niet-nakoming van deze

onderzoeksplicht kan een onrechtmatige daad opleveren jegens degene, die

de auto heeft gefinancierd voor de gebruiker en die door de wederverkoop

zijn voorrechten op die auto verliest.

(192) Brussel 7 november 1997, A.J.T. 1997-98, 578, noot I. BOONE, ,,De derde-medeplichtig-

heid van de garagist bij de aankoop van een tweedehandsvoertuig''; zie voor een analoge

uitspraak: Rb. Kortrijk 18 november 1996, R.W. 1999-2000, 228.

(193) Antwerpen 29 september 1997, A.J.T. 1997-98, 577, noot I. BOONE.
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Naar Belgisch recht geldt de extra onderzoeksplicht voor alle personen die

regelmatig tweedehands auto's opkopen, ongeacht of zij garagisten zijn of

professionele autohandelaren(194).

14. REDELIJKE VOORZIENBAARHEID VAN DE SCHADE

Opdat een handeling een onvoorzichtigheid zou zijn die aanleiding geeft tot

aansprakelijkheid, is het voldoende dat de schade een mogelijk gevolg is van

die daad, maar dit mogelijk gevolg moet in redelijkheid voorzienbaar

zijn(195).

De redelijke voorzienbaarheid dient te worden onderzocht en niet het feite-

lijk voorzien.

Iemand is dus slechts aansprakelijk indien hij de schade kan voorzien en niet

de noodzakelijke maatregelen neemt om die te voorkomen. De voorzien-

baarheid van de schade is vervat in het begrip van de goede huisvader.

Een waterzuiveringsbedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wegens een

fout in het ontwerp van een zuiveringsstation wanneer het geen adequate

normen bepaalt om de dichtslibbing van een vijver en de verontreiniging van

een beek te voorkomen(196).

Het onbeheerd achterlaten van een voertuig met de sleutel in het contactslot

en de deuren niet slotvast, dient beoordeeld te worden in het licht van de

specifieke omstandigheden, en van de vraag of in die omstandigheden de

bestuurder het ontstaan van de schade in redelijkheid kon voorzien en

nagelaten heeft maatregelen te treffen om de voorzienbare schade te voor-

komen. Wanneer b.v. een vrachtwagenbestuurder Ð na een eerdere diefstal

Ð zijn vrachtwagen met open deuren en de contactsleutels op het instru-

mentenbord achterlaat, handelt deze onvoorzichtig(197).

De verplichting om te waken over de veiligheid van de wegenis dwingt de

bevoegde overheden niet om op ieder uur van de dag of de nacht, alle

voetpaden van de daarop aanwezige sneeuw of ijzel te ontdoen. Natuur-

lijke omstandigheden die moeten worden voorzien door de weggebruikers,

zoals onder meer sneeuw en ijzel, leiden niet noodzakelijk tot de aan-

sprakelijkheid van de gemeente. Eenzelfde redenering dient gevolgd te

worden voor de bewoner die 's ochtends zijn voetpad vrij heeft gemaakt

van sneeuw(198).

(194) Hof 's-Hertogenbosch (Ned.) 19 maart 1996, N.I.P.R. (Ned.) 1996 (verkort), 320.

(195) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1156, nr. 10; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELENen

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1290, nr. 16; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 16.

(196) Luik 11 juni 1997, AmeÂn. 1997, 323.

(197) Zie Luik 13 juni 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.679.

(198) Brussel 2 oktober 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.617.
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Het ontbreken van verlichting en wegmarkering op een openbare weg, te

wijten aan het vernieuwen van het wegdek, verplicht elke normaal voor-

zichtige bestuurder om zijn snelheid aan te passen en aandachtig te letten op

het wegtraceÂ en het wegdek(199).

In dezelfde zin dient een voetgangster eÂeÂn vierde van de aansprakelijkheid te

dragen wanneer zij bij streng vriesweer (± 11
o
C overdag) aan de ingang van

de winkel ten val komt. Weliswaar diende de uitbater van een winkel bij

streng vriesweer (± 11
o
C overdag) bijzondere voorzorgen te treffen opdat de

ingang van de winkel geen enkel gevaar zou betekenen, toch diende het

slachtoffer, aldus het Hof, zelf de nodige voorzorg in acht te nemen nu de

kans om uit te glijden voorzienbaar was(200).

Een onderhoudsfirma van liften blijft jarenlang een oude lift waarvan de

onderhoudsfirma de gebrekkige toestand kende, onderhouden en verwittigt

de eigenaar van de lift niet over het feit dat het systeem van de lift voorbij-

gestreefd was. Een mevrouw komt ten val in de liftkoker tengevolge van een

gebrek in het afsluitsysteem van de lift. Het Hof van Beroep te Brussel

besluit tot de aansprakelijkheid van de onderhoudsfirma(201).

Een organisator van een drijfjacht van wild organiseert deze drijfjacht vlak

bij een weg. De organisator is aansprakelijk wanneer een everzwijn tijdens de

drijfjacht ongecontroleerd wegvlucht en op de openbare weg een ongeval

veroorzaakt(202). In dezelfde zin is het als een grove nalatigheid te be-

schouwen wanneer een jachteigenaar onvoldoende voorzorgen neemt om te

verhinderen dat het opgejaagde wild zijn uitweg zoekt naar de rijbaan(203).

Ook wanneer een organisator van een klopjacht geen voorzorgsmaatregelen

neemt (b.v. borden, rode vlaggen,..) om een klopjacht aan te duiden noch alle

honden na het einde van de klopjacht terugroept, is deze als enige aansprake-

lijk wanneer zich anderhalf uur na de klopjacht een verkeersongeval voor-

doet door wegvluchtend wild(204). Een drijfjacht heeft immers een versto-

rende uitwerking waardoor het wild vlucht en soms op nabijgelegen wegen

komt, welke uitwerking slechts enkele uren na het einde van de jacht nog kan

bestaan(205).

Het ongewoon voorkomen van een alarmspringtuig, de afwezigheid van elke

aanduiding omtrent zijn echte aard, zijn gebruik en zijn inhoud en de

buitengewone omstandigheden van zijn ontdekking hadden een goede huis-

(199) Brussel 10 juni 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.968.

(200) Luik 25 maart 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.341.

(201) Brussel 4 februari 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 14.260.

(202) Luik 22 maart 1994, De Verz. 1995, 289.

(203) Vred. Hasselt 14 december 1994, De Verz. 1995, 317; Pol. Gent 28 mei 1998, De Verz.

1998, 491.

(204) Rb. Neufchateau 3 december 1993, De Verz. 1994, 306; in dezelfde zin: Pol. Dinant

10 juni 1996, De Verz. 1996, 709.

(205) Pol. Aarlen 21 februari 1997, De Verz. 1997, 526.
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vader er toe moeten aanzetten om de grootste voorzichtigheid aan de dag te

leggen en in het bijzonder niet op het betrokken voorwerp te slaan met een

hamer, om het te vernietigen in het bijzijn van kinderen(206).

Een uitbaatster van een warenhuis is aansprakelijk wanneer zij op haar

parkeerterrein tijdens de ochtend een ijzelplek laat bestaan op een plaats

bestemd voor het gebruik door klanten(207). Daarentegen kan van een

warenhuis niet geeÈist worden dat deze er zorg voor draagt dat de vloer aan

de ingang, tevens uitgang, volkomen droog blijft bij regenweer. Het aan-

brengen van matten kan hoedanook niet verhelpen dat de vloer aan de

ingang, en zelfs een heel eind in het warenhuis, nat wordt(208).

Het loutere feit dat een school na een glasbraak niet alle glasscherven en

-splinters van de speelplaats verwijdert, is een manifest gebrek aan voor-

zichtigheid en voorzorg. De schoolinstelling wordt aansprakelijk gesteld

omdat zij de mogelijkheid van schade kon en moest voorzien en niet de

nodige maatregelen genomen heeft om het ontstaan van die schade te

vermijden(209).

Een V.Z.W. organiseert een interculturele avond in een volkswijk met een

spektakel door jonge migranten met diverse achtergrond en met verkoop van

alcoholhoudende dranken. Er ontstaan op een bepaald ogenblik onlusten

veroorzaakt door een groep jongeren die zonder titel in de zaal zijn binnen-

gekomen, zonder betalen drank hebben bekomen en ruzie hebben gezocht

met de toeschouwers. De V.Z.W. is aansprakelijk voor de verwondingen die

een dame aan het oog oploopt, nu de V.Z.W. geen voorzorgsmatregelen heeft

genomen en de ordeverstoorders de vrije loop heeft gelaten(210).

Een onderneming die gespecialiseerd is in het bestrijden van ratten, plaatst

op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats een gevaarlijk lokaas

met het oog op rattenvernietiging. Door de buurt hiervan niet te verwittigen

en de aanwezigheid van deze produkten niet te signaleren met daartoe

geschikte panelen, handelt de onderneming onvoorzichtig. Derhalve is deze

aansprakelijk voor het overlijden van een hond, die vergiftigd werd door het

rattenvergif(211).

Het is een algemeen bekend gegeven dat dieren erg worden opgeschrikt door

de aanwezigheid van een luchtballon. De bestuurder van een luchtballon

handelt dan ook onrechtmatig wanneer hij een landingsmaneuver wil uit-

voeren op een plaats waar dieren aanwezig zijn. Derhalve is deze aansprake-

(206) Bergen 28 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.540 en J.L.M.B. 1996, 91, noot D. PHILIPPE.

(207) Luik 4 mei 1994, De Verz. 1994, 589.

(208) Gent 27 november 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.011.

(209) Gent 4 maart 1998, Intercontact (N) 1999, 129; vonnis a quo: Rb. Dendermonde

29 oktober 1991, Intercontact (N) 1999, 129.

(210) Rb. Luik 2 juni 1997, De Verz. 1997, 713.

(211) Vred. Verviers 7 november 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.564.
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lijk voor de schade, veroorzaakt door een opgeschrikte geit die door de

omheining breekt en tegen een voertuig terechtkomt(212). Wie ter gelegen-

heid van een huwelijk twee alarmkanonnen op een niet-vergunde afstand van

slechts veertig meter van stallingen plaatst, wel wetende dat er zich vaarzen

in de stallingen bevonden, is aansprakelijk voor het overlijden van een kalf

door overdreven stress(213).

Evenzeer is het achterlaten van een vastgebonden volwassen labrador in de

nabijheid van de plaats van een jeugdactiviteit met jonge kinderen, een

onvoorzichtigheid(214).

Door een paard waarvan de hoefijzers niet afgenomen werden, in een weide

te plaatsen samen met andere paarden, is de persoon bij wie het paard in

pension was, tekortgekomen aan de plicht tot voorzichtigheid die vereist is

van een vakman uit de paardenwereld(215).

Een sportvereniging handelt onrechtmatig wanneer zij als huurder van een

voetbalterrein op de hoogte is gebracht van het feit dat het terrein niet voldoet

aan de veiligheidsnormen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en tien

dagen later toch een voetbalwedstijd laat spelen zonder maatregelen te

treffen of de scheidsrechter te waarschuwen(216).

De zaakvoerder van een vennootschap die in naam van zijn vennootschap

een overeenkomst sluit met een derde partij, wetende dat de vennootschap

nooit in staat zou zijn deze verbintenissen na te komen, is aansprakelijk. De

feiten in dit concrete geval spreken voor zich: begin 1993 laat een vennoot-

schap industrieÈle bevloeringswerken uitvoeren waarbij de aannemer na het

einde van de werken op 28 februari 1993 zijn factuur opmaakt. Op 11 maart

1993 wordt de vennootschap in vereffening gesteld. De vereffenaar betaalt

de factuur niet maar neemt deze wel op in het chirografair passief. Inmiddels

komt een tweede Ð door de zaakvoerder opgezette Ð vennootschap in het

spel die de activiteiten van de eerste vennootschap in feite verder uitoefent.

Eisende partij dagvaardt, bij gebreke aan betaling, onder meer de zaak-

voerder persoonlijk. De rechter stelt dat de zaakvoerder een overeenkomst

heeft gesloten waarvan hij wist, gelet op de vennootschapsrechtelijke con-

structie die hij had opgezet, dat de vennootschap deze nooit zou kunnen

betalen, zodat de zaakvoerder gehouden is om de betaling van de aanne-

mingswerken uit te voeren(217).

(212) Vred. Westerlo 19 januari 1996, R.W. 1997-1998, 1053.

(213) Vred. Beveren 18 oktober 1994, R.W. 1995-1996, 994.

(214) Gent 8 maart 1994, R.W. 1996-1997, 93.

(215) Brussel 17 december 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.048.

(216) Antwerpen 1 februari 1995, R.W. 1996-1997, 1256.

(217) Rb. Antwerpen 13 januari 1998, R.W. 1999-2000, 988, met noot E. DE BEUCKELAER,

,,De aansprakelijkheid van de zaakvoerder van een B.V.B.A. jegens derden wegens onrecht-

matige daad''.
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Daarentegen is het aangaan van verbintenissen door een V.Z.W. terwijl de

beheerders wisten of moesten weten dat de toestand van de V.Z.W. zwaar

deficitair was, niet noodzakelijk een fout in de zin van artikel 1382 B.W. Zo

bijvoorbeeld oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de beheerders van een

V.Z.W. geen fout begingen door een concert te organiseren waarvan achteraf

het verhoopt aantal toeschouwers niet werd gehaald. Het Hof overweegt ,,de

beheerders een voldoende vooruitzicht aan de dag moeten leggen in de

uitgaven en (...) niet op lichtzinnige wijze de belangen van derden-schuldei-

sers (mogen) miskennen en derhalve hun gewettigd vertrouwen verschalken,

door in naam en voor rekening van de V.Z.W. verbintenissen aan te gaan,

daar waar ze wisten of minstens hadden moeten weten dat de V.Z.W. niet in

staat zou zijn deze verbintenissen na te komen''. Toegepast op het besproken

arrest oordeelde het Hof dat het de beheerders niet ten kwade kan geduid

worden gepoogd te hebben een concert te organiseren om zo substantieÈle

winsten te maken die de V.Z.W. in staat zou kunnen stellen de nieuwe en ook

de oude schulden zoniet volledig dan toch grotendeels af te betalen. Tevens

brengt het Hof de omstandigheid in rekening dat het organiseren van een

nieuwe activiteit wellicht het enige middel was om de financieÈle situatie van

de V.Z.W. recht te trekken, terwijl de kansen op succes reeÈel waren en zeker

niet denkbeeldig(218). Met betrekking tot de mogelijke aansprakelijkheid

van organen van privaatrechtelijke personen en hun zgn. quasi-immuniteit

kan verwezen worden naar de uitspraak van het Hof van Cassatie van

7 november 1997, elders besproken in dit Overzicht (nr. 184).

In een andere uitspraak, eveneens gewezen door het Hof van Beroep te Gent,

oordeelde het Hof wel dat de beheerders die spijts zij wisten of dienden te

weten dat de V.Z.W. bijkomende leveringen niet zou kunnen betalen, de

activiteiten van de V.Z.W. verderzetten, onrechtmatig handelen, in acht

genomen de vermogenstoestand van de V.Z.W. en de te verwachten evolutie

van die toestand. Onder de concrete omstandigheden dient, aldus het Hof,

aanvaard te worden dat het opnemen van steeds maar bijkomende verbinte-

nissen onrechtmatig is(219).

Een V.Z.W. heeft als enige activiteit het verstrekken van juridisch en fiscaal

advies aan een N.V. Uit deze activiteit verwerft de V.Z.W. geen enkele

inkomst. De N.V. belooft alle loonkosten te dragen en betaalt weliswaar de

loonbedragen aan de bediende doch laat na de afgehouden bedrijfsvoor-

heffing aan de Belgische Staat door te storten. Later wordt de N.V. in staat

van faillissement verklaard zodat de fiscus zijn vordering bij gebreke aan

activa niet kan innen. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen oor-

deelde dat de beheerder van de V.Z.W. die in die onverantwoorde omstan-

digheden een bediende heeft aangeworven en heeft nagelaten de betaling van

(218) Gent 31 oktober 1996, T.R.V. 1997, 33, noot B. WAUTERS.

(219) Gent 27 oktober 1995, R.W. 1997-1998, 1373, noot.
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alle loonkosten te controleren, een fout heeft begaan en gehouden is tot

betaling(220).

Het gedrag van een voetbalspeler moet getoetst worden aan de algemene

voorzichtigheidsregels. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de

omstandigheden eigen aan de beoefening van de bepaalde sportactiviteit en

met de spelregels die van toepassing zijn. Wanneer uit de feitelijke gegevens

blijkt dat een voetbalspeler, na een fase van spelvertraging waarbij de

tegenspeler in vrijstaande positie de bal krijgt, temporiseert en wegtrapt,

en vervolgens die tegenspeler met de onderkant van de voet, van boven naar

onder hard trapte op zijn nog gestrekte rechterbeen, maakt deze voetbalspeler

een fout die een normaal behoedzaam speler, geplaatst in dezelfde omstan-

digheden, niet zou hebben begaan. De schade die zich voordeed, was, aldus

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, redelijkerwijze voorzien-

baar(221).

Door een ,,sliding tackle'' uit te voeren met een ongewone, ongelooflijk

overdreven kracht, begaat een voetbalspeler een fout in de zin van artikel

1382-1383 B.W.(222).

Een aannemer die bij de constructie van een gebouw stalen bouwnetten op de

openbare weg achterlaat, getuigt van een gebrek aan vooruitzicht en voor-

zorg(223).

Het zelfs plotseling opduiken van een vijfjarig kind op de rijbaan kan niet als

onvoorzienbaar voor een automobilist worden beschouwd, nu deze, nadat hij

kinderen op de rijbaan had opgemerkt, zijn snelheid had moeten aanpas-

sen(224).

Ouders die hun kind van 7 jaar laten voetballen tegen een muurtje gelegen op

een tiental meter afstand van een belangrijke baan handelen onzorgvuldig, te

meer het muurtje slechts gescheiden was van de baan door een sterk af-

hellend talud: ,,zij (wisten of moesten weten), gelet op de configuratie der

plaatsen, (...) dat het mogelijk was en zelfs hoogst waarschijnlijk dat de

voetbal op eÂeÂn of ander ogenblik over de rijbaan zou afbollen''(225).

Een cafeÂ-uitbater komt niet tekort aan de algemene zorgvuldigheidsverplich-

ting wanneer de trap naar de eerste verdieping van zijn cafeÂ geen leuning

heeft maar wel omsloten is door muren en goed verlicht. De rechter brengt

eveneens in rekening dat de trap gedurende jaren werd gebruikt zonder dat

ooit een ongeval gebeurde(226).

(220) Rb. Antwerpen 12 juni 1995, T.R.V. 1996, 67, noot B. WAUTERS, ,,De aquiliaanse

aanspakelijkheid van de individuele beheerders van een V.Z.W.''.

(221) Rb. Hasselt 6 oktober 1994, R.W. 1996-1997, 57, met noot.

(222) Luik 11 april 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.710.

(223) Antwerpen 6 februari 1996, Limb. Rechtsl. 1996, 96.

(224) Rb. Charleroi 22 oktober 1993, De Verz. 1994, 142.

(225) Brussel 4 juni 1996, De Verz. 1997, 300.

(226) Kh. Gent 6 januari 1994, De Verz. 1996, 699.

TPR 2000 1601

/secure/DocumentView.aspx?id=rn78082&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn74362&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn84737&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn74455&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn62395&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn81483&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn61185&amp;origin=TPR


In het gewone dagelijkse leven begaat men geen fout, wanneer men, zelfs

met zijn achterste, leunt tegen een tafel in travertin waarvan het potentieÈle

risico van onstabiliteit, ontstaan door de beperkte steun van zijn oppervlak op

een centrale sokkel, redelijkerwijze niet kan worden aangenomen, noch

voorzien(227).

Een garagehouder is belast met de verkoop van een voertuig. Onwetend van

de geldigheid en de omvang van de verzekering van de eigenaar van het

voertuig (onder meer een clausule van exclusieve besturing) vertrouwt de

garagehouder het voertuig toe aan een eventuele koper voor een proefrit,

zonder handelaarsplaten op dat voertuig aan te brengen en zonder zich erom

te bekommeren of er al dan niet een eigen-schadeverzekering bestaat. De

garagehouder handelt aldus onzorgvuldig(228).

Een op 20-jarige leeftijd overleden novice werd begraven op de centrale

begraafplaats te Brugge in niet-vergunde grond. Na verloop van de duurtijd

van de desbetreffende niet-vergunde grond heeft de stad Brugge het graf van

de novice verbeurd verklaard hetgeen mogelijk maakte dat een derde op

dezelfde plaats zou begraven worden. Daar de congregatie wist dat het graf

van de overleden non zou moeten worden vrijgemaakt, had zij de familie,

minstens de moeder, hiervan dienen in te lichten. Dit niet mededelen maakt

in de gekende omstandigheden een nalatig verzuim uit in de zin van art. 1382-

1383 B.W.

De stad Brugge kondigt jaarlijks aan welke graven krachtens een politiever-

ordening van 30 oktober 1984 worden verbeurdverklaard. Het feit dat het

graf niet onmiddellijk verwijderd wordt, maar slechts wanneer zich op het

voorbehouden perk van de kloosterorde waartoe de overledene behoorde,

plaatsgebrek voordoet, maakt geen nieuwe aankondiging noodzakelijk. Zo

de familie van de overleden kloosterzuster het graf wenste te behouden of er

een andere bestemming aan wou geven, had zij, na de verbeurdverklaring

van het graf zovele jaren terug, hiertoe de nodige aanvraag bij de stad Brugge

moeten doen. Daar zij dit niet deden, stellen zij ten onrechte de stad Brugge

aansprakelijk(229).

Een echtgenote wijst op geen enkel ogenblik op het feit dat zij eveneens

eigenaar is van een onroerend goed noch maakt zij haar verzet of weigering

tot verkoop kenbaar, dit waar zij nooit heeft beweerd van de verkoopbelofte

niet op de hoogte te zijn geweest. De echtgenote die nooit de nietigheid van

de verkoopbelofte heeft gevorderd en aan de verkoop van het goed aan de

derde haar medewerking heeft verleend, is mede-aansprakelijk o.g.v.

art. 1382 B.W.(230).

(227) Brussel 5 januari 1996, De Verz. 1996 (verkort), 522, noot M. LAMBERT.

(228) Rb. Luik 2 juni 1995, bevestigd door Luik 9 juni 1997, De Verz. 1997, 698.

(229) Gent 6 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 85, noot G. BALLON, ,,Het graf, plaats van

herinnering''.

(230) Brussel 31 oktober 1996, A.J.T. 1997-98, 149, noot B.W.
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Het feit dat een motorcrosser tijdens een wedstrijd de controle over zijn stuur

verliest, daardoor in een bocht rechtdoor rijdt en een toeschouwer verwondt,

bewijst nog niet dat deze de regels van de sport heeft overtreden en/of zich

niet heeft gedragen zoals een normaal bekwame en voorzichtige sportbe-

oefenaar onder dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Op de organi-

sator van de motorcrosswedstrijd rust de middelenverbintenis om alle nodige

voorzorgsmaatregelen te treffen om schade te voorkomen. De toeschouwer

van een spectaculaire motorcrosswedstrijd heeft de verplichting alle voor-

zorgsmaatregelen te nemen om schade te voorkomen. Door in een bocht te

gaan staan heeft de toeschouwer een reeÈel ongevalsrisico op zich geno-

men(231).

De verhuurder die niet de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen neemt opdat

uitwasemingen van de gasradiator via een leiding naar buiten worden geleid,

die nalaat deze aansluiting te vervangen ondanks de informatie die via de

media is verspreid en die vervolgens zijn appartement te huur stelt waarbij hij

nalaat de huurders in te lichten betreffende de gevaren die aan de werking

van een gasverwarming zijn verbonden, maakt zich schuldig aan een wan-

bedrijf bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg(232).

Een schooldirecteur en de klassenraad zijn zeer goed op de hoogte van de

precieze onderwijssituatie van een leerling. Zonder enige specifieke verwitti-

ging sanctioneert een totaal onverwachte beslissing die blijk geeft van

onzorgvuldigheid, kennelijk onredelijk en onevenredig is en in afwijking

met de gewone gang van zaken de afwezigheid van de leerling op een

drastische wijze. Een dergelijke handelswijze kan als een fout worden

opgevat waardoor schade wordt geleden(233).

Bestuurders die zich op een parkeerstrook bevinden en hun deur wensen te

openen of open laten staan, moeten rekening houden met het feit dat de

bestuurders op de rijbaan zo dicht mogelijk bij de rechterrand dienen te

blijven en zij moeten ook rekening houden met de zuigkracht van een

voorbijrijdende vrachtwagen(234).

Het endossement van een factuur doet geen contractuele banden ontstaan

tussen de geeÈndosseerde en de schuldenaar. Er bestaat dus geen enkele

informatieverplichting vanwege de schuldenaar aan de geeÈndosseerde op

basis van de regels van het endossement van de factuur en er kunnen ook

geen verplichtingen of verbintenissen ontstaan voor de schuldenaar uit een

eenzijdig door de geeÈndosseerde opgestelde clausule die voorkomt op de

brief waarmee hem kennis wordt gegeven van het endossement.

(231) Antwerpen 2 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 496, noot B. WYLLEMAN.

(232) Corr. Brugge 15 oktober 1997, Act. jur. baux 1998, 38.

(233) Antwerpen 22 oktober 1996, C.D.P.K. 1997, 147, noot L. VENY.

(234) Gent 21 november 1997, A.J.T. 1998-99, 88.
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Er kan dan ook hoogstens sprake zijn van een quasi-delictuele fout van de

schuldenaar, als is aangetoond dat hij, door niet te protesteren tegen de

ontvangen facturen, schade aan de geeÈndosseerde veroorzaakte(235).

Het is de opdracht van de eigenaar van een boom die dichtbij een elektrische

draad staat, om zich bijzonder voorzichtig en zorgvuldig te tonen, en voor het

onderhoud en de bewaking van de boom in te staan teneinde het risico op een

ongeval te vermijden. Wanneer de boom op installaties neervalt, is de

eigenaar onder meer op grond van art. 1382 B.W. aansprakelijk(236).

Ingeval van het bestaan van een principe-akkoord kan de bruuske verbreking

van de gesprekken en het starten van onderhandelingen met een concurre-

rende onderneming, onrechtmatig zijn(237).

De benadeelde die een roestige ladder beklimt moet de mogelijke val

voorzien(238).

15. DE REDELIJKE VOORZIENBAARHEID EN DE GRENZEN VAN HET VOORZIENBAAR-

HEIDSCRITERIUM

Het Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk benadrukt dat het gaat om de

redelijke voorzienbaarheid van schade, en dus niet om een feitelijk voorzien.

In de besproken periode omschrijft het Hof van Beroep te Gent de vereiste

van een redelijke voorzienbaarheid op een duidelijke wijze als volgt: ,,Bij het

onderzoek of een beweerde schadeverwekker de voorzichtigheids- en voor-

zorgsmaatregelen in acht heeft genomen die, onder dezelfde feitelijke om-

standigheden, van een normaal voorzichtig en redelijk mens te verwachten

waren, moet rekening gehouden worden met het beginsel dat men een

beweerde schadeveroorzaker niet kan verwijten niet deze gedraging te heb-

ben gehad of die maatregel te hebben genomen, waarvan achteraf en bij het

tot stand komen van de schade zou zijn gebleken dat deze het meest

opportuun was ter voorkoming van diezelfde schade. Het nalaten een onge-

wone en ongebruikelijke voorzorgsmaatregel te nemen, waarvan achteraf

zou kunnen blijken dat deze het ontstaan van de schade had kunnen voor-

komen, maakt geen fout uit die bestaat in een gebrek aan voorzichtigheid of

voorzorg''.

De feiten van dit ruim becommentarieerd arrest zijn samenvattend de vol-

gende.

Tijdens een dropping zijn een aantal zeventienjarige scouts het slachtoffer

van een verkeersongeval, waarbij twee scoutsleden om het leven komen en

eÂeÂn gewond wordt. De vijf scoutsleiders die deze dropping hadden georgani-

seerd, werden strafrechtelijk vervolgd om reden dat zij wegens een gebrek

aan voorzichtigheid of voorzorg, onopzettelijk de dood hadden veroorzaakt

(235) Kh. Antwerpen 28 oktober 1992, D.A.O.R. 1995, afl. 34, 73.

(236) Rb. Nijvel 2 mei 1994, Iuvis 1994, 253.

(237) Luik 28 februari 1997, J.T. 1997, 392 en J.L.M.B. 1998, 180.

(238) Bergen 17 februari 1999, De Verz. 1999, 534, noot C. BELLEMANS.
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van twee slachtoffers van het verkeersongeval en onopzettelijke slagen en

verwondingen hadden toegebracht aan het derde slachtoffer dat gewond

werd (artikel 418 Sw. en artikel 38, § 1 Wegverkeersreglement).

Naar het oordeel van het Hof kunnen aan de scoutsleiders noch organisatie-,

noch toezichtsfouten worden verweten. Minstens impliciet duidt het Hof op

de vereiste van redelijke voorzienbaarheid. Het Hof overwoog dat het

organiseren van droppings binnen het kader van de activiteiten die de

scoutsbeweging ontplooit, normaal is. De verbintenis tot garantie van de

veiligheid van de deelnemers die rust op de jeugdleiders-vrijwilligers is geen

resultaatsverbintenis. Het Hof besloot dan ook tot de afwezigheid van aan-

sprakelijkheid in hoofde van de scoutsleiders, gezien ,,in de gekende omstan-

digheden niet geeÈist (kon) worden, gezien de leeftijd van de deelnemers aan

de dropping, die zich uiteindelijk ook op het leiderschap aan het voorbe-

reiden waren, dat zij permanent toezagen in hoeverre de deelnemers aan de

dropping de hun bekende veiligheidsvoorschriften naleefden'', en verder dat

,,de scoutsleiders (...) het rechtmatig vertrouwen (mochten) koesteren dat de

deelnemers van diezelfde dropping, zijnde zeventienjarige jongelingen, de

hun zeker bekende veiligheidsvoorschriften zouden naleven, in het bijzonder

met betrekking tot het dragen van reflecterende kleding, alsook met betrek-

king tot de naleving van de verkeersreglementering''(239).

Anderzijds is de uitoefening van een activiteit waarvan men weet dat ze

schade kan veroorzaken op zichzelf nog geen onrechtmatige daad.

Het spel dat erin bestaat dat vijf meisjes tussen zes en acht jaar water

uitgieten op een schuin geplaatste tafel en elk van die kinderen om de beurt

het water op de tafel afborstelt met een grote borstel, is op zichzelf geen

gevaarlijk spel. Bovendien is de deelname aan een eventueel gevaarlijk spel

op zichzelf nog geen fout(240). Als tijdens dit spel op een bepaald ogenblik

eÂeÂn van de kinderen met de door haar gehanteerde borstelsteel het rechteroog

van een ander kind raakt vormt dit geen objectief onrechtmatige daad van het

eerstgenoemde kind die de aansprakelijkheid van de ouders teweeg-

brengt(241). In dezelfde zin maakt het enkele feit dat een leerling een

rubberen bal in zijn gezicht krijgt tijdens de speeltijd geen gebrek aan

voorzorg uit(242).

Een kind dat in de gemakkelijk betreedbare tuin van zijn buren binnendringt

om een hond te strelen waardoor zijn aandacht getrokken wordt, handelt op

zich niet onrechtmatig(243).

(239) Gent 21 februari 1995, R.W. 1996-1997, 1332, noot A. VAN OEVELEN, ,,De burger-

rechtelijke aansprakelijkheid van jeugdleiders voor organisatie- en toezichtsfouten''.

(240) Zie b.v. spelen in de nabijheid van versperringen: Luik 9 september 1997, R.G.A.R.

1998, nr. 12.946.

(241) Gent 21 juni 1994, R.W. 1995-96, 1055 en J. dr. jeun. 1996 (samenvatting), 235, noot

J. JACQMAIN.

(242) Brussel 1 februari 1991, R.G.A.R. 1994, nr. 12.343.

(243) Brussel 19 oktober 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.868.
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De voorzienbaarheid van de schade is bij de beoordeling van de aansprake-

lijkheidsvraag een noodzakelijk, maar niet voldoende criterium. De kennis of

het voorzienbaar karakter van hinder of schade als gevolg van de uitbating

van een onderneming, zijn op zich niet voldoende om het bewijs te leveren

van een fout als gevolg van onvoorzichtigheid. Aangetoond moet worden dat

de schadeverwekker nagelaten heeft de in de concrete omstandigheden

vereiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Een handeling is maar onrecht-

matig in de mate dat ze vermijdbaar is.

Een student geneeskunde vervoert tijdens zijn ziekenhuisstage een reani-

meertoestel en raakt de bovenste deurstijl waardoor het bovenstel van het

apparaat afbreekt en beschadigd wordt. Het ziekenhuis dagvaardt de student

teneinde vergoeding te bekomen. In tegenstelling tot de eerste rechter oor-

deelde het Hof van Beroep te Antwerpen dat de student aansprakelijk was,

overwegende onder meer dat ,,uit het feit dat (de student) achterwaarts het

apparaat verder trok (...) dient te worden afgeleid dat hij alleszins en

vooreerst een volledig zicht had op het apparaat en dat het voor hem

duidelijk moet geweest zijn dat het apparaat niet door de deuropening

kon(244).

Wanneer een grote hoeveelheid mul zand zich op de weg bevindt, is een

fietser mede-aansprakelijk voor de eigen schade wanneer deze onvoldoende

aandacht besteedt aan de werkelijke toestand ter plaatse en er aldus niet in

slaagt een waarneembare hindernis te ontwijken: ,,(het slachtoffer) heeft

duidelijk de door haar geziene hindernis niet ontweken en nam het risico

door het zand te rijden''(245).

16. DE APPRECIATIE ,,IN ABSTRACTO'' Ð ALGEMEEN

Hoger werd aangetoond dat de voorzienbaarheidsvereiste niet opgevat kan

worden als een zelfstandig criterium.

De voorzienbaarheid van de schade is een noodzakelijk, maar niet voldoende

criterium. Bij het onderzoek naar de beweerde inbreuk op de zorgvuldig-

heidsplicht moet het te beoordelen gedrag gewaardeerd worden, waarbij alle

op het spel staande belangen worden verrekend. Ook wanneer de redelijke

voorzienbaarheid van de schade van een bepaalde handeling een element is

dat het begrip ,,onbehoorlijk, onachtzaam handelen'' een duidelijk profiel

geeft, maakt de voorzienbaarheid van de schade geen voldoende criterium uit

dat noodzakelijkerwijze tot aansprakelijkheid leidt.

Het te beoordelen gedrag van de schadeverwekker wordt in elk afzonderlijk

geval getoetst aan de hand van een welbepaald referentiebeeld. De maatstaf

die bij de beoordeling van de schadeverwekkende daad wordt gehanteerd, is

(244) Antwerpen 18 juni 1996, T. Gez. 1997-1998, 116.

(245) Gent 21 mei 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.886.
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de normale ,,zorgzame en omzichtige burger'' (,,l'homme raisonnable et

aviseÂ''), die ,,in abstracto'' en niet ,,in concreto'' wordt beoordeeld(246).

Deze beginselen worden vaststaand door het Hof van Cassatie aanvaard: de

fout waarvoor een schadeverwekker op basis van de artt. 1382 en 1383 B.W.

aansprakelijk kan zijn, bestaat, naast de hypothese van een inbreuk op een

specifieke norm, ,,in de regel in een gedraging die (...) neerkomt op een

verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van de

normaal zorgvuldige en omzichtige persoon, die in dezelfde omstandigheden

verkeert''(247).

Dit criterium wordt aldus in zekere mate geconcretiseerd, verwijzend naar de

,,normaal zorgvuldige en omzichtige persoon die in dezelfde omstandig-

heden verkeert''. Het referentiebeeld is een abstract model, een hypothetisch

en fictief persoon, waaraan het gedrag van de aangesprokene getoetst wordt.

Het gaat om een ,,normale'' mens Ðmet zijn eigen grenzen en onvolkomen-

heden Ð die een normale zorg aan eigen zaken besteedt. Deze beschikt niet

over de moed van Achilles, de wijsheid van Odysseus, noch over de kracht

van Hercules, kortom is geen superman.

Om het referentiebeeld te vinden waaraan de schadeverwekker wordt ge-

toetst, moet de rechter rekening houden met de omstandigheden waarin het

schadegeval zich heeft voorgedaan. Bij het beoordelen van het gedrag van de

aangesprokene onderscheidt men de ,,externe'' omstandigheden van de ,,in-

terne'' omstandigheden. Met de ,,interne'' omstandigheden van de schade-

(246) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, (1158), nr. 12; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, (1293), nr. 18; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115),

nr. 18-19; G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., nr. 463, 351.

(247) Zie de arresten in de besproken periode: Cass. 8 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1074,

J.L.M.B. 1995, 387, noot D. PHILIPPE, J.T. 1995, 497, noot R.O.D., R.W. 1995-96, 180, noot

A. VAN OEVELEN, Verkeersrecht 1995, 108, R. Cass. 1995, 171, noot A. VAN OEVELEN, Bull.

1994, 1063 en Pas. 1994, I, 1063: ,,Overwegende dat de fout van een magistraat waarvoor de

Staat, op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk kan

zijn in de regel bestaat in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet

worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die

in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige

andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van

een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de

magistraat verplicht is niets te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen''; Cass. 26 juni

1998, Arr. Cass. 1998, 762 en R.G.A.R. 1999, nr. 13.095: ,,Overwegende dat de fout van de

directeur van de belastingen die een rechtsprekende functie uitoefent, waarvoor de Staat op

basis van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan zijn, in de

regel bestaat in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden

beoordeeld naar de maatstaf van het normaal zorgvuldige en omzichtige orgaan van de Staat,

dat in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige

andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van

een internationaal verdrag met werking in de interne rechtsorde, waarbij dat orgaan verplicht is

iets niet te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen''.
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verwekker, zijn persoonlijke kenmerken en hoedanigheden, zoals onder meer

leeftijd, intelligentie en karakter wordt geen rekening gehouden(248).

,,Externe'' omstandigheden zijn omstandigheden van tijd, plaats, klimaat, ...

maar ook elementen zoals maatschappelijke status, opleiding en professio-

nele bekwaamheid van de schadeverwekker, die wel kunnen verrekend

worden wanneer de aard van de gedraging dit vereist. De professionele

kundigheden zijn geen persoonlijke kwaliteit van de persoon, maar wel

een element verbonden aan de aard van de handeling die aan de zorgvuldig-

heidsnorm wordt getoetst(249).

De vuistregel bestaat erin dat de aangesprokene een daad heeft gesteld, welke

een normaal zorgvuldig en omzichtig persoon van dezelfde categorie, ge-

plaatst in dezelfde omstandigheden, niet zou hebben begaan. Nochtans is de

vergelijking in abstracto enkel een eerste benaderingswijze van het te be-

oordelen schadegeval, dat vervolgens aanleiding geeft tot een zekere con-

cretisering. In die zin kan men van een gelaagdheid van het foutbegrip

spreken(250).

Het referentietype van de ,,zorgvuldige en omzichtige persoon, geplaatst in

dezelfde omstandigheden'' is een normatief criterium. Dit betekent dat de

aangesprokene niet louter de zorgvuldigheid dient in acht te nemen die

gebruikelijk is of statistisch overwegend is, maar dat de aangesprokene die

zorgvuldigheid aan de dag moet leggen die van een soortgelijk persoon,

geplaatst in dezelfde omstandigheden, kan worden verwacht.

Zo bijvoorbeeld oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat het verlaten van

een zwembad zonder de trapladder te gebruiken niet alsdusdanig als een fout

te beschouwen is. Volgens het Hof is het alledaags en gebruikelijk om het

zwembad te verlaten door te steunen op de randen en met de benen de nodige

bewegingen te maken, (,,qu'elle correspond au comportement d'une per-

sonne normalement prudente appreÂcieÂ in abstracto,,)(251).

Daarentegen maakt het feit dat men tijdens een slaapkamergesprek gaat

zitten op het bed en daarbij de bril van zijn gesprekspartner verplettert,

een vergissing uit die haar foutief karakter niet verliest doordat ze zeer

menselijk zou zijn(252).

(248) Vgl. G. SCHAMPS, ,,La violation de la loi et la preÂvisibiliteÂ du dommage en matieÁre

aquilienne'', noot onder Brussel, 28 april 1992, J.L.M.B. 1994, p. 47-48, nr. 8.

(249) Rb. Kortrijk 11 mei 1999, Computerr. (Ned.) 1999, 184: beoordeling van een des-

kundige.

(250) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1295, nr. 18.

(251) Brussel 30 maart 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13.109.

(252) Vred. Roeselare 24 mei 1996, T. Vred. 1996, 350.
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17. AARD EN MOEILIJKHEIDSGRAAD VAN DE TE BEOORDELEN DAAD Ð ALGE-

MEEN

Het criterium van de normaal ,,zorgvuldige en omzichtige burger'' is geen

eenheidscriterium(253). De maatstaf ,,zorgvuldig en omzichtig burger'' con-

cretiseert zich in functie van de aard en de moeilijkheidsgraad van de te

beoordelen daad, wat in het bijzonder tot uiting komt inzake de beoorde-

ling van de beroepsaansprakelijkheid, waarbij de professionele activiteit

naar de professionele en niet naar de profane standaardmaat wordt beoor-

deeld.

Enerzijds is het onderzoek naar de aandacht en inzet van de vakman voor zijn

clieÈnt, patieÈnt of ten aanzien van derden aan de orde. Of de aandacht en inzet

van de deskundige in de gegeven feitelijke omstandigheden al of niet

voldoende is, wordt beoordeeld aan de hand van het naar buiten blijkend

gedrag van de vakman, dat vergeleken wordt met een standaardmaat.

Anderzijds moet het optreden van de vakman getuigen van de van hem te

verwachten bekwaamheid, kennis en kunde, eigen aan zijn beroep.

De beroepsbekwaamheid kan niet worden beschouwd als een persoonlijke

kwaliteit van de persoon, maar wel als een vereiste verbonden aan de

uitoefening van een bepaalde activiteit. De gelaagdheid van het foutbegrip

laat toe dat, niettegenstaande de abstracte toetsing, een zekere concretisering

gebeurt bij het beoordelen van de onrechtmatigheidsvraag(254). Deze con-

cretisering in het kader van de beroepsaansprakelijkheid heeft ertoe geleid

dat de rechtspraak het criterium zorgvuldigheid heeft opgevuld met een

aantal verplichtingen (onder meer informatieplicht, raadgevingsplicht, vei-

ligheidsplicht, onderzoeksplicht, ...)(255).

Een verdere concretisering volgens de aard en de moeilijkheidsgraad van de

te beoordelen daad dringt zich dus op. Zo moet bij het criterium van de

,,zorgvuldige arts'' rekening gehouden worden met de bijzondere beroeps-

kennis of de specialiteit van elke arts. Een huisarts zal m.a.w. niet aan

dezelfde zorgvuldigheidsnorm worden onderworpen als een chirurg. De

maatstaf is de zorg die een arts van dezelfde specialiteit aan de dag zou

leggen. De daden van een huisarts moeten derhalve worden getoetst aan het

gedrag van een standaard-huisarts, die van een chirurg aan het gedrag van

een standaard-chirurg, die van een gynaecoloog aan het gedrag van een

standaard-gynaecoloog, ... Hieruit mag evenwel niet afgeleid worden dat

de zorgvuldigheidsverplichting volledig wordt geõÈndividualiseerd.

(253) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1295, nr. 19; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE

en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 19.

(254) G. SCHAMPS, ,,La violation de la loi et la preÂvisibiliteÂ du dommage en matieÁre aquilien-

ne'', noot onder Brussel 28 april 1992, J.L.M.B. 1994, p. 47, nr. 8.

(255) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, 1296 e.v., nr. 19.
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De vaststelling dat de beroepsaansprakelijkheid in heel wat gevallen enkel de

contractuele aansprakelijkheid van de vakman betreft, doet hieraan geen

afbreuk. De contractuele en de aquiliaanse aansprakelijkheid verschillen

op dit punt nauwelijks. Eigenlijk wordt Ð in het algemeen Ð immers eÂeÂn

enkel zorgvuldigheidscriterium toegepast, namelijk de vraag of de aange-

sprokene al dan niet gehandeld heeft als een normaal, zorgvuldig en om-

zichtig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Bij het vaststellen van aansprakelijkheid kan het zowel gaan om een gedra-

ging van verzuim als om een handeling die men niet had mogen stellen.

Hieronder worden (niet uitputtend) toepassingen door de rechtspraak van

deze basisregelen aangegeven.

18. TOEPASSINGEN Ð VRIJE BEROEPEN

( a ) A r t s / Z i e k e n h u i s

Ð Het enkele feit dat een patieÈnt reeds na enkele uren met enig geweld kon

ontvluchten uit de gesloten afdeling van een psychiatrische instelling

waar hij op grond van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescher-

ming van de persoon van de geesteszieke bij dringendheid ter observatie

was opgenomen en waar zijn wangedrag uit drie voorgaande collocaties

voldoende was gekend, volstaat om vast te stellen dat het psychiatrisch

centrum nalatig heeft gehandeld in de uitoefening van zijn bewakings-

plicht(256). In dezelfde zin is een instelling aansprakelijk die psychi-

atrische patieÈnten opneemt met het oog op hun verpleging en behande-

ling, terwijl deze instelling diende te weten dat zij niet over de vereiste

beveiligde kamers beschikte om deze verpleging en behandeling veilig te

laten verlopen (onder meer door afwezigheid van afgesloten ra-

men)(257).

Ð In dezelfde zin begaan een verpleegkundige en het ziekenhuis een fout

door een agressief en chaotisch persoon die reeds een ontsnappingspo-

ging had ondernomen, alleen te laten in een kamer op de eerste verdie-

ping met een gemakkelijk te openen venster(258). Zo ook schiet een

ziekenhuis tekort in zijn bewakingsplicht wanneer een bejaarde patieÈnte

in een verwarde toestand wordt opgenomen in de spoedafdeling en daar

geruime tijd alleen, zonder enige controle, op een brancard in een box

van de spoedafdeling wordt achtergelaten zonder vastgegespt te zijn of

zonder in een bed gelegd te zijn waarop bedsponden aangebracht waren

die de patieÈnte voor een val hadden moeten behoeden. Door het nalaten

van deze maatregelen heeft men niet de nodige voorzorgs- en veilig-

(256) Rb. Tongeren 15 mei 1995, R.W. 1996-1997, 362.

(257) Antwerpen 24 november 1993, Limb. Rechtsl. 1994, 12.

(258) Gent 10 september 1997, T. Gez. 1999-2000, 128.
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heidsmaatregelen genomen die zich aan elk normaal behoedzaam en

voorzichtig verpleger, in dezelfde concrete situatie geplaatst, opdron-

gen(259). Met betrekking tot een patieÈnt die er in slaagde om tijdens zijn

verblijf op de afdeling intensieve zorgen uit het venster te springen,

waardoor hij ernstig ten val kwam, oordeelde het Hof van Beroep te

Antwerpen dat, vergeleken met een normaal zorgvuldige en voorzichtige

bewaking in dezelfde concrete omstandigheden, het onheil ongetwijfeld

tijdig had dienen opgemerkt te worden en door een snellere reactie had

kunnen voorkomen worden, hetgeen leidde tot aansprakelijkheid van het

ziekenhuis(260).

Ð De geneesheer is aansprakelijk voor de ,,lichtste fout'', die moet beoor-

deeld worden in functie van het gedrag van een normaal competent,

aandachtig en voorzichtig geneesheer in dezelfde omstandigheden. Een

verkeerde diagnose is op zich geen beroepsfout wanneer een normaal

voorzichtig geneesheer zich in hetzelfde geval en in dezelfde omstan-

digheden had kunnen vergissen. Deze vergissing wordt echter foutief

wanneer zij het resultaat is van een nalatigheid of van een gebrek aan

voorzorg vanwege de geneesheer vermits hij, zo hij had gehandeld met de

vereiste voorzichtigheid, deze had kunnen vermijden. In geval van twijfel

is de geneesheer verplicht de juistheid van zijn diagnose na te gaan met

alle onderzoeksmiddelen die hij ter beschikking heeft. Er is inderdaad

sprake van een beroepsfout wanneer een verkeerde diagnose wordt ge-

steld zonder dat een diepgaand onderzoek werd uitgevoerd hoewel de

medische gebruiken dit normaal vereisen en de concrete omstandigheden

dit absoluut noodzakelijk maakten, waardoor de patieÈnt een kans heeft

verloren om te ontsnappen aan de gevolgen van de aandoening waaraan

hij leed. Wanneer de beklaagde het voordeel inroept van artikel 18

Arbeidsovereenkomstenwet, beslist de rechter soeverein of er bij hem

al dan niet sprake is van een zware fout. De fouten die in de omstandig-

heden van deze zaak door de beklaagde werden begaan moeten als zwaar

worden beschouwd, vooral het feit de gewonde niet in observatie te

hebben opgenomen, wat noodzakelijk is in geval van verwondingen door

messteken(261).

Ð Ouders begaan een onvoorzichtigheid door zich te beschouwen als bos-

paddestoelenkenners. Maar de eventuele aansprakelijkheid van de ouders

m.b.t. de schade van hun kind beõÈnvloedt de aansprakelijkheidsbeoorde-

ling van de arts niet. Het komt er enkel op aan na te gaan of laatst-

genoemde heeft gehandeld als een normaal zorgvuldig en bekwaam arts.

De dienstdoende arts van het antigifcentrum die het eerst was gecon-

(259) Antwerpen 22 mei 1996, T. Gez. 1998-1999, 386.

(260) Antwerpen 14 september 1998, Limb. Rechtsl. 1998, 225.

(261) Luik 23 december 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.168.
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tacteerd, begaat in casu een zware fout. Zelfs indien in principe een

diagnose niet via de telefoon wordt gesteld, had de arts de oproeper meer

inlichtingen moeten vragen en de moeder van het kind met aandrang

moeten aanraden een arts te raadplegen en de nodige bloedonderzoeken

te laten uitvoeren. Zelfs indien de aandoening (vergiftiging door groene

knolaminiet), waaraan het slachtoffer leed, zeer zeldzaam voorkomt in

BelgieÈ en de overgrote meerderheid van de Belgische artsen zich geen

rekenschap zou hebben gegeven van de mogelijke ernst van de zaak, toch

begaat een huisarts een fout door zich te verlaten op de bewoordingen van

de moeder van het slachtoffer, het antigifcentrum niet te hebben gecon-

tacteerd, geen medische handboeken te hebben geraadpleegd of door

geen bloedtesten te hebben voorgeschreven(262).

Ð Een ziekenhuis is gehouden tot naleven van een middelenverbintenis,

waarin zij in gebreke blijft indien zij niet alle handelingen stelt en alle

voorzorgen neemt die redelijkerwijze verwacht worden volgens de con-

crete omstandigheden(263).

Ð Hoewel de uitbater van een rusthuis geen resultaatsverbintenis heeft voor

wat de veiligheid van de eigen gasten betreft, neemt dit niet weg dat zijn

personeel als mensen van het vak een bijzondere voorzichtigheid aan de

dag moeten leggen ten opzichte van de bejaarden die daar verblijven en

verzorgd worden. Door het niet verifieÈren of er eventueel een persoon op

leeftijd voor de deur van een lift wacht, handelt een verpleegster bij het

bruusk openen van de liftdeur onrechtmatig(264).

Ð Een huisarts die een zwangerschap van haar patieÈnte wil opvolgen, moet

de nodige informatie inwinnen opdat belangrijke risico-factoren zouden

worden herkend(265).

Ð Een slachtoffer loopt een wijsvingerletsel op tengevolge van de injectie

van olie onder hoge druk in de weefsels van zijn wijsvinger en wordt

opgenomen op de spoedafdeling. De chirurg van wacht begaat een fout

door niet onmiddellijk na de opvang door de eerste hulpdienst de nood-

zaak te hebben onderkend om een digitopalmaire incisie uit te voeren, nl.

de meest aangewezen heelkundige behandeling teneinde in ongeveer

60% van de gevallen amputatie van de getroffen wijsvinger te voorko-

men(266).

Ð Een geneesheer mag zich niet verschuilen achter de strikte beperkingen

van zijn specialiteit, noch achter de eventuele communicatieproblemen

met zijn patieÈnt of het ontbreken van subjectieve klachten vanwege zijn

(262) Luik 3 oktober 1995, J.L.M.B., 1996, 742 en T. Gez. 1996-97, 30, noot G. SCHAMPS.

(263) Vred. Eeklo 12 januari 1995, T.G.R. 1995, 171.

(264) Brussel 18 november 1991, R.G.A.R. 1995, nr. 12.462.

(265) Brussel 8 februari 1995, T. Gez. 1996-97, 264, noot R. HEYLEN.

(266) Antwerpen 26 april 1995, T. Gez. 1998-1999, 230.
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patieÈnt. Hij mag zich evenmin beroepen op het bestaan van andere

aandoeningen die dringender verzorging vereisen, om zijn stilzitten te

rechtvaardigen, wanneer hij een objectief letsel vaststelt, dat voor ver-

ergering vatbaar is en dat bovendien een aangepaste behandeling vereist

of, minstens, een bijkomend onderzoek waaruit het nut en de aard van een

specifieke verzorging zouden kunnen blijken(267).

Ð Wanneer een gastro-enteroloog onmiddellijk een colonscopie uitvoert

zonder voorafgaand anaal onderzoek, begaat hij geen fout indien het

anaal onderzoek, gelet op de leeftijd en de concrete en persoonlijke

gegevens van de patieÈnt, geen informatie zou hebben opgeleverd die

alleen met een colonscopie kon worden verkregen(268).

Ð De verzorgingsinstellingen gaan ten opzichte van hun patieÈnten een

veiligheidsverbintenis aan, die het voorkomen van ongevallen tot voor-

werp heeft. Het betreft een inspanningsverbintenis die voor het zieken-

huis geen enkel foutvermoeden creeÈert. Wanneer echter een man, die lijdt

aan verwarring en nachtelijke agitatie, in het ziekenhuis wordt opgeno-

men, dient het ziekenhuis een bijzondere voorzichtigheid aan de dag te

leggen. Het feit dat de patieÈnt in het bezit was van een hele sigaretten-

farde en van een aansteker, had aan het personeel van het ziekenhuis niet

mogen ontgaan toen een laatste controle voor de nacht werd uitge-

voerd(269).

Ð Een dame van 78 jaar die met hartproblemen werd opgenomen in het

ziekenhuis, overleed minder dan vijf uur na haar opname. Tijdens dit

beperkte verblijf in het ziekenhuis schreef de behandelende geneesheer

zelf op verzoek van de stervende vrouw haar laatste wilsbeschikking

neer. Het testament werd nadien echter bij arrest van het Hof van Beroep

te Brussel nietig verklaard wegens inbreuk op artikel 970 B.W. (vereiste

van het eigenhandig schrijven van een testament bij gebreke aan een

openbare akte), waarop de begunstigde van het nietigverklaarde testa-

ment de geneesheer aansprak voor de schade die zij beweerde opgelopen

te hebben wegens de fouten die begaan werden bij het opstellen van het

testament. Betreffende de aansprakelijkheidsvordering tegen de genees-

heer oordeelde de rechtbank dat men van een specialist vaatheelkunde

niet mag verwachten dat deze de wettelijke vereisten voor de geldigheid

van een testament kent en dat deze aldus niet de minste fout of onvoor-

zichtigheid heeft begaan(270).

(267) Rb. Brussel 10 maart 1995, J.L.M.B. 1996, 754.

(268) Rb. Brussel 5 mei 1995, J.L.M.B. 1996, 431.

(269) Rb. Brussel 21 november 1996, T. Gez. 1997-98, 42, J.L.M.B. 1997, 1530, R.G.A.R.

1998, nr. 12.980 en Intercontact (N) 1999, 13.

(270) Rb. Leuven 5 oktober 1994, R.W. 1994-1995, 1061, noot T. HENS, ,,Over het adagium

`Nemo censetur ignorare legem' en de zorgvuldigheidsnorm''.
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Ð Wanneer een arbeidsgeneesheer radiografieeÈn interpreteert en protoco-

leert zonder hiervoor de nodige opleiding, kennis en ervaring te bezitten,

begaat deze een fout. Het radiografisch onderzoek waarbij longaandoe-

ningen, waaronder longkanker, worden opgespoord, houdt daarenboven

een resultaatsverbintenis in(271).

Ð Een verkeerde diagnose is slechts foutief wanneer de arts niet de nodige

middelen en zorgvuldigheid heeft aangewend om de ziekte te onderken-

nen. Een arts handelt onzorgvuldig door een behandeling uit te voeren

met een toestel dat hij amper kende en waarvan hij de Duitstalige hand-

leiding niet begreep(272).

Ð De tandarts die onmiddellijk nadat de tanden getrokken werden, een

definitieve brug plaatst i.p.v. een voorlopige, begaat een fout(273).

Ð Wanneer uit het verslag van de gerechtsdeskundige duidelijk blijkt dat de

,,Klapp''-methode die werd voorgeschreven door de geneesheer niet

geschikt was voor het verzorgen van de letsels die het slachtoffer van

een ongeval had opgelopen, heeft de geneesheer een fout begaan door een

dergelijke behandeling die bovendien bestond uit gevaarlijke oefeningen

voor een persoon van een zekere ouderdom, voor te schrijven. Wanneer

de kinesitherapeut, ondanks het feit dat de voorgeschreven behandeling

niet geschikt was, deze behandeling toch uitvoert, komt ook zijn aan-

sprakelijkheid in het gedrang. Zo de keuze van de door de geneesheer

uitgevoerde behandeling in principe de kinesitherapeut bindt, dient deze

laatste immers enige zin voor kritische geest aan de dag te leggen en niet

blindelings een voorschrift uit te voeren dat hem overduidelijk onge-

schikt moet lijken(274).

( b ) N o t a r i s / G e r e c h t s d e u r w a a r d e r / A d v o c a a t

Ð Een notaris verkoopt een onroerend goed met een oppervlakte van

nagenoeg 51 ha. Vier jaar later verkrijgt een derde de naakte eigendom

van een gedeelte van het onroerend goed. Op dat ogenblik blijkt dat van

de verkochte oppervlakte nagenoeg 1 ha toebehoort aan de Belgische

Staat. De nieuwe eigenaar spreekt de notaris aan op grond van artikel

1382 B.W. Art. 13, lid 2 Wet 10 oktober 1913 tot wijziging van de

hypotheekwet en van de wet op de gedwongen onteigening en op de

inrichting van de bewaring der hypotheken, legt de openbare ambtenaren

die ermee zijn belast authenticiteit te geven aan de akten, de verplichting

op de eigendomstitel van verkopers aan te duiden. Het betreft hier een

resultaatsverbintenis die de notaris verplicht bepaalde opzoekingen te

(271) Antwerpen 27 oktober 1992, T. Gez. 1995-1996, 125.

(272) Antwerpen 14 september 1994, T. Gez. 1997-98, 31.

(273) Brussel 19 september 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.736.

(274) Rb. Brussel 20 september 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.970 en Intercontact (N) 1999, 13.
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doen. De verplichting de eigendomstitel te vermelden is een resultaats-

verbintenis. De verplichting de titel te toetsen op zijn correctheid is een

middelenverbintenis. Wanneer de door de notaris vermelde titel niet juist

is, is er slechts sprake van een fout in hoofde van de notaris wanneer hij

nalatig geweest is bij de controle. Voor deze controle dient de notaris in

de eigendomstitel zekere of mogelijke onregelmatigheden of duidelijke

lacunes op te zoeken, moet hij een dertigjarig onderzoek vragen en

overgaan tot een hypothecair onderzoek. In het besproken vonnis bleek

uit de stukken dat de notaris wel degelijk dit onderzoek had uitge-

voerd(275).

Ð De notaris die nalaat nauwkeurige inlichtingen in te winnen betreffende

de vraag of de te verkopen woning getroffen wordt door een rooilijn,

handelt niet zoals een normaal zorgvuldige en voorzichtige notaris,

wanneer het bestaan van die rooilijn waarschijnlijk wordt gemaakt door

de specifieke ligging van het huis aan een belangrijke verkeersweg, door

de algemene evolutie van het verkeersnet en door de ancieÈnniteit van het

besluit waarbij de rooilijn werd vastgesteld, en die reeds gedeeltelijk was

uitgevoerd(276).

Ð Een notaris, wiens tussenkomst door de wet vereist wordt bij het op-

maken van een openbaar testament moet, in de mate van zijn mogelijk-

heden en in acht genomen zijn rol, waken over de regelmatigheid van de

akte en de mogelijke nietigheden die te voorzien zijn, vermijden(277).

Ð In een openbare verkoop wordt een niet-vergunde chalet met vijver

verkocht. Uit de aankondigingen en uit de notarieÈle akte blijkt dat de

tussenkomende notaris op geen enkel ogenblik t.a.v. de koper melding

heeft gemaakt van het wederrechtelijk en niet-vergunde karakter van het

kwestieuze onroerend goed. De notaris schiet tekort aan zijn informatie-

plicht(278).

Ð Een notaris die geen hypothecair getuigschrift heeft gelicht teneinde zich

onder meer te vergewissen of het betrokken goed niet reeds vroeger het

voorwerp heeft uitgemaakt van een gehele of gedeeltelijke vervreem-

ding, schiet tekort aan zijn onderzoeksplicht(279).

Ð Bij doorname van het strafdossier had de advocaat moeten vaststellen dat

een in beslag genomen bedrag waarschijnlijk afkomstig was van de

vermoedelijk verduisterde opbrengst van de verkoop door beklaagde

van briljanten die de clieÈnt aan deze beklaagde had overhandigd. De

advocaat had als normaal zorgvuldig advocaat er dan ook moeten voor

(275) Rb. Charleroi 9 maart 1995, Rec. geÂn. enr. not. 1997, 456 en Rev. prat. not. b. 1997, 617.

(276) Brussel 20 september 1995, Not. Fisc. M. 1996, 224, noot M. BOES.

(277) Rb. Tongeren 3 maart 1995, T.B.B.R. 1995, 504.

(278) Antwerpen 30 maart 1999, Limb. Rechtsl. 1999, 165.

(279) Gent 6 februari 1997, T.Not. 1998, 504.
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zorgen om door een eenvoudig aangetekende brief aan de heer Procureur-

Generaal bij het Hof van Beroep en de heer Procureur des Konings, bij

toepassing van K.B. nr. 260, 24 maart 1936 op de bewaring ter griffie en

de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken,

te beletten dat na opheffing van het beslag deze som zonder enige

kennisgeving of mogelijkheid van tegenspraak terug ter beschikking

zou gelaten worden van de beslagene(280).

Ð Een advocaat heeft een permanente plicht van achtzaamheid; hij moet

erop toezien dat de dossiers van zijn clieÈnt vorderen binnen redelijke

termijnen, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Hij gaat

slechts vrijuit door aan te tonen dat, wanneer een zaak niet in staat is,

dit kan worden gerechtvaardigd door de houding van zijn clieÈnten, die

nalaten hem de gevraagde inlichtingen te verstrekken of de gevraagde

provisies te betalen(281).

Ð Evenmin kan de gerechtsdeurwaarder een blinde uitvoerder zijn van zijn

mandaat, zo bijvoorbeeld in het kader van een uitvoerend beslag. Wan-

neer ernstige betwistingen worden opgeworpen betreffende de eigendom

van de voorwerpen die de gerechtsdeurwaarder in beslag neemt, moet hij

alle maatregelen treffen om geen enkele schade te berokkenen in hoofde

van de derde-beslagene, en niettegenstaande de positie van zijn lastgever,

eventueel zelfs weigeren om het uitvoerend beslag verder te zetten(282).

Ð Wanneer de notaris, belast met de openbare verkoop, na beslag, een fout

begaat door verkeerdelijk aan te duiden dat de huurovereenkomst tegen-

stelbaar is aan de hoogste bieder, is deze fout zonder oorzakelijk verband

met de schade in de mate zij geruime tijd later dan de overschrijving van

het beslag is tussengekomen en in zoverre op het ogenblik dat de notaris

de onjuiste inlichting heeft gegeven de oorspronkelijke huur en haar

overdracht in geen enkel geval nog konden worden tegengesteld aan de

hoogste bieder(283).

Ð De deurwaarder die gelden uitkeert aan zijn clieÈnte in het kader van een

beslag onder derden in plaats van een proces-verbaal van verdeling op te

maken, begaat een fout. Gelet op art. 1376 en 1377 B.W. volgt hieruit dat

de deurwaarder schuldenaar was tegenover zijn clieÈnten zolang hij

handelde in de hoedanigheid van lasthebber, maar dat vanaf het moment

waarop hij de gelden inde met het oog op een verdeling, zijn contractuele

schuld tegenover zijn clieÈnt achtergesteld werd ten voordele van zijn

wettelijke schuld tegenover de verschillende schuldeisers in samen-

loop(284).

(280) Rb. Mechelen 14 december 1995, T.B.B.R. 1996, 162.

(281) Rb. Brussel 5 mei 1995, J.L.M.B. 1995, 1014.

(282) Bergen 9 mei 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.911.

(283) Bergen 6 oktober 1997, Act. jur. baux 1999, 26.

(284) Beslagr. Luik 15 november 1995, R.R.D. 1996, 65 en Act. dr. 1996, 431.
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( c ) M a k e l a a r

Ð Een makelaar begaat een beroepsfout die hem aansprakelijk maakt ten

aanzien van de derden waarmee hij onderhandelt wanneer hij zijn last-

gevers niet uitnodigt tot het hen bezorgen van (minstens) de eigendoms-

titels van de onroerende goederen die zij te koop willen stellen. Zonder de

verplichting te hebben om over te gaan tot nauwkeurig onderzoek zoals

dit wordt opgelegd aan de notaris die belast is met het verlijden van een

authentieke koopakte, kan immers niet worden toegelaten dat een make-

laar geen enkele voorzorg neemt en zich enkel baseert op de beweringen

van zijn lastgevers. De makelaars hebben de plicht om rekening te

houden met het feit dat hun lastgevers niet altijd de kennis en het

begripsvermogen hebben van de juridische situaties betreffende de on-

roerende eigendommen, waarover de makelaars zelf dienen te beschik-

ken en die zij zelf soms, al dan niet te goeder trouw, kunnen verwarren of

waarbij ze zich vergissen over de omvang van hun rechten(285).

Ð Een makelaar die zich binnen drie werkdagen bij de verzekerde aanbiedt

voor de vervanging van een verzekerd voertuig, handelt voldoende

zorgvuldig en vooruitziend indien hij niet kan vermoeden dat het verzoek

tot aanpassing een bijkomende waarborg inhield en het niet bewezen is

dat de verzekerde op het dringende karakter van de gevraagde verzeke-

ring gewezen heeft. Hem kan dan ook niet worden verweten dat hij niet

alle nodige stappen heeft ondernomen om de verzekering de avond zelf

van de ondertekening van de aanvraag in werking te doen treden, en hij is

helemaal niet onzorgvuldig geweest door de documenten de volgende

ochtend aan de maatschappij te bezorgen.

De makelaar zou alleen verweten kunnen worden dat hij de verzekerde

niet uitdrukkelijk erop heeft gewezen dat de toestemming van de ver-

zekeraar en een technische inspectie van het risico noodzakelijk waren

om de dekking te verkrijgen. Dit gebrek aan informatie vertoont echter

geen oorzakelijk verband, want het staat niet vast dat wanneer de ver-

zekerde wel was ingelicht, hij bijzondere waakzaamheids- en veilig-

heidsmaatregelen genomen zou hebben om het voorvallen van het risico

te voorkomen, terwijl hij dergelijke maatregelen niet had genomen toen

hij wist dat het risico niet verzekerd was(286).

Ð De makelaar, een professioneel inzake verzekeringen, heeft een verplich-

ting van bijstand en voorlichting ten overstaan van zijn clieÈnt. Die

verplichting houdt in dat de verzekeringsnemer op een grondige wijze

wordt ingelicht aangaande zijn verplichtingen ten overstaan van de

verzekeraar, dat een zo volledig mogelijke navraag wordt gedaan naar

(285) Brussel 28 januari 1999, J.T. 1999, 625.

(286) Brussel 24 januari 1997, De Verz. 1998, 403.
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zijn voorgeschiedenis en dat de nadruk wordt gelegd op de rampzalige

gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit terughoudendheid of een

valse aangifte ter zake(287).

Ð De borgstelling door een overspelige echtgenoot ten gunste van zijn

vriendin als huurster is nietig, indien de gezinsbelangen van de borgstel-

ler hierdoor in gevaar worden gebracht. De vastgoedmakelaar begaat een

fout wanneer hij nalaat de echtgenote van de borgsteller op de hoogte te

brengen van de borgstelling(288).

Ð De verzekeringsmakelaar heeft onder meer de verplichting om de ver-

zekerde correct te informeren over de omvang van zijn rechten. De

makelaar beweert tevergeefs dat het volstaat de verzekeringspolis te

lezen om zich ervan rekenschap te geven dat er een termijn van twee

maanden is voorgeschreven voor een aangifte van een ongeval, wanneer

de clausules in kwestie onbegrijpelijk zijn voor leken(289).

Ð Een persoon die prat gaat op de hoedanigheid van deskundige-raadgever

van immobilieÈn kan waarschijnlijk eÂeÂn of andere beoordelingsfout ma-

ken omwille van het feit dat dergelijke ramingen bij uitstek slechts bij

benadering en met onzekerheid kunnen worden gedaan. Hij mag echter

niet, door een gebrek aan onafhankelijkheid of aan zorg bij de uitoefe-

ning van zijn opdracht ,,in eer en geweten'' waarden voorhouden die

objectief zonder enig verband zijn met en buiten elke verhouding staan

tot de normale geldwaarde die hij had kunnen en moeten afleiden uit het

geheel van de voorhanden zijnde parameters en in het bijzonder uit de

concrete marktgegevens op het ogenblik van zijn tussenkomst(290).

Ð De verzekeringsmakelaar begaat een professionele fout door een ,,all

risks''-polis voor te stellen die slechts dekking voorziet ingevolge de

C.M.R.(291).

19. AANNEMERS

Heel wat rechtspraak houdt verband met de algemene voorzichtigheids- en

zorgvuldigheidsplicht die aannemers in acht dienen te nemen bij het uit-

voeren van wegeniswerken teneinde beschadiging van ondergrondse kabels

en leidingen te voorkomen.

Ð Een aannemer kan zich slechts ontdoen van zijn aansprakelijkheid door

een onoverwinnelijke dwaling in te roepen, voor zover hij aan de voor-

geschreven verplichtingen heeft voldaan en ervoor gezorgd heeft dat hij

over de plannen beschikt. Een louter intellectuele lokalisatie voldoet niet

(287) Luik 9 september 1997, J.L.M.B. 1998, 554.

(288) Rb. Gent 20 september 1995, A.J.T. 1996-97, 451, noot C. VAN DER ELST.

(289) Bergen 22 mei 1997, T.B.H. 1997, 725.

(290) Bergen 5 december 1995, R.G.A.R. 1998, nr. 13.015.

(291) Kh. Antwerpen 10 februari 1997, Eur. Vervoerr. 1997, 245.
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aan de wettelijke voorwaarden, indien deze niet bevestigd wordt door

peilingen, die het risico op beschadigingen kunnen vermijden(292).

Ð Wanneer een priveÂ-persoon werken uitvoert ter hoogte van zijn oprit en

weet dat er een kabel is aangelegd, is hij verplicht liggingsplannen aan te

vragen alvorens aan de werken te beginnen(293).

Ð De verplichting om tijdens grondwerken in de nabijheid van een onder-

grondse elektrische kabel vooraf de eigenaar van de kabel te raadplegen,

geldt voÂoÂr het begin van ieder werk in de grond waarin die kabels zijn

ingegraven(294).

Ð De aannemer treft geen schuld indien een gasleiding zich onverwacht

vlak onder een weg te halen betonverharding bevindt, in plaats van op de

wettelijke minimumdiepte van 60 cm en het onmogelijk is er peilingen

naar uit te voeren met als gevolg dat hij de leiding beschadigt bij het

weghalen van de verharding(295).

Ð Het feit dat een plan de ligging van een kabel niet exact weergeeft dient

als een onzorgvuldigheid in hoofde van de verdeler te worden aanzien.

Deze fout staat evenwel niet in causaal verband tot het schadegeval nu de

aannemer precies de verplichting heeft om de exacte ligging van de kabel

vooraf te lokaliseren en minstens de verdeler daaromtrent te raadple-

gen(296).

(292) Cass. 3 mei 1996, Iuvis 1997, 631; Rb. Namen 30 mei 1994, Iuvis 1997, 646. In dezelfde

zin: Bergen 2 november 1993, T. Aann. 1994, 415, noot; Gent 2 juni 1995, Iuvis 1997, 635: de

lokalisatieplicht blijft bestaan ongeacht het privaat karakter van het terrein en ongeacht het feit

dat de bouwheer geen informatie had verstrekt over de ligging van de kabel; Gent 5 oktober

1995, R.W. 1997-1998, 950; Bergen 29 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 1284; Rb. Nijvel 29 april

1994, Iuvis 1994, 292: indien het ter beschikking gestelde plan niet overeenstemt met de

configuratie van het terrein, moet de aannemer overgaan tot peilingen; Rb. Leuven 21 septem-

ber 1995, Iuvis 1997, 649: een kabel die van zijn normale traceÂ afwijkt in de omgeving van een

betonnen koker Ð 170 cm diepte op plan en in werkelijkheid slechts 25 cm Ð kan niet als

onoverwinnelijke dwaling aanvaard worden, gezien deze door voorafgaande lokalisatie kan

teruggevonden worden. Deze lokalisatie dringt zich des te meer op in de omgeving van een

betonnen koker, waar kan verwacht worden dat de kabel van zijn normale traceÂ afwijkt. Deze

ondiepe ligging is een verantwoorde planafwijking die door oordeelkundige peilingen kan

achterhaald worden; Rb. Brussel 21 maart 1996, Iuvis 1997, 660 m.b.t. een aannemer die geen

bijkomende plannen heeft aangevraagd, noch voorafgaandelijke peilingen heeft gedaan bij het

uitvoeren van werken buiten de initieel voorzien zone; Kh. Charleroi 3 mei 1996, Iuvis 1997,

758; Pol. Antwerpen 30 mei 1994, Iuvis 1994, 301; Vred. Florennes 5 oktober 1993, Iuvis 1997,

667: de aannemer die in het bezit is van een liggingsplan, afgeleverd door de verdeler, kan geen

onoverwinnelijke dwaling inroepen wanneer uit de omstandigheden blijkt dat het plan duide-

lijk niet meer met de werkelijkheid overeenkomt. Het feit dat het plan zichtbaar foutief was,

moest de aannemer juist aanzetten om zich te informeren en om te lokaliseren; Vred. Turnhout

(2) 10 mei 1995, Iuvis 1996, 610; Vred. Willebroek 11 augustus 1995, Iuvis 1997, 672: het feit

dat een hoogspanningskabel onzichtbaar is en niet voorkomt op het plan, bevrijdt de aannemer

niet van zijn aansprakelijkheid, vooral niet als er in het gebouw van de bouwheer een hoog-

spanningskabine is. De aannemer kan dan weten dat er in de onmiddellijke omgeving hoog-

spanningskabels liggen en had peilingen dienen uit te voeren.

(293) Gent 5 maart 1997, Iuvis 1998, 887.

(294) Cass. 7 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 8.

(295) Vred. Kapellen 17 juli 1996, T. Aann. 1999, 382.

(296) Kh. Brugge 26 oktober 1993, Iuvis 1994, 286.
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Ð Indien een aannemer die bij graafwerken een mechanisch werktuig ge-

bruikt, niet beschikt over liggingsplannen op de werf en geen peilingen

uitvoert, is hij nalatig en dus aansprakelijk voor de schade aan de hoog-

spanningskabel(297).

Ð Eisen dat de aannemer op elk moment met peilingen de exacte ligging

van de kabel lokaliseert alvorens te beginnen werken met een kraan,

ontneemt elk praktisch nut aan liggingsplannen, vermits ze impliciet niet

meer betrouwbaar geacht zouden mogen worden. De eigenaar van de

kabels moet juiste en nader in detail uitgewerkte plannen verstrekken.

Het is immers voor een aannemer, die bij graafwerken gebruik maakt van

heden ten dage onmisbare zwaardere machines zoals b.v. een kraan,

volstrekt noodzakelijk dat de ingegraven leidingen nauwkeurig worden

weergegeven. Wanneer de aannemer op een plaats onvoorzienbaar ge-

confronteerd wordt met een kabel op slechts 20 cm diepte, maakt deze

omstandigheid voor hem een onoverkomenlijke dwaling nopens de feiten

uit, die voor hem een rechtvaardigingsgrond vormt die hem van iedere

civiele aansprakelijkheid jegens eiser bevrijdt(298).

Ð De aannemer die plots wordt geconfronteerd met een bovengrondse

kabel die niet op de plannen aangeduid staat en deze kabel zonder verder

onderzoek doorzaagt omdat deze kabel veel gelijkenis vertoont met de

kabel van de N.M.B.S., welke verwijderd mocht worden en verouderd

lijkt, begaat een fout(299).

Ð Een aannemer die zich bewust diende te zijn van de beschadiging van een

draineerbuis doch deze beschadiging niet kenbaar maakt, is gehouden tot

schadeloosstelling overeenkomstig artikel 1382 B.W.(300).

Ð Door zware en grote versperringen te plaatsen om de toegang tot de werf

te verbieden, doch zonder deze ook onderling te verbinden en zonder ze

te hebben vastgemaakt om zodoende een voldoende stabiliteit te ver-

zekeren, begaat de aannemer een fout(301).

Ð De verplichting tot voorafgaandelijke lokalisatie van een ondergrondse

kabel en de algemene zorgvuldigheidsplicht rusten in de eerste plaats op

degene die de werken effectief uitvoert. Derhalve zijn de hoofd- en de

onderaannemer in solidum aansprakelijk voor schade teweeggebracht aan

(297) Vred. Lier 15 oktober 1996, Iuvis 1998, 852; in dezelfde zin: Brussel 29 oktober 1992,

R.G.A.R. 1994, nr. 12.290.

(298) Vred. Westerlo 30 mei 1997, T. Aann. 1999, 385. Zie echter: Vred. Landen 22 november

1995, Iuvis 1997, 673: een hoogspanningslijn die 60 cm afwijkt van de breedte aangeduid op

het plan en 15 cm van de diepte op het plan, maakt geen onoverwinnelijke dwaling uit voor de

aannemer. De verdeler moet wel de wettelijke minimumdiepte van 60 cm waarborgen, de kabel

beschermen en merktekens aanbrengen en is daarom gedeeltelijk aansprakelijk voor de schade.

Anderzijds begaat de aannemer een fout als hij een mechanisch werktuig gebruikt en als hij

onvoldoende peilingen uitvoert.

(299) Rb. Gent 9 juni 1993, R.W. 1994-1995, 1445.

(300) Gent 4 februari 1994, R.W. 1995-1996, 1236.

(301) Luik 9 september 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.946.
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ondergrondse kabels, zelfs indien de hoofdaannemer nagelaten heeft de

onderaannemer de plannen mee te delen(302).

Ð De aannemer die nalaat de nodige maatregelen te treffen teneinde de

veiligheid van derden op zijn werf te verzekeren, is op grond van de artt.

1382 en 1383 B.W. aansprakelijk voor het ongeval dat ingevolge die

nalatigheid is voorgevallen(303).

Ð Overeenkomstig het reglement voor de aftakking, het ter beschikking

stellen en het afnemen van elektriciteit in laagspanning is de distributie-

maatschappij als eigenaar van de aftakking verplicht te zorgen voor de

goede en veilige werking ervan. Het afbreken van een kabel die behoort

tot de aftakking, met een overspanning tot gevolg, is te wijten aan een

fout van de maatschappij, indien vaststaat dat haar aangestelden de kabel

onvoldoende bevestigd hebben aan de gevel van het gebouw en nagelaten

hebben om de noodzakelijke herstellingen uit te voeren(304).

Ð De aanwezigheid van een gevaarlijke draad van openbare verlichting op

de openbare weg duidt op een fout van Electrabel overeenkomstig

art. 1382 B.W., aangezien de maatschappij gelijkgesteld mag worden

met een vakman die moest weten dat de draad zeer oud en derhalve broos

was geworden. Electrabel heeft, aldus de rechter, in deze blijk gegeven

van een abnormaal passieve houding, rekening houdend met het feit dat

zij door de gemeente werd belast met het onderhouden en controleren van

de openbare verlichting, wat inhoudt dat zij eveneens moet waken over

de veiligheid op de openbare weg. De landbouwer die Ð in het kader van

de landpachtovereenkomst Ð door de eigenaar belast werd met het

snoeien, is krachtens art. 1382 B.W. mede-aansprakelijk(305).

Ð Naar aanleiding van herstellingswerken aan boven- en ondergrondse

aftakkingen wordt door een inversie van fases een overspanning veroor-

zaakt. De rechtbank oordeelt dat de verdeler hierdoor een zware fout

heeft begaan(306).

Ð De aannemer is wettelijk verplicht inlichtingen te verwerven over de

bouwvergunning. Hij begaat een fout wanneer hij gevolg geeft aan het

bevel van de bouwheer de werken te beginnen wetende dat de vergunning

niet werd afgeleverd(307).

(302) Gent 2 juni 1995, Iuvis 1997, 635.

(303) Luik 7 januari 1997, R.R.D. 1997, 301.

(304) Vred. Antwerpen (1) 1 maart 1995, Iuvis 1996, 599.

(305) Bergen 13 mei 1996, J.T. 1996, 801, J.L.M.B. 1997, 15 en Iuvis 1998, 790.

(306) Kh. Doornik 3 januari 1994, Iuvis 1994, 243.

(307) Kh. Charleroi 29 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, 1289, noot B.L.
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20. BANKIERS, VENNOOTSCHAPS- EN VERENIGINGSRECHT

( a ) B a n k i e r / B a n k i n s t e l l i n g

Ð Een bankier wordt aangezocht om aan zijn clieÈnten advies te verstrekken

omtrent de opportuniteit om te investeren in een onderneming die even-

eens clieÈnt van de bank is. Indien deze bankier nalaat om zijn clieÈnt te

waarschuwen dat de bedrijfsleider van de betrokken onderneming reeds

vroeger persoonlijk failliet verklaard werd en indien deze zijn eigen

belangen als kredietverlener heeft laten gelden boven zijn loyauteits-

plichten ten aanzien van zijn clieÈnt-investeerder, dan komt hij zijn

verplichtingen van voorzichtigheid als professionele bankier niet na, en

zet hij bijgevolg zijn quasi-delictuele aansprakelijkheid op het spel(308).

Ð Geen enkele wettelijke bepaling, gebruik of gevestigde rechtspraak legt

aan een wisselagent of een bankier de verplichting op om volledig op de

hoogte te zijn en spontaan alle nuttige financieÈle informatie ter kennis te

brengen van de clieÈnt die coupons aanbiedt van waardepapieren aan

toonder, die niet in bewaring gegeven zijn bij de wisselagent en de

bankier(309).

Ð Uit het enkele feit dat een aangestelde van een bank bij zijn oplichtings-

praktijken documenten van de bank kon gebruiken, blijkt nog niet dat de

bank een gebrekkige controle op haar aangestelden uitoefende en uit dien

hoofde aansprakelijk is op basis van art. 1382 B.W.(310).

Ð Een bankinstelling die een valse schijn van solvabiliteit van haar clieÈnt

schept, hoewel de vertrouwensverhouding met hem verslechterd is en elk

ernstig herstructureringsplan onbestaande is, kan door derden aange-

sproken worden. De Rechtbank van Koophandel te Brussel oordeelde

dat het aanhouden van een krediet wegens de stipte betaling van de

intresten en wegens het voorhanden zijn van voldoende garanties, een

verzwarende omstandigheid uitmaakt in de beoordeling van de aanspra-

kelijkheid van de bank ten aanzien van derden(311). De bankier die een

tijdelijk krediet verstrekt om de door de kredietnemer begonnen onder-

handelingen met nieuwe investeerders in het kader van een herstructure-

ring niet in gevaar te brengen, begaat geen fout(312). De kredietinstelling

is als kredietverlener aansprakelijk voor het onrechtmatig opwekken van

solvabiliteit in hoofde van de kredietnemer. Het Hof van Beroep te Gent

overweegt dat het bedrog in hoofde van de kredietverlener kan worden

afgeleid uit het feit dat het verleende kaskrediet stelselmatig wordt

(308) Antwerpen 16 september 1997, T.B.H. 1998, 843, noot J. BUYLE en M. DELIERNEUX.

(309) Brussel 7 november 1996, Pas. 1995, II, 11.

(310) Brussel 27 maart 1995, A.J.T. 1995-96, 225, noot B. WYLLEMAN en T. Not. 1996, 115,

noot.

(311) Kh. Brussel 15 april 1996, T.B.H. 1997, 762, noot.

(312) Kh. Brugge 6 november 1996, T.B.H. 1997, 769, noot.
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vervangen door krediet waarvan het risico mede door de leveranciers

wordt gedragen in het kader van een leveranciersdiscontokrediet. In

concreto werd echter geen aansprakelijkheid van de bankinstelling weer-

houden(313). Evenwel kan de bankier die op een onvoorzichtige wijze

een krediet toestaat, niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de vennoot-

schap en haar actieve bestuurders die noodzakelijkerwijze op de hoogte

zijn van de financieÈle situatie van de onderneming, doch enkel t.o.v.

derden. De vennootschap en haar bestuurders kunnen hun fout door nog

kredieten aan te vragen niet afwentelen op de kredietverschaffer(314).

( b ) V e n n o o t s c h a p s - e n v e r e n i g i n g s r e c h t

Ð De commissaris-revisor van een onderneming verklaart zonder voorbe-

houd dat de jaarrekeningen van de onderneming opgesteld zijn rekening

houdende met de wettelijke en de bestuursrechtelijke voorschriften die

daarop van toepassing zijn, en een getrouw beeld van het vermogen

geven van de financieÈle toestand en van de resultaten van de

vennootschap. Op een gegeven ogenblik neemt een derde de aandelen

van de onderneming over, en dit vertrouwend op de door de commissaris-

revisor goedkeurende verklaring zonder voorbehoud. Alvorens recht te

doen beveelt de Rechtbank een deskundigenonderzoek teneinde onder

meer uit te maken of fouten werden begaan door de commissaris-revisor,

hierbij overwegend dat ,,als blijkt dat de commissaris-revisor, om welke

reden ook, ten onrechte nalaat een voorbehoud te uiten bij de jaarreke-

ning en zo de aandacht te vestigen op een boekhoudkundige onregel-

matigheid of een onwettige handeling, dan begaat hij t.o.v. derden een

fout, ook al waren de aandeelhouders zelf perfect op de hoogte van de

werkelijke toestand''(315).

Ð De V.Z.W. die een interculturele avond organiseert, staat in voor de

onlusten veroorzaakt door een groep jongeren die zonder titel in de zaal is

binnengekomen, zonder betalen drank heeft verschaft en ruzie heeft

gezocht met de toeschouwers tot het ogenblik waarop een vechtpartij is

ontstaan waarbij een flesje bier, dat door een van hen werd geworpen, een

dame aan het oog heeft getroffen. De aansprakelijkheid van de organi-

serende V.Z.W. wordt dus ernstig in aanmerking genomen als zij geen

voorzorgen heeft genomen en aldus de ordeverstoorders de vrije loop

heeft gelaten(316).

Ð Het aangaan van verbintenissen terwijl de beheerders wisten of moesten

weten dat de toestand van de V.Z.W. zwaar deficitair was, is geen fout in

de zin van art. 1382 B.W. indien de negatieve afloop helemaal niet zeker

(313) Gent 11 mei 1995, A.J.T. 1996-97, 229, noot.

(314) Kh. Hasselt 15 december 1998, T.B.H. 1999, 721, noot.

(315) Rb. Brussel 12 december 1996, T.R.V. 1997, 38.

(316) Rb. Luik 2 juni 1997, De Verz. 1997, 713.
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is en indien het organiseren van een nieuwe activiteit de enige mogelijk-

heid is om de financieÈle situatie van de V.Z.W. recht te trekken(317).

Ð De beheerders van een V.Z.W. begaan een buitencontractuele fout wan-

neer zij kennelijk onredelijk de activiteiten van die V.Z.W. voortzetten

en namens die V.Z.W. bijkomende verbintenissen aangaan, hoewel zij

wisten of minstens behoorden te weten dat die V.Z.W. die verbintenissen

niet zou kunnen nakomen(318).

Ð Een kredietmaatschappij die, nadat zij een zelfstandig agent heeft ont-

slagen, haar medewerking verleent aan een constructie waarbij deze

zelfstandig agent de facto blijft optreden als bemiddelaar, begaat een

fout in de zin van art. 1382 B.W. door stilzwijgend doch uitdrukkelijk

haar toestemming en medewerking te verlenen aan de door de zelf-

standige agent opgezette constructie(319).

21. VARIA

( a ) S p o r t e n s p e l

Ð Zelfs indien de ,,sliding tackle'' een beweging is die in de regels van het

voetbal wordt opgenomen, alhoewel deze beweging een zeker risico met

zich meebrengt, dan nog moet deze beweging worden uitgevoerd volgens

de regels der voorzichtigheid die een normaal voorzichtig persoon ge-

plaatst in dezelfde omstandigheden moet naleven. Door een dergelijke

,,sliding tackle'' met ongehoord geweld, meer bepaald met een onge-

wone, ongelooflijk overdreven kracht uit te voeren, begaat de speler een

fout in de zin van art. 1382 en 1383 B.W., zelfs indien hij zich niet

schuldig gemaakt heeft aan opzettelijke slagen en verwondingen(320).

Ð Gelet op het ogenblik waarop, de wijze waarop en de ongewone heftig-

heid waarmee de trap werd gegeven, maakt de gedraging van de schade-

verwekker een fout uit die een normaal behoedzaam voetballer, geplaatst

in dezelfde omstandigheden, niet zou hebben begaan. Bovendien wordt

de schadeverwekker, die in vierde nationale speelt, geacht een kundig

beoefenaar van de voetbalsport te zijn en heeft hij de voetbalregel die

gevaarlijk spel verbiedt en tot doel heeft de veiligheid van de voetbal-

spelers te waarborgen, hier flagrant met de voeten getreden. Aangezien

de speler noch de algemene regels van voorzichtigheid, noch die van de

sport die hij beoefent in acht heeft genomen, verplicht zijn foutieve

gedraging hem tot herstel van de schade(321).

(317) Gent 31 oktober 1996, T.R.V. 1997, 33, noot B. WAUÃ TERS.

(318) Gent 27 oktober 1995, R.W. 1997-98, 1373, noot.

(319) Rb. Gent 9 oktober 1996, T.G.R. 1997, 6.

(320) Luik 11 april 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.710.

(321) Rb. Tongeren 6 oktober 1994, T.B.B.R. 1995 (verkort), 253.
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Ð Als een voetbalspeler, na een fase van spelvertraging waarbij een tegen-

speler in vrijstaande positie de bal krijgt, vertraagt en wegtrapt, ver-

volgens de tegenspeler van achteren nadert en hem met de onderkant van

de voet, van boven naar onder, hard trapt op het nog gestrekte been,

begaat hij een fout die een normaal behoedzaam speler, geplaatst in

dezelfde omstandigheden, niet zou hebben begaan en treedt hij flagrant

de voetbalregel met de voeten die gevaarlijk spel verbiedt en die tot doel

heeft de veiligheid van de voetbalspelers te eerbiedigen(322).

Ð Er zijn geen objectieve gegevens waaruit blijkt dat een basketbalspeler,

rekening houdend met de specifieke eigenheden van de basketbalsport

(lichamelijk contact bij een basketbalmatch komt vaak voor) en de

concrete spelfase, een fout (elleboogstoot) heeft begaan die een normaal

zorgvuldig speler in dezelfde omstandigheden niet zou begaan heb-

ben(323).

Ð Het feit dat een motorcrosser tijdens een wedstrijd de controle over zijn

stuur verliest, daardoor in een bocht rechtdoor rijdt en een toeschouwer

verwondt, bewijst nog niet dat deze de regels van de sport heeft over-

treden en/of zich niet heeft gedragen zoals een normaal bekwame en

voorzichtige sportbeoefenaar onder dezelfde omstandigheden zou heb-

ben gedaan. Op de organisator van de motorcrosswedstrijd rust de

middelenverbintenis om alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen

om schade te voorkomen(324).

Ð Stuurfouten zijn eigen aan autowedstrijden. Ze volstaan niet om de

delictuele aansprakelijkheid van de piloot mee te brengen. Om het al

dan niet foutieve karakter van zijn gedrag te beoordelen, moet dit worden

vergeleken met dat van een doorsnee voorzichtig en bedachtzaam be-

oefenaar van dezelfde sport(325).

Ð Het spel dat erin bestaat stokjes met steentjes te raken is noch agressief

noch gevaarlijk noch onvoorzichtig op zichzelf. Het deelnemen aan een

eventueel gevaarlijk spel betekent op zich nog geen fout(326).

( b ) V e r k e e r

Ð Door zonder te stoppen vanop een plaats waarvan hij wist dat de zicht-

baarheid bijzonder slecht was en met miskenning van de elementaire

voorrangsregels de rijbaan op te rijden, terwijl hij als fietser het verkeer

niet kon horen aankomen omdat hij een walk-man op het hoofd had,

(322) Rb. Hasselt 6 oktober 1994, R.W. 1996-97, 57, noot.

(323) Rb. Turnhout 1 februari 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 96.

(324) Antwerpen 2 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 496.

(325) Pol. Hoei 16 oktober 1995, J.L.M.B. 1996, 932.

(326) Gent 21 november 1995, T.G.R. 1996, 49.
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begaat de fietser een fout die als onverschoonbaar dient te worden

beschouwd(327).

Ð De aansprakelijkheid van de fietser komt in het gedrang indien hij

onvoldoende aandacht heeft besteed aan de werkelijke toestand van de

steenweg en er aldus niet in geslaagd is een waarneembare hindernis te

ontwijken(328).

Ð Een onderneming die geen enkel initiatief heeft genomen om het door

haar toedoen vervuilde (modder) wegdek te reinigen, schept door haar

nalatigheid een gevaarlijke toestand en is dan ook op grond van art. 1383

B.W. aansprakelijk voor het verkeersongeval dat zich heeft voorge-

daan(329). Eveneens wordt het onbeheerd achterlaten van stalen netten

op de openbare weg beschouwd als een gebrek aan vooruitzicht en

voorzorg. Het feit dat een voetganger slechtziende is en zich verplaatste

met gebruik van een witte stok, is niet dienstig om de aannemer van zijn

aansprakelijkheid te ontlasten. Het signaleren van een vrijwillig gescha-

pen hindernis op de openbare weg rechtvaardigt niet het veroorzaken van

deze hindernis die de veiligheid van de weggebruikers in gevaar

brengt(330).

Ð Een bestuurder die, niettegenstaande de algemene ijzel, een gevaarlijk

inhaalmanoeuver uitvoert, zelfs tegen lage snelheid, en daardoor het

risico neemt van een versnelling die de oorzaak is van het verlies van

zijn controle, is aansprakelijk voor het ongeluk dat hierdoor wordt

veroorzaakt(331).

Ð Een langdurig diabetespatieÈnt met hypoglycemische aanvallen, een ge-

wijzigd dag-nacht-ritme en gewijzigde voedingsgewoonten, die geen

geneesheer raadpleegt en toch zijn voertuig bestuurt, begaat een

fout(332).

Ð De vrachtwagenbestuurder is voor 3/4 aansprakelijk voor het ongeval

tussen een tramway en de achterzijde van de vrachtwagen die onregel-

matig gestationeerd stond langsheen de sporen, vermits het ongeval

zonder deze fout niet zou zijn gebeurd zoals het zich heeft voorgedaan,

rekening houdend met de plaatsomstandigheden en de beperkte zicht-

baarheid waarover de trambestuurder beschikte op die plaats. 1/4 van de

aansprakelijkheid valt evenwel toe aan de trambestuurder die, in plaats

van niet te reageren, maximaal had moeten remmen zodra hij de hinder-

(327) Pol. Turnhout 22 april 1997, Verkeersrecht 1997, 250.

(328) Gent 21 mei 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.886.

(329) Pol. Turnhout 18 april 1996, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 69.

(330) Antwerpen 6 februari 1996, Limb. Rechtsl. 1996, 96.

(331) Pol. Hoei 29 januari 1996, J.L.M.B. 1996, 934.

(332) Antwerpen 30 juni 1995, R.W. 1997-1998, 83; in dezelfde zin: Indien een autobestuurder

achter zijn stuur plots en onverwachts ziek wordt, is hij aansprakelijk indien de ziekte, gelet op

de vroegere gezondheidstoestand van de bestuurder, kon worden voorzien (Brussel 9 juni 1999,

De Verz. 1999 (verkort), 655, noot A. PIRE).
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nis had waargenomen hetgeen de schade, veroorzaakt door de aanrijding,

aanzienlijk zou hebben beperkt(333).

( c ) O n d e r w i j s e n o p v o e d i n g

Ð De verbintenis tot vrijwaring van de veiligheid van de deelnemers aan

een nachtelijke dropping die op de jeugdleiders-vrijwilligers rust, is geen

resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis(334).

Ð De onderwijzeres die belast is met het vergezellen van de kinderen op het

voetpad ,,buiten de speelplaats van de school'' en die haar bewaking

stopzet vooraleer alle kinderen de scholen verlaten hebben, heeft een fout

begaan in de uitoefening van haar functies. Zij is solidair aansprakelijk

met de stad Charleroi. Indien zij vroegtijdig de schooluitgang had ver-

laten, had zij kunnen of moeten vermijden dat het kind op de steenweg

zou komen zonder inachtneming van de elementaire veiligheidsre-

gels(335).

Ð De organisator van een vakantiekolonie die kinderen laat spelen op een

speelplaats waarvan de bestrating onregelmatigheden vertoont die van

aard zijn om onaandachtige personen te doen struikelen, verzuimt aan

zijn voorzichtigheids-en voorzorgsplicht(336).

Ð Door enerzijds de mogelijkheden van de leerling om een turnoefening uit

te voeren niet correct te beoordelen en door zich anderzijds opzettelijk in

een positie te plaatsen waarin het voor hem onmogelijk was gepast tussen

te komen om het risico op een val te ondervangen, begaat de leraar een

fout. Het Hof herinnert eraan dat het begrip ,,schuld'' in de zin van

art. 1382 B.W. niet op een moreel verwijt aan het adres van de veroor-

zaker van de schade berust, maar wel wordt beoordeeld in vergelijking

met het gedrag dat een normaal voorzichtig en zorgvuldig iemand in

dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, zou hebben gesteld(337).

Ð Wanneer het organiseren van een circuit tijdens de gymnastiekles en het

uitoefenen van de sprong over de bok met assistentie van medeleerlingen

opgenomen is in het normale leerplan van het leerjaar waarin de leerlinge

zat die bij haar sprong over de bok ten val kwam, kan aan de gymnas-

tieklerares niet worden verweten dat zij te moeilijke en gevaarlijke

oefeningen heeft doen uitvoeren. Dat de lerares niet in de onmiddellijke

nabijheid van de bok stond, bewijst niet dat zij geen toezicht uitoefende

op de sprong over de bok. Men kan niet van haar eisen dat zij steeds en in

alle omstandigheden een ongeval kan voorkomen(338).

(333) Brussel 27 mei 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.948.

(334) Gent 21 februari 1995, R.W. 1996-97, 1332, noot A. VAN OEVELEN, Verkeersrecht 1996,

15 en T.Vred. 1996, 212.

(335) Bergen 4 september 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.047.

(336) Brussel 13 juni 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.730.

(337) Bergen 13 januari 1998, J.T. 1998, 474 en Intercontact (N) 1998, 125.

(338) Gent 15 februari 1995, R.W. 1997-98, 1138.
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Ð Een turnleraar begaat een onvoorzichtigheid door negenjarige leerlingen

op een klimrek te laten klimmen zonder dat er voldoende en oordeel-

kundig geschikte grondmatten aanwezig zijn, derwijze dat wanneer een

kind van het klimrek valt, het niet naast die matten kan terechtko-

men(339).

Ð Een gewezen chiroleidster en kleuterleidster van beroep dient te weten

dat de meerderheid van jonge kinderen zich aangetrokken voelen tot een

hond. Het achterlaten van een vastgebonden volwassen labrador in de

nabijheid van de plaats van een jeugdactiviteit met jonge kinderen, leidt,

aldus het Hof van Beroep van Gent, tot een foutaansprakelijkheid in de

zin van de artikelen 1382-1383 B.W.(340).

Ð Indien vaststaat dat de schooldirecteur en de klassenraad zeer goed op de

hoogte moeten zijn geweest van de precieze onderwijssituatie van een

leerling, kan een totaal onverwachte beslissing die blijk geeft van on-

zorgvuldigheid, kennelijk onredelijk en onevenredig was en in afwijking

met de gewone gang van zaken zonder enige specifieke verwittiging de

afwezigheid van de leerling op drastische wijze sanctioneert, als een fout

worden opgevat waardoor schade wordt geleden(341).

( d ) A f s t a mm i n g

Ð De moeder kan tegen de man die niet betwist de vader van een kind te

zijn op grond van art. 203 B.W. een vordering instellen tot het bekomen

van zowel een maandelijkse onderhoudsbijdrage als een tussenkomst in

de kosten van de bevalling en de baby-uitzet. Het gedeeltelijk terug-

vorderen van de bevallingskosten kan niet gegrond worden op art. 1382

B.W. omdat het leven van een kind ,,geen schade'' maar ,,een geschenk''

is(342). In tegengestelde zin oordeelde het Hof van Beroep echter dat,

hoewel de Afstammingswet de persoonlijke vordering van de moeder

met betrekking tot de bevallings- en onderhoudskosten heeft afgeschaft,

dit echter geen afbreuk heeft gedaan aan haar recht om op grond van

art. 1382 B.W. schadevergoeding te vorderen. In dat geval moet de

moeder wel het bewijs leveren van een foutieve gedraging in hoofde

van de uitkeringsplichtige(343).

( e ) W e t C o n s u m e n t e n k r e d i e t

Ð De kredietgever die aan een gezin een lening toestaat met afbetalingen

van 39.195 Bef, terwijl dit gezin slechts beschikt over een maandelijks

inkomen van 55.000 Bef en bovendien nog huishuur moet betalen, pleegt

(339) Gent 29 september 1993, Intercontact (N) 1996, 118.

(340) Gent 8 maart 1994, R.W. 1996-1997, 93.

(341) Antwerpen 22 oktober 1996, C.D.P.K. 1997, 147, noot L. VENY.

(342) Vred. Gent 7 oktober 1994, T.G.R. 1996, 12.

(343) Luik 10 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 510.
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een inbreuk op art. 15 Wet Consumentenkrediet en begaat een fout in de

zin van art. 1382 en 1383 B.W.(344).

Ð Wanneer daarentegen de consumenten op een formulier voor aanvraag

van een kredietaanbod onder de rubriek ,,kredieten in omloop'' niets

vermelden en onderaan op deze aanvraag verklaren volledige en juiste

informatie te hebben verstrekt, en wanneer zij niet als wanbetaler waren

gesignaleerd in de databank van de Nationale Bank van BelgieÈ, terwijl

een jaar later blijkt dat zij op het ogenblik van de ondertekening van de

aanvraag bij zes andere kredietmaatschappijen nog leningen hadden

lopen, kan aan de kredietverlener niet worden verweten dat hij op

onbesuisde wijze een krediet heeft toegestaan en een fout zou hebben

begaan in de zin van art. 1382 en 1383 B.W. of art. 15 Wet Consumen-

tenkrediet niet zou hebben nageleefd(345).

( f ) A n d e r e

Ð De elementaire voorzichtigheid gebiedt dat men steeds meester blijft

over zijn wapen, en dat men vermijdt zich in een positie te brengen

waardoor het accidenteel vuren mogelijk zou worden, o.a. door de

tussenkomst van een derde waarvan de reacties abnormaal zouden kun-

nen zijn (dronken bestuurder)(346).

Ð Een pretpark is aansprakelijk wanneer de persoon, belast met het in

beweging en het tot stilstand brengen van de attractietrein, er niet op

toegezien heeft dat deze trein stilstond zolang er kinderen plaatsnamen in

de wagons. Een normaal zorgvuldig en omzichtig persoon, geplaatst in

dezelfde omstandigheden, voorziet dat de kinderen, gelet op hun jeug-

dige leeftijd en de opwinding, hun evenwicht zouden kunnen verlie-

zen(347).

Ð De aansprakelijkheid van de beslaglegger staat niet vast door de afwij-

zing van zijn vordering door de bodemrechter. De aansprakelijkheid

begint pas te spelen wanneer de beslaglegger zelf diende in te zien dat

over de schuldvordering ernstige betwisting mogelijk is(348).

Ð De uitgever van een telefoongids waarin de abonnees per beroepsactivi-

teit worden gerangschikt, begaat een extra-contractuele fout wanneer hij

in deze gids alle advocaten van een bepaalde balie vermeldt, en dus ook

zij die zelf persoonlijk geen telefoonabonnee zijn, en hij daarbij eÂeÂn

advocaat van die balie vergeet op te nemen, ook al is dit geen telefoon-

abonnee(349).

(344) Rb. Brugge 20 maart 1998, T. Vred. 1998, 589.

(345) Vred. Oostrozebeke 19 september 1995, R.W. 1996-97, 1370, noot K. JOSSART en

C. VERIS. In dezelfde zin: Vred. St.-Niklaas (2) 19 februari 1997, T. Vred. 1997, 415.

(346) Gent 12 januari 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.884.

(347) Brussel 29 november 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.581.

(348) Antwerpen 21 oktober 1996, R.W. 1996-97, 1064.

(349) Rb. Veurne 11 december 1997, T.W.V.R. 1998, 170.
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Ð Het feit dat caddies van een supermarkt zich op ongebruikelijke plaatsen

bevinden Ð in casu op 300 meter van de winkel Ð volstaat niet op zich

om in hoofde van de supermarkt een nalatigheid vast te stellen(350).

Ð De verkoper-producent van propaangas, geleverd in steeds herbruikbare

gasflessen, handelt onvoorzichtig door gebruik te maken van gasflessen

zonder een opening in het deksel (waardoor de beschermkop kan be-

vriezen en de gasfles bij vriesweer zelfs kan ontploffen), terwijl de

verkoper-producent als beroepsverkoper technisch gezien de keuze had

een veilige oplossing te kiezen(351).

Ð De rijkswacht heeft de situatie gecreeÈerd waarin een vriendin van eÂeÂn van

de beklaagden 2 granaten, 10 patronen en een revolver de zaal heeft

kunnen binnenbrengen door het verzuim om alle nodige maatregelen te

nemen om vrouwelijk personeel in dienst te nemen teneinde over te gaan

tot de fouillering van het vrouwelijk publiek dat zich in de gehoorzaal

begaf, waar enkele zeer gevaarlijke gedetineerden verschenen(352).

Ð Men kan de eigenaar van een grote zeilboot die zelf de besturing van het

schip niet verzekerde en die persoonlijk geen enkele fout heeft begaan,

niet verwijten beroep te hebben gedaan op een niet-gekwalificeerde

bemanning bestaande uit familieleden en vrienden, allen zeilfanaten en

behoorlijk getraind, die trouwens hadden aanvaard, ondanks het slechte

weer, deel te nemen aan de kwestieuze regatta(353).

Ð De uitbater van een zwembad heeft een algemene verplichting van

voorzichtigheid en veiligheid ten opzichte van zijn klanten, en in het

bijzonder ten opzichte van de jonge kinderen die zijn instelling bezoe-

ken(354).

Ð Een piloot van een luchtballon mocht er redelijkerwijze van uitgaan dat

hij zonder gevaar voor het leven of voor de zaken van derden zijn

landingsmaneuver met zijn luchtballon kon uitvoeren. Hij moet geen

rekening houden met dieren, welke zich op een verder gelegen weiland

bevonden, doch voor hem niet visueel waarneembaar waren(355).

Ð Alvorens de busbestuurder opnieuw start, dient hij er zich van te ver-

gewissen dat het in- en uitstappen van alle reizigers is beeÈindigd en dat de

deuren gesloten zijn. Er kan van de bestuurder echter niet worden geeÈist

dat hij, voor hij de bus in beweging zet, het komen en gaan van de

passagiers op de bus controleert, die vrij zijn om al dan niet plaats te

nemen, of dat hij nagaat of zij zich in een positie bevinden waarin ze hun

evenwicht kunnen bewaren. Een dergelijke vereiste zou het onmogelijk

maken om het busverkeer volgens een bepaald, efficieÈnt uurrooster te

(350) Brussel 19 september 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.029.

(351) Antwerpen 24 maart 1994, R.G.A.R. 1997, nr. 12.717.

(352) Brussel 21 september 1994, J.T. 1994, 829.

(353) Rb. Brugge 24 juni 1997, R.H.A. 1998, 362.

(354) Bergen 17 februari 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.859.

(355) Vred. Zelzate 22 september 1994, Intern. Vervoerr. 1994, 558.
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laten verlopen. Zodra de busreizigers zich op de bus bevinden, is het aan

hen om zo snel mogelijk hun eigen veiligheid te verzekeren(356).

Ð De stuwadoor die de goederen met de vereiste zorg en onder toezicht van

de schipper in het ruim van het schip gestuurd heeft en die de schipper

bovendien opmerkzaam heeft gemaakt op het uitzonderlijke gewicht van

de lading, is niet aansprakelijk voor de uit een gebrek van de stuwing

voortvloeiende schade(357).

Ð Onvoldoende voorzorgen nemen om te verhinderen dat opgejaagd wild

zijn uitweg zoekt naar de openbare weg is een grove nalatigheid. Boven-

dien dient de jager zijn gedrag dusdanig te bepalen dat de gebruikers van

de openbare weg geen gevaar lopen voor overstekend wild. Aldus is de

jager aansprakelijk voor een ongeval waarbij een personenwagen in

aanrijding komt met een ree(358).

Ð Aangezien de organisator van een drijfjacht op klein wild zeker moest

weten dat er everzwijnen waren vlakbij het jachtgebied, en evenzeer dat

de schoten en kogelneerslag deze noodzakelijk gingen storen, moest hij

alle nodige maatregelen treffen om ze af te leiden in de andere richting

dan de rijbaan, wat hier niet gebeurd is(359).

Ð De benzinepompuitbaatster die een te grote hoeveelheid benzine bestelt,

is aansprakelijk voor het overlopen van de tank, aangezien zij de inhoud

van de tank dient te kennen. De beroepsleverancier van benzine moet

evenwel opmerken dat er geen peilmeterinstallatie en overvullings-

signaal aanwezig zijn. De afwezigheid van deze instrumenten en de grote

vulsnelheid hadden hem tot waakzaamheid moeten aanzetten, zodat hij

door toezicht te houden op de aangelegde leiding het overlopen kon

voorkomen. Beiden zijn dan ook gelijk aansprakelijk voor de ontstane

schade(360).

Ð De vervoerder van een uitzonderlijk transport begaat een fout wanneer hij

de reisroute niet effectief en voorafgaand verkent(361).

Ð Indien uit het dossier blijkt dat de Nationale Huisvestingsmaatschappij de

lokale maatschappij slecht heeft geadviseerd en inadequaat heeft bijge-

staan in de keuze en de uitvoering van gunningsprocedure, is ze haar

verplichting, welke voortvloeit uit haar taak van toezichthoudende over-

heid, niet correct nagekomen(362).

(356) Luik 23 juni 1997, J.L.M.B. 1999, 359.

(357) Antwerpen 14 september 1998, R.H.A. 1999, 3.

(358) Vred. Hasselt 14 december 1994, De Verz. 1995, 317, noot V. BUSSCHAERT.

(359) Pol. Dinant 10 juni 1996, De Verz.1996, 709, noot M. LAMBERT.

(360) Gent 16 januari 1996, A.J.T. 1995-96, 465, noot G. BALLON; zie naar analogie: Gent

17 april 1997, A.J.T. 1998-99, 922.

(361) Rb. Doornik 26 september 1994, Iuvis 1998, 798.

(362) Brussel 26 september 1995, T. Aann. 1996, 340, noot.
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Ð Diegene die zijn identiteitskaart aan een persoon verkoopt die haar

gebruikt om een lening aan te gaan op naam van de titularis van de

identiteitskaart, is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn

laakbaar gedrag ten opzichte van de lener die de terugbetaling door de

ontlener niet heeft kunnen bekomen(363).

Ð Wie bewust en met opzet zijn medewerking verleent aan de poging van

een schuldenaar om een deel van zijn vermogen kwaadwillig aan zijn

schuldeisers te onttrekken, begaat een onrechtmatige daad(364).

Ð De voordracht door het hoofd van de eredienst voor de benoeming van

godsdienstleraars in het officieel onderwijs gebeurt willekeurig door een

soevereine controle over de didactische kwaliteiten en de morele inte-

griteit van de kandidaten volgens de filosofie en de voorschriften van het

godsdienstonderwijs; er dient geen uitgebreidere motivering gegeven te

worden dan bij een ontslag. Wanneer vastgesteld wordt dat de leraar geen

blijk kon geven van een onberispelijk gedrag, begaat de kerkelijke

overheid geen fout, wanneer zij de voordracht tot benoeming twee dagen

voÂoÂr het begin van het schooljaar heeft teruggetrokken(365).

Ð Door wetens en willens mee te werken aan het in omloop brengen van

een geantidateerd cognossement, miskent de scheepsagent de algemene

zorgvuldigheidsnorm en begaat aldus een buitencontractuele fout, waar-

door hij rechtstreeks kan worden aangesproken door de ladingsbelang-

hebbende(366).

Ð De landbouwer, verkoper van een koe die ontsnapt, begaat geen fout door

het toekennen van een korting op de koopprijs van koeien, gewogen op

het erf eerder dan in het slachthuis, door een veearts te roepen om het gek

dier te bedaren, door de mening te opperen dat de tussenkomst van een

veearts verkieslijk is boven die van de rijkswacht, doordat de koe na de

tussenkomst van de veearts nog gekker werd daar hij niet kon noch moest

weten dat de kalmeermiddelen haar tegen alle verwachtingen nog meer

zouden opwinden, doordat de veearts de koe slachtte omdat de schade-

lijke gevolgen van de ontsnapping zodoende herleid werden, door het

aanvaarden van een prijsverlaging om persoonlijke redenen(367).

Ð Door op een zichtbare en makkelijk toegankelijke plaats lokaas te plaat-

sen met het oog op rattenvernietiging, en door de buurt hiervan niet te

verwittigen en de aanwezigheid van deze produkten niet te hebben

gesignaleerd met hiertoe geschikte panelen, heeft eiseres een gekwalifi-

ceerde fout begaan(368).

(363) Rb. Brussel 21 april 1997, Pas. 1996, III, 51.

(364) Rb. Mechelen 5 februari 1997, R.W. 1997-98, 983, noot K. VAN RAEMDONCK, ,,Inbreng

in natura in een vennootschap en (deelneming aan) bedrieglijk onvermogen''.

(365) Luik 20 maart 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.713.

(366) Antwerpen 25 april 1995, Eur. Vervoerr. 1995, 503.

(367) Brussel 22 november 1994, T. Vred. 1997, 305.

(368) Vred. Verviers 7 november 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.564, noot.
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Ð De ontvanger der belastingen heeft door de gerechtsdeurwaarder op-

dracht te geven een nieuwe procedure van tenuitvoerlegging te starten,

die gezien het lot van de voorgaande procedure gedoemd is te mislukken,

een fout begaan, aangezien de verschuldigde belastingen van een aan het

huwelijk voorafgaande periode, niet kunnen worden gerecupereerd ten

laste van de van goederen gescheiden echtgenote(369).

Ð De wetsverzekeraar die het schadegeval ten laste heeft genomen, moet,

alvorens het kapitaal samen te stellen, de rechthebbenden op de hoogte

stellen van de naam van het organisme dat belast is met de dienst van de

renten en hen inlichten over de beschikkingen van artikel 45 Arbeidson-

gevallenwet. De wetsverzekeraar die aan de rechthebbenden een ver-

keerd bedrag meedeelt, met name het driedubbele van het bedrag waarop

zij aanspraak konden maken, begaat een fout(370).

22. RECHTSMISBRUIK

Het Hof van Cassatie heeft de algemene maatstaf voor rechtsmisbruik, nl.

rechtsuitoefening die de grenzen overschrijdt van de normale rechtsuit-

oefening door een zorgvuldig persoon, gepreciseerd in een aantal specifieke

criteria, nl. uitoefening van een recht met uitsluitend oogmerk een ander

schade toe te brengen, rechtsuitoefening zonder enig nut voor de titularis van

dat recht, het feit dat de rechtstitularis zijn recht op verschillende wijzen met

gelijk nut voor hemzelf kan uitoefenen en hij de wijze kiest die het meest

nadelig is voor de andere, en tenslotte de wanverhouding tussen het voordeel

dat de rechtsuitoefening de rechtstitularis biedt en het nadeel dat daarmede

aan een ander wordt berokkend.

Meermaals heeft het Hof van Cassatie uitdrukkelijk erkend dat in bepaalde

gevallen de uitoefening van een recht, bij niet-contractuele verhoudingen,

een delictuele of quasi-delictuele fout kan opleveren, waarmee het dus, nu

het uitdrukkelijk naar het begrip ,,fout'' verwijst, de oplossing verbindt met

de artikelen 1382-1383 B.W.(371).

Rechtsmisbruik ontstaat niet alleen door de uitoefening van een recht met de

enkele bedoeling om te schaden(372). In de lijn van het beginselarrest van

10 september 1971(373) kan er van misbruik van recht ook sprake zijn

wanneer een recht zonder redelijk en voldoende belang wordt uitgeoe-

fend(374), namelijk wanneer het aan derden berokkende nadeel buiten

(369) Beslagr. Luik 9 september 1996, J.L.M.B. 1996, 1658.

(370) Rb. Brussel 19 september 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.965.

(371) Zie ook Proc-Gen. E. KRINGS, ,,Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de

rechtsvorming'', Redevoering uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van

Cassatie op 3 september 1990, Arr. Cass. 1990-91, 15, nr. 17.

(372) Cass. 24 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1129, R.W. 1992-93, 685 en R.C.J.B.

1995, 5, noot L. VAN BUNNEN.

(373) Cass. 10 september 1971, Arr. Cass. 1972, 31.

(374) Zie ook Cass. 27 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, nr. 656; Cass. 20 november 1987, Arr.

Cass. 1987-88, nr. 171.
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verhouding is met het door de houder van het recht beoogde of verkregen

voordeel(375).

In een betwisting omtrent de uitvoering van werken op een erfdienstbaarheid

van uitweg, waardoor deze onrechtmatig in bezit werd genomen, vordert de

titularis van de erfdienstbaarheid de afbraak van het wederrechtelijk opge-

richte bouwwerk en het herstel van de vorige toestand. De Rechtbank van

Eerste Aanleg te Luik wijst deze vordering af omdat het deel van de erf-

dienstbaarheid waarop werd gebouwd, voor de titularis ervan een louter

theoretisch nut heeft. In cassatie wordt aangevoerd dat de storende derde

deze toestand moedwillig in het leven heeft geroepen, zodat hij zich niet

meer op de exceptie van rechtsmisbruik kan beroepen. Het Hof van Cassatie

oordeelt ,,dat de rechter, om te bepalen of er rechtsmisbruik is, bij de

beoordeling van de belangen die in het geding zijn, rekening moet houden

met alle omstandigheden van de zaak; dat hij inzonderheid moet nagaan of

degene die andermans recht heeft aangetast, niet moedwillig heeft gehan-

deld, zonder zich te bekommeren om het recht dat hij moet eerbiedigen,

waardoor hij een fout heeft begaan die hem de mogelijkheid ontneemt om de

exceptie van rechtsmisbruik in zijn voordeel aan te voeren''. Uit de feitelijke

overwegingen van het bestreden vonnis leest het Hof van Cassatie dat

impliciet werd vastgesteld dat de storende derden noch moedwillig, noch

te kwader trouw hadden gehandeld(376).

In een andere hypothese oordeelde het Hof te Luik dat de theorie van

rechtsmisbruik geen toepassing vindt wanneer het slachtoffer van het be-

weerde rechtsmisbruik een fout heeft begaan door de grenzen van zijn eigen

recht te overschrijden(377).

Misbruik van een recht of een wettelijk voordeel vormt een delictuele of

quasi-delictuele fout(378). Doordat de Staat een aannemer met een aanzien-

lijke en onverantwoorde vertraging heeft betaald, zodat hij zichzelf het

voordeel heeft verleend van het kosteloos gebruik van de gelden die aan

die aannemer waren verschuldigd en aan het Gewest een schade heeft

berokkend die alleen het gevolg was van zijn kwade wil, zonder dat er enig

objectief gegeven aanwezig was dat aanleiding gaf tot de totstandkoming van

de normale en onvermijdelijke lasten van het verleden, heeft hij een fout

begaan in de zin van art. 1382 B.W.(379). De schuldeiser moet zijn be-

voegdheid om uitvoerend beslag te leggen gebruiken binnen de perken van

de redelijkheid(380). Zo maakt het leggen van bewarend beslag daar waar de

veel goedkopere procedure van bekrachtiging van de loonsoverdracht kon

(375) Toepassing van het begrip ,,evenredigheid'': Cass. 19 november 1987, Arr. Cass. 1987-

88, 354; Cass. 30 januari 1992, R.C.J.B. 1994, 185, noot P. FORIERS en J.L.M.B. 1992, 650.

(376) Cass. 14 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1138, J.L.M.B. 1998, 1423, Rev. prat. not. b.

1998, 126 en Bull. 1997, 1191.

(377) Luik 8 juni 1993, J.T. 1998, 428, noot P. WEÂRY.

(378) Anders: Kort Ged. Rb. Bergen 20 oktober 1993, J.T. 1994, 158.

(379) Luik 22 december 1994, J.L.M.B. 1995, 446.

(380) Zie voor het beginsel, b.v. Brussel 11 mei 1995, R.W. 1995-96, 1341, noot P. DEPUYDT.
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toegepast worden, rechtsmisbruik uit en is het minstens in strijd met de

vereisten van proceseconomie. De kredietgever die dit toch doet, begaat een

fout in de zin van art. 1382 B.W. waardoor de kosten van het bewarend

beslag niet ten laste van de consument gelegd dienen te worden(381). De

uitgever, de drukker en de verdeler zijn aansprakelijk voor de publicatie van

een artikel, zelfs indien de auteur gekend is en ongeacht hun medewerking

aan het opstellen van het geschreven stuk, wanneer vaststaat dat hun gebrek

aan controle op de publicatie schade aan een derde heeft veroorzaakt. Er

bestaat geen onschendbaarheid van journalisten of opinieschrijvers. Zij

blijven onderworpen aan het aansprakelijkheidsrecht. Het onnodig aantasten

van de persoonlijkheidsrechten van een derde maakt een misbruik van vrije

meningsuiting uit. De beschrijving van een handelaar in een jaarboek, waar-

uit een zeer pejoratieve beoordeling blijkt en waarbij, zonder rechtvaardi-

ging, wordt verwezen naar de vreemde nationaliteit van de handelaar, maakt

rechtsmisbruik uit(382).

23. DE OMSTANDIGHEDEN

De daad van de schadeverwekker moet beoordeeld worden in het licht van

het criterium van de normaal zorgvuldige en omzichtige burger, geplaatst in

dezelfde omstandigheden(383).

De rechter toetst het gedrag van de aangesprokene op objectieve wijze aan

het abstracte referentiebeeld van een voorzichtig en zorgvuldig persoon

geplaatst in dezelfde externe omstandigheden. Abstrahering is noodzakelijk

omdat bij onrechtmatigheid de daad naar diens buitenkant moet beoordeeld

worden: is de gedraging binnen onze rechtsstaat aanvaardbaar of moet ze

verboden worden. Het aquiliaans foutbegrip laat in zekere zin toe dat, niet-

tegenstaande de abstracte toetsing, door de omstandigheden een bijkomende

concretisering gebeurt bij het beoordelen van de onrechtmatigheidsvraag.

Alle externe omstandigheden, die niet eigen zijn aan het te beoordelen

gedrag, komen in aanmerking, zoals de omstandigheden van plaats, tijd, ...

De vraag stelt zich tot op welk punt omstandigheden extern zijn en waar

subjectieve, interne elementen opduiken.

Aan een in concreto-beoordeling komt men toe wanneer het referentiebeeld

werkelijk ,,in het lichaam'' wordt geplaatst van de schadeverwekker. Met

omstandigheden eigen aan de individuele gesteldheid van de aangesprokene

wordt dan rekening gehouden. Dergelijke interne of subjectieve elementen

moeten bij de beoordeling in abstracto worden geweerd, wil men niet

(381) Vred. St.-Niklaas 3 januari 1996, R.W. 1996-97, 406, noot A. DE BOECK en T. Vred.

1997, 372.

(382) Luik 14 maart 1995, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1995-96, 300.

(383) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1164 e.v., nr. 17 en 18; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v.

K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1305 e.v., nr. 25 en 26;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R.

1995, (1115), nr. 25.
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vervallen in een ongelijke waardering van gelijksoortige schadegevallen. Bij

het beoordelen van het gedrag van de aangesprokene wordt bijgevolg in

beginsel geen rekening gehouden met zijn leeftijd, geslacht, intelligentie,

zijn gezondheidstoestand of fysieke kracht, zijn durf, zijn karakter, ...

De beroepsbekwaamheid kan, zoals gesteld, niet worden beschouwd als een

persoonlijke kwaliteit van de persoon, maar wel als een vereiste verbonden

aan de uitoefening van een bepaalde activiteit. Andere elementen bij de

beoordeling zijn onder meer de plaats, de atmosferische toestand en het

tijdstip van de schadeverwekkende handeling.

( a ) S p o r t e n s p e l

Ð Door een ,,sliding tackle'' uit te voeren met een ongewone, ongelooflijk

overdreven kracht, begaat een voetbalspeler een fout in de zin van artikel

1382-1383 B.W.(384).

Ð Bij sportwedstrijden moet men rekening houden met het karakter ervan,

met het feit dat de handeling werd gesteld door de deelnemende sportman

en met de omstandigheden. De zorgvuldigheidsplicht bij een snelheids-

wedstrijd voor auto's op een gesloten omloop moet geconcretiseerd

worden, waarbij autopiloten risico's kunnen nemen (om te winnen) die

ontoelaatbaar zijn op een openbare weg(385).

Ð Stuurfouten zijn eigen aan autowedstrijden. Ze volstaan niet om de

delictuele aansprakelijkheid van de piloot mee te brengen. Om het al

of niet foutieve karakter van zijn gedrag te beoordelen, moet dit worden

vergeleken met dat van een doorsnee voorzichtig en bedachtzaam be-

oefenaar van dezelfde sport. De toeschouwers die gekwetst raken bij een

ongeluk dat plaatsvindt tijdens een autowedstrijd, terwijl ze zich in een

verboden zone bevonden, zijn zelf als enige aansprakelijk voor de schade

die ze hebben geleden(386).

Ð Het gedrag van een voetbalspeler moet getoetst worden aan de algemene

voorzichtigheidsregels. Daarbij dient rekening gehouden te worden met

de omstandigheden eigen aan de beoefening van de bepaalde sportac-

tiviteit en met de van toepassing zijnde spelregels. Wanneer uit de

feitelijke gegevens blijkt dat een voetbalspeler, na een fase van spelver-

traging waarbij de tegenspeler in vrijstaande positie de bal krijgt, tem-

poriseert en wegtrapt, en vervolgens die tegenspeler met de onderkant

van de voet, van boven naar onder hard trapte op zijn nog gestrekte

rechterbeen, maakt deze voetbalspeler een fout die een normaal behoed-

zaam speler, geplaatst in dezelfde omstandigheden, niet zou hebben

begaan(387).

(384) Luik 11 april 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.710.

(385) Antwerpen 3 februari 1999, Verkeersrecht 1999, 328.

(386) Pol. Hoei 16 oktober 1995, J.L.M.B. 1996, 932.

(387) Rb. Hasselt 6 oktober 1994, R.W. 1996-1997, 57, met noot.
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Ð Wat het waarborgen van de veiligheid ten aanzien van een toeschouwer

betreft, rust op de organisator van een autorally een inspanningsverbinte-

nis en geen resultaatsverbintenis. De aansprakelijkheid van organisatoren

van wedstrijden zowel ten aanzien van de sportbeoefenaars als ten

aanzien van de wedstrijddeelnemers, toeschouwers of derden in het

algemeen, is gebaseerd op de algemene zorgvuldigheidsnorm vervat in

art. 1382 en 1383 B.W. waarvan de inhoud op grond van feitelijke

omstandigheden wordt bepaald. De rechter verwijst hierbij naar het feit

dat het normaal is dat ,,bij dergelijke wedstrijden de deelnemers bepaalde

risico's nemen (om te winnen) en er is in casu niet aangetoond dat de

deelnemer in kwestie een onbezonnen of overdreven risico heeft genomen

of een onvoorzichtigheid heeft begaan, rekening houdende met de (...)

specifieke omstandigheden;''(388).

( b ) A r t s / Z i e k e n h u i s

Ð Een geneesheer is aansprakelijk voor de lichtste fout, die moet beoor-

deeld worden in functie van het gedrag van een normaal, competent,

aandachtig en voorzichtig geneesheer in dezelfde omstandigheden. Een

verkeerde diagnose is in se nog geen beroepsfout, wanneer een normaal

voorzichtig geneesheer zich in hetzelfde geval en in dezelfde omstan-

digheden had kunnen vergissen. De vergissing wordt evenwel foutief,

wanneer zij het gevolg is van nalatigheid of gebrek aan voorzorg van-

wege de geneesheer, vermits hij, zo hij had gehandeld met de nodige

voorzichtigheid, deze had kunnen vermijden. In geval van twijfel dient

een geneesheer de juistheid van zijn diagnose na te gaan met alle hem ter

beschikking staande onderzoeksmiddelen. Er is dan ook een beroepsfout

wanneer een verkeerde diagnose wordt gesteld zonder dat een diepgaand

onderzoek werd uitgevoerd, hoewel de omstandigheden en de medische

gebruiken dit absoluut vereisten, waardoor de patieÈnt een kans heeft

verloren om te ontsnappen aan de gevolgen van de aandoening waaraan

hij leed(389).

Ð Van een zieke persoon die pas een radiografisch onderzoek heeft onder-

gaan, kan niet hetzelfde voorzichtig gedrag worden vereist als van een

normaal persoon die van een dergelijke tafel afstapt. De angst voor het

onderzoek, de houding die gedurende dit onderzoek werd aangenomen en

de gezondheidstoestand van de persoon kunnen vasomotorische toestan-

den veroorzaken die zijn fysisch of neurologisch evenwicht aantas-

ten(390).

(388) Vred. Westerlo 2 augustus 1995, A.J.T. 1995-96, 244, [26 juli 1995], Turnh. Rechtsl.

1995-96, 25, R.W. 1997-98, 752 en Sport & Recht 2000 (weergave), 510.

(389) Luik 23 december 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.168.

(390) Brussel 16 maart 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.750.
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( c ) V e r k e e r

Ð Talrijke voorbeelden zijn ook terug te vinden inzake uitspraken die

verband houden met verkeerssituaties. Zo bijvoorbeeld bevestigde het

Hof van Cassatie in zijn arrest van 16 januari 1996 het beginsel dat het

plots remmen waardoor een bestuurder de controle over zijn voertuig

verliest en een ongeval veroorzaakt al naar gelang de omstandigheden

waarin dit plots remmen plaats heeft, om veiligheidsredenen kan gerecht-

vaardigd zijn of niet(391).

Ð Het plots remmen voor een hindernis levert geen fout op wanneer dit

maneuver zijn oorsprong vindt in het onverwacht en onvoorzienbaar

opdagen van de hindernis en de reactie daarop niettemin aannemelijk

is Ð ook al was misschien een andere reactie mogelijk geweest. Deze

elementen beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze in feite(392).

Ð Wanneer een zesjarig kind plots een steenweg oversteekt, is de autobe-

stuurder die het kind aanrijdt aansprakelijk wanneer deze de snelheid van

zijn voertuig niet aanpast aan de plaatsgesteldheid en niet als een normaal

voorzichtige en omzichtige bestuurder reageert door het kind niet te

zien(393). Daarentegen kan een weggebruiker rechtmatig verwachten

dat een driejarig kind niet plots de rijbaan oversteekt wanneer het wordt

begeleid door een volwassen persoon die het aan de hand houdt(394).

Ð Door op bruuske en onverwachte wijze over te steken, zonder voldoende

aandacht te besteden aan het verkeer op de rijbaan, hoewel het kind op de

leeftijd van zeven jaar in staat was dit te doen, heeft dit kind een

persoonlijke fout begaan die zijn eigen aansprakelijkheid in het gedrang

brengt(395).

Ð Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat de geõÈntimeerde geen

enkele fout heeft begaan, doch dat appellante zelf een fout heeft begaan

door tussen de rioleringsput en de ruimingsauto, waarvan de zuigdarm

toch goed zichtbaar in het oog sprong, over te steken. Appellante kon

immers niet inroepen dat zij verrast werd door de lager liggende kabel,

omdat zij wist of diende te weten dat ter plaatse volop wegwerkzaam-

heden en rioleringswerken aan de gang waren, met onvermijdelijke

hindernissen verspreid over de werf, zodat zij bijzonder waakzaam

diende te zijn bij het betreden van de werf. De aanwezigheid van de

bewuste vrachtwagen met de eraan gekoppelde zuigslang had voor haar

(391) Cass. 16 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 33.

(392) Zie voor een voorbeeld: Brussel 24 januari 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.602: een

bestuurder rijdt een ander voertuig achteraan aan omdat dit laatste voertuig plots dient te

remmen omdat kinderen onverwacht al lopend de rijbaan oversteken. Het Hof van Beroep te

Brussel legt de aansprakelijkheid voor het ongeval bij de kinderen die, door plotseling de straat

op te rennen, de normale verwachtingen van de autobestuurders hebben verschalkt.

(393) Luik 3 juli 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.138.

(394) Bergen 20 november 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.894.

(395) Bergen 11 maart 1997, Verkeersrecht 1997, 309.
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bovendien een duidelijke waarschuwing moeten vormen dat er ter plaatse

volop werken aan de gang waren en zij er zich dus moest van onthouden

juist deze plaats te betreden(396).

Ð Een kind dat speelt in een straat waarin elk autoverkeer is verboden en dat

zich op het ogenblik van het ongeluk niet bevindt op de naburige werf,

begaat geen enkele fout of objectief onrechtmatige daad. Spelen in de

nabijheid van versperringen die de toegang tot een werf verbieden is niet

foutief, noch objectief onrechtmatig. De moeder van het slachtoffer die

haar dochter in deze omstandigheden laat spelen, zonder zelf aanwezig te

zijn of zonder voortdurend toezicht uit te oefenen, heeft geen enkele fout

begaan in oorzakelijk verband met het ongeval, zoals zich dat heeft

voorgedaan. Door zware en grote versperringen te plaatsen om de toe-

gang tot de werf te verbieden, doch zonder deze ook onderling te

verbinden en zonder ze te hebben vastgemaakt om zodoende een vol-

doende stabiliteit te verzekeren, begaat de aannemer een fout(397).

Ð Een ruiter die een priveÂ-eigendom betreedt via een toegangsweg die alle

uiterlijke kenmerken van een openbare weg vertoont, begaat geen

fout(398).

Ð In een geval waarin de plaats van het ongeval was afgescheiden van de

openbare weg door een gracht, werd geoordeeld dat het feit dat het terrein

vanaf de openbare weg kon worden betreden nog niet impliceert dat het

voor het publiek ook toegankelijk is. De aanwezigheid van een put op een

plaats die niet toegankelijk is voor het publiek, kan in die omstandig-

heden niet worden aanzien als een nalatigheid of onvoorzichtigheid, noch

als een gebrek in de zaak(399).

Ð Een rustoord begaat als dusdanig geen fout of onvoorzichtigheid door een

rustbank dwars over de toegangsweg te plaatsen om te verhinderen dat

wagens zouden binnenrijden over de inrit in aanleg. Het verplaatsen maar

ook het laten staan van voorwerpen op een toegangsweg behoort tot het

normale gebruik van de weg (bijvoorbeeld een wagen, geloste voorwer-

pen, enz.). Iedere gebruiker van een toegangsweg dient daarmee rekening

te houden en dient de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen(400).

Ð De beslissing van het Hof van Beroep te Gent dd. 3 februari 1995 waarbij

de rechters, aldus het Hof van Cassatie, ,,ervan uitgaan dat plots remmen

om een aanrijding met een huisdier te vermijden steeds te beschouwen is

als remmen om veiligheidsredenen en nalaten te onderzoeken of het

opdagen van de kat, eigendom van eiseres, een onvoorzienbare hindernis

(396) Antwerpen 17 januari 1996, R.W. 1998-99, 306.

(397) Luik 9 september 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.496.

(398) Rb. Nijvel 12 september 1994, Iuvis 1995, 342.

(399) Gent 27 maart 1998, T.A.V.W. 1998, 176.

(400) Brussel 16 juni 1998, Intercontact (N) 1999 (weergave), 125.
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uitmaakte, welke, in de gegeven omstandigheden, de reactie van plots

remmen door verweerster rechtvaardigde'' werd vernietigd(401).

Ð De voetganger die de rijbaan oversteekt terwijl hij de komst van een

motorrijder opmerkt, doch geen rekening houdt met de afstand, waarop

die zich nog bevond, begaat een fout in oorzakelijk verband met het

ongeval en draagt eÂeÂn derde van de aansprakelijkheid. De motorrijder die

de voetganger niet kon ontwijken of niet tijdig kon stoppen, terwijl hij

gezien had dat de voetganger de rijbaan van links naar rechts begon over

te steken op het moment dat hij een vijftiental meter van hem verwijderd

was, begaat eveneens een fout. Het feit dat de straatverlichting onvol-

doende was om de zichtbaarheid te verzekeren, had de motorrijder ertoe

moeten aanzetten zijn snelheid aan te passen(402).

( d ) O p v o e d i n g e n o n d e r w i j s

Ð De organisator van een vakantiekolonie, die de kinderen laat spelen op

een speelplaats waarvan de bestrating onregelmatigheden vertoont die

van aard zijn om onaandachtige personen te doen struikelen, verzuimt

aan zijn voorzichtigheids- en voorzorgsplicht(403).

Ð Een vader zal niet aansprakelijk gesteld worden krachtens art. 1382 B.W.

voor de schade veroorzaakt door zijn zoon, omdat hem niet kan worden

verweten te speculeren op een verbetering van de geestelijke toestand

van zijn zoon door hem in leefomstandigheden te plaatsen die de nor-

maliteit zoveel mogelijk benaderen. De vader beging dan ook geen fout

door zijn zoon thuis onderdak te verschaffen met behoud van ambulatoire

zorgen(404).

( e ) M i l i t a i r e n

Ð Het betwiste gedrag van een beklaagde, die Ð in het kader van een

militaire actie die de dood van mensen heeft veroorzaakt Ð wordt

vervolgd wegens een inbreuk op de artt. 418-419 Sw., moet in beginsel

worden beoordeeld door te verwijzen naar het gedrag van een voorzichtig

en verstandig persoon die in de feitelijke omstandigheden is geplaatst,

waarmee deze persoon te maken zou hebben. Binnen de context van de

vervolgingen ingesteld ten laste van een hogere officier, moet het gedrag

van de beklaagde worden geconfronteerd met dat van een normaal

voorzichtige en verstandige hogere officier, die in dezelfde externe

feitelijke omstandigheden is geplaatst. De beoordeling van het foutieve

karakter van een dergelijk gedrag moet worden beperkt tot de situationele

gegevens, waarvan de beklaagde kennis had op het ogenblik dat hij het

(401) Cass. 16 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 33.

(402) Brussel 24 november 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.635.

(403) Brussel 13 juni 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.730.

(404) Rb. Verviers 18 november 1998, T. Vred. 1999, 118.
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ten laste gelegde feit stelde of niet stelde, met het risico eveneens te

beoordelen welke mogelijkheid diezelfde persoon had om later nog in het

uitvoeringsproces tussen te komen, zodra hij kennis had van andere

gegevens of andere informatie, die van aard waren hem te overtuigen

van de noodzaak om het gegeven bevel hetzij teniet te doen, hetzij de

uitvoeringsmodaliteiten ervan te wijzigen(405).

Ð Militaire operaties kunnen voor de deelnemers daaraan zowel het ge-

oorloofde gebruik van geweld als het gevaar te worden gedood met zich

brengen. Dit bijzonder kenmerk zorgt ervoor dat een bevelhebber van de

strijdkrachten niettemin op een normale en voorzichtige manier zou

kunnen gehandeld hebben, ook al heeft hij (zelfs aanzienlijke) verliezen

geleden. Bij de beoordeling van een foutief verzuim, moet in een derge-

lijk geval eveneens rekening worden gehouden met het principe van de

militaire subordinatie en van de verplichting voor militairen om hun land

te dienen, zo nodig op gevaar voor hun leven. Het gebrek aan voorzich-

tigheid en voorzorg dat tijdens een gewapende operatie de oorzaak is van

lichamelijk leed, vertoont een laakbaar karakter als dit verzuim de

dubbele bijzonderheid vertoont dat dit leed in kwestie even goed te

voorzien als te vermijden was(406).

( f ) P r o c e s r e c h t

Ð Een procespartij beschikt over een voor haar gunstig, bij voorraad en met

uitsluiting van kantonnement uitvoerbaar vonnis dat nog door een ge-

woon rechtsmiddel aanvechtbaar is. Bij de tenuitvoerlegging ervan, zeker

indien er tijdig en op regelmatige wijze beroep tegen aangetekend werd,

moet deze procespartij handelen overeenkomstig de voor iedereen gel-

dende algemene zorgvuldigheids- en voorzichtigheidsplicht(407).

Ð De aansprakelijkheid van de beslaglegger komt niet ipso facto vast te

staan door de afwijzing van diens vordering door de bodemrechter. Zijn

aansprakelijkheid is echter wel in het geding, wanneer de beslaglegger

zelf diende in te zien dat over de schuldvordering ernstige betwisting

mogelijk is(408).

Ð Een beweerde en tergend roekeloze vordering wordt beoordeeld volgens

de algemene zorgvuldigheidsnorm. Ook wanneer ze te goeder trouw

werd ingesteld kan ze laten blijken van een onaanvaardbare lichtzinnig-

heid, nl. bij een evidente beoordelingsvergissing die diende opgemerkt en

vermeden te worden(409).

(405) Mil. Ger. 4 juli 1996, Rev. dr. peÂn. 1997, 115, T. Mil. R. 1997, 57.

(406) Mil. Ger. 4 juli 1996, Rev. dr. peÂn. 1997, 115, T. Mil. R. 1997, 57.

(407) Gent 19 april 1996, T.B.H. 1996, 996.

(408) Antwerpen 21 oktober 1996, R.W. 1996-97, 1064.

(409) Luik 14 januari 1999, J.T. 1999, 372: persoonlijke aansprakelijkheid van de curatoren.
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Ð De toepassing van art. 136 Sv., nl. de veroordeling tot schadevergoeding

van de burgerlijke partij die op haar hoger beroep in het ongelijk wordt

gesteld, vereist niet dat de rechter vaststelt dat het beroep tergend en

roekeloos is of foutief. Dit verschil met de regeling vervat in artikel

1072bis Ger. W. en de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling is

niet discriminerend omdat de omstandigheden op objectieve wijze ver-

schillen(410).

( g ) O v e r h e i d s a a n s p r a k e l i j k h e i d

Ð Een treffende toepassing van de omstandigheid ,,tijd'' vindt men terug in

het reeds besproken tweede Anca-arrest van het Hof van Cassatie be-

treffende het onderzoek naar de aansprakelijkheid van de overheid in het

kader van de uitoefening van de rechterlijke functie. Het Hof verwijst

uitdrukkelijk in zijn arrest naar de omstandigheid ,,dat er, ten tijde van de

faillietverklaring, zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer een con-

troverse bestond over de normen die van toepassing zijn op de procedure

inzake de ambtshalve faillietverklaring''. Het bestreden arrest werd niet

vernietigd om reden dat het bovendien oordeelde ,,dat, gelet op de stand

van de rechtspraak op dat tijdstip, de door de rechtbank van koophandel

gevolgde procedure niet dusdanig van de gevestigde normen afweek dat

een normaal voorzichtig en omzichtig magistraat had moeten nalaten ze

toe te passen''. Het Hof van Cassatie bevestigt aldus de zienswijze van

het bestreden arrest waarbij de appelrechters de omstandigheid in reke-

ning hadden gebracht dat ,,de fout ook onderstelt dat er een verkeerde

toepassing is gemaakt van een gevestigde rechtsnorm, dat wil zeggen van

een norm die gekend was op het moment dat de litigieuze jurisdictionele

handeling werd verricht en dat de dwaling van de magistraat als kenne-

lijk onvergeeflijk kan worden beschouwd, gelet op alle gegevens waar-

over hij beschikte en met name op de onbetwistbare stand van de recht-

spraak op dat tijdstip''. In concreto oordeelden de appelrechters ,,dat

inzake ambtshalve faillietverklaring, zoals uit de rechtspraak en de

rechtsleer blijkt, de praktijk geweldig is geeÈvolueerd vooral na de beslis-

sing waarvan de eisers beweren dat ze hun schade heeft toegebracht,

daar de moeilijkheden van de eerste eiseres en de door haar gevoerde

procedures ertoe hebben geleid dieper na te denken over onderwerpen en

beginselen waarover men het niet altijd eens was''(411).

Ð De omstandigheid ,,tijd'' werd ook verrekend door de Rechtbank te

Aarlen om de onoverwinnelijke dwaling van de overheid aan te nemen

wanneer de onwettelijkheid van een belastingsvordering wordt vastge-

(410) Arbitragehof, arrest nr. 34/99, 17 maart 1999, B.S. 26 juni 1999, 24.234 en T.B.P. 1999,

783.

(411) Cass. 8 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1074, J.L.M.B. 1995, 387, noot D. PHILIPPE,

J.T. 1995, 497, noot R.O.D., R.W. 1995-96, 180, noot A. VAN OEVELEN, Verkeersrecht 1995,

108, R. Cass. 1995, 171, noot A. VAN OEVELEN, Bull. 1994, 1063 en Pas. 1994, I, 1063.
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steld, in het licht van de latere rechtspraak van het Hof van Cassatie,

zonder dat deze voorzienbaar was(412).

Ð De bestuurder die zijn voertuig met miskenning van het verkeersbord E3

parkeerde in een veiligheidszone recht over de reisagentschappen van de

IsraeÈlische luchtvaartmaatschappij ELAL en Turkish Airlines Ð par-

keerverbod dat werd benadrukt door de op het wegdek aangebrachte

schuine witte strepen Ð terwijl er zich achteraan in zijn voertuig en

duidelijk zichtbaar een zwarte aktentas en twee plastic zakken bevonden,

heeft bijzonder ondoordacht gehandeld en heeft hierdoor een toestand

gecreeÈerd, waarvan de opgelopen schade een rechtstreeks en onmiddel-

lijk gevolg is. Hij kan de overheid bijgevolg niet verwijten dat zij

onvoorzichtig zou hebben gehandeld door, met behulp van de ontmij-

ningsdienst van het leger, dit voertuig onschadelijk te maken(413).

Ð Het feit dat het slachtoffer, bij het horen van luide bevelen van een

rijkswachter aan zijn hond, zich niet bekend maakte en zich in het

struikgewas verscholen hield, kan hem geenszins als een fout worden

aangerekend, nu hij klaarblijkelijk uit schrik handelde en voor zijn

lichamelijke integriteit vreesde. Nu de rijkswachter handelde in dienst-

opdracht van de Belgische Staat, dient deze laatste in te staan voor de

schadevergoeding aan het slachtoffer(414).

( h ) V a r i a

Ð Een expert kan pas een fout aangewreven worden indien een normaal en

voorzichtig expert van dezelfde categorie, geplaatst in dezelfde omstan-

digheden, de tekortkoming niet zou begaan hebben. De professionele

kundigheden moeten niet worden beschouwd als de persoonlijke kwali-

teit van de persoon, in casu een deskundige, maar wel als een vereiste

verbonden aan de uitoefening van de expertenactiviteit, al dan niet in een

bepaalde materie gespecialiseerd. De zorgvuldigheidsnorm dient te wor-

den verbonden aan de aard van de handeling behorende tot een bepaalde

specialiteit. Aldus moet het gedrag van de expert, die buiten zijn specia-

liteit treedt, worden getoetst aan het gedrag van een normaal zorgvuldig

specialist tot wiens specialiteit de betrokken handeling hoort. Eveneens

dient men rekening te houden met de externe omstandigheden van plaats,

ruimte en tijd (b.v. de tijd waarover een deskundige beschikt om een

beslissing te nemen). Tenslotte moet de rechter er zich voor hoeden zich

niet te veel te baseren op louter negatieve elementen, zoals de individuele

ervaring van de expert(415).

(412) Rb. Aarlen 13 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 1444; Rb. Aarlen 11 september 1996, F.J.F.

1997, 64.

(413) Brussel 24 november 1994, Verkeersrecht 1995, 77 en R.W. 1994-95, 888.

(414) Antwerpen 5 maart 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.124.

(415) Rb. Kortrijk 11 mei 1999, Computerr. (Ned.) 1999, 184.
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Ð In een bepaald geval wou de verweerder wraak nemen op de eiser door

het renpaard van eiser te verwonden, omdat deze laatste in zijn hoedanig-

heid van rijkswachter zijn motorfiets in beslag genomen had. Waar uit de

getuigenverklaringen blijkt dat de verweerder Ð ook na een per vergis-

sing verkeerde uitvoering van zijn voornemen Ð nog altijd de wil had

zijn plannen uit te voeren, was de aanhoudende vrees van eiser dat er iets

met zijn paarden zou gebeuren, gerechtvaardigd. Het gedrag van de

verweerder vormt dan ook een fout in de zin van art. 1382 B.W. zodat

de verweerder ertoe gehouden is alle schade, voortvloeiend uit het in

veiligheid brengen en verplaatsen van de paarden, te vergoeden(416).

Ð Wanneer een priveÂ-persoon werken uitvoert ter hoogte van zijn oprit en

weet dat er een kabel is aangelegd, is hij verplicht liggingsplannen aan te

vragen alvorens aan de werken te beginnen. Het feit dat de reeds aan-

wezige PVC-gaine verstopt was ter hoogte van de kabel door de dwarsing

ervan, doet niets ter zake. Private nutsvoorzieningen mogen immers de

aanleg van nutsvoorzieningen in het algemeen belang niet in de weg

staan, te meer daar de nuttige ruimte ter plaatse uiterst beperkt was. De

energiemaatschappij kan geen verwijt treffen. Wanneer een priveÂ-per-

soon een metalen staaf door deze gaine drijft en hierbij de ondergrondse

kabel beschadigt, begaat hij een fout. Bewust van de aanwezigheid van

de kabel kon hij immers voorzien dat deze hierbij kan beschadigd

worden. Bovendien heeft hij hierbij de verplichtingen opgelegd door

het K.B. van 6 augustus 1974 volledig naast zich neergelegd. Hij is dan

ook geheel aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade(417).

Ð Er kan redelijkerwijze niet beweerd worden dat het verlaten van een

zwembad zonder de trapladder te gebruiken, in se een fout is. Het is

immers alledaags en gebruikelijk het zwembad te verlaten door te

steunen op de randen en met de benen de nodige stuwbeweging te maken.

Dit stemt inderdaad overeen met het gedrag van een normaal voorzichtig

persoon, beoodeeld in abstracto(418).

Ð Het O.C.M.W. dat door een opeenvolging van foutieve onthoudingen een

hulpvrager zonder onderdak laat en hem aldus verplicht gedurende

verscheidene maanden in onwaardige omstandigheden te leven, begaat

een fout die zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengt(419).

Ð Een leider van een scoutseenheid verneemt dat patrouilleleiders en

hulppatrouilleleiders zich naar aanleiding van een avondje uit hebben

schuldig gemaakt aan diefstallen en stelt deze personen tijdens een

kampvuuravond aan de kaak. Hij vraagt hen in het openbaar de opbrengst

van hun diefstallen terug te geven en sluit hen daarop voor de duur van

(416) Rb. Gent 24 oktober 1997, T.G.R. 1998, 64.

(417) Gent 5 maart 1997, Iuvis 1998, 887.

(418) Brussel 30 maart 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13.109; Brussel 30 juni 1998, Verkeersrecht

1998, 378.

(419) Luik 3 juli 1997, J.L.M.B. 1997, 1403, J. dr. jeun. 1998, afl. 173, 76.

1644 TPR 2000

/secure/DocumentView.aspx?id=rn89781&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100003927&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn98182&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn101504&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn91575&amp;origin=TPR


een jaar uit de troep uit en brengt de jongeren bij hun ouders terug. Op

deze wijze handelt de leider op een manier die in overeenstemming is met

de beginselen van de scoutsbeweging, welke noodzakelijkerwijze zowel

door de ouders van de gestrafte scouts als door de betrokkenen zelf

werden onderschreven. Hij begaat dus geen fout welke zou kunnen

verantwoorden dat hij wordt veroordeeld tot het herstel van het zoge-

naamd moreel nadeel dat de scouts ten gevolge van die gebeurtenissen

zouden hebben ondergaan(420).

Ð Het plaatsen van twee alarmkanonnen en het herhaaldelijk lossen van

kanonschoten, naar aanleiding van een huwelijk, op een niet-vergunde

afstand van 40 meter van stallingen, waarvan de daders wisten dat er zich

vaarzen in bevonden, is een fout. Het herhaaldelijk en van dichtbij

afvuren van kanonschoten, moet bij een ongeboren kalf als een over-

dreven stress worden beschouwd, die het afsterven en de te vroege

geboorte van het kalf heeft veroorzaakt(421).

24. VOORKENNIS

In het schadegeval dat aanleiding gaf tot het reeds besproken arrest van het

Hof van Cassatie van 12 maart 1999 (zie hierboven nr. 8) betreffende de

veiligheidsverbintenis van de overheid is de voorkennis van het slachtoffer

aan de orde. In nabijheid van zijn woning komt een fietser op de openbare

weg ten val op een plaats waar de weg over een afstand van ongeveer

16 meter zichtbare oneffenheden vertoont. Het Hof van Beroep te Gent wees

bij arrest dd. 24 oktober 1997 de oorspronkelijke vordering in schadevergoe-

ding van een slachtoffer af als ongegrond, op grond onder meer dat ,,het niet

wordt betwist dat eiser vlakbij de plaats van het ongeval woont zodat hij de

staat van het fietspad zeer goed moet gekend hebben; (...) dat, door geen of

onvoldoende aandacht te bieden aan het wegdek, waarvan hij de gebreken

kende of moest kennen, eiser een onvoorzichtigheid beging die elke mogelijke

fout van verweerster, in causaal verband met het ongeval en de schade,

doorbrak''. Het bestreden arrest werd door het Hof van Cassatie vernietigd.

Het Hof van Cassatie oordeelt dat de overheid, uitgezonderd wanneer een

vreemde oorzaak die haar niet kan worden aangerekend de overheid belet de

op haar rustende beveiligingsplicht na te komen, door gepaste maatregelen

ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, moet

voorkomen. Wanneer zij aan die verplichting tekortkomt, komt haar aan-

sprakelijkheid in het gedrang en dient zij in te staan voor de schade die

daardoor wordt veroorzaakt, ,,ook al was de getroffen weggebruiker van de

plaatselijke toestand op de hoogte''(422). Dit betekent dat de voorkennis van

de benadeelde, op zichzelf, de aansprakelijkheid van een derde voor het

schadegeval, niet uitsluit.

(420) Rb. Namen 3 februari 1998, J.L.M.B. 1998, 646.

(421) Vred. Beveren 18 oktober 1994, R.W. 1995-96, 994.

(422) Cass. 12 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 152 en Pas. 1999, I, 152.
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Geregeld brengt de lagere rechtspraak het bestaan van voorkennis in reke-

ning bij de beoordeling van de gebeurlijke mede-aansprakelijkheid van het

slachtoffer. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat een onverharde

weg die oneffenheden van meerdere centimeters vertoont, te wijten aan de

maneuvers van autobestuurders, van aard is om het rechtmatig vertrouwen te

verschalken van een voetganger die voor de eerste maal ter plaatse

komt(423). Bij het beoordelen van een overtreding mag de rechter rekening

houden met de bijzondere voorkennis, zoals deze van de weggebruikers met

de plaatsgesteldheid(424).

25. CULPA LEVISSIMA

Het gebruik van de ,,lichtste'' fout kan verwarrend werken in de mate zou

verwezen worden naar een andere standaardmaat dan de gewone(425). Op

zichzelf is natuurlijk iedere inbreuk op een specifieke rechtsnorm of op de

zorgvuldigheidsnorm een fout(426), maar niet iedere vergissing is een fout.

De rechtspraak maakt dan ook eerder nog uitzonderlijk gebruik van de

,,lichtste'' fout.

Zo wordt in het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brugge dd.

6 november 1996, verwezen naar de begrippen marginale toetsing en culpa

levissima: ,,Er zal slechts tot de fout van de bankier kunnen worden besloten

wanneer de betwiste beslissing kennelijk niet een van de mogelijke beslissin-

gen is die door een normaal voorzichtig en redelijk bankier zou zijn ge-

nomen. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat verschillende

bankiers met eenzelfde toestand geconfronteerd, tegenstrijdige beslissingen

kunnen nemen die elk op zich redelijkerwijze gerechtvaardigd kunnen wor-

den. En kunnen deze beslissingen slechts marginaal getoetst worden. Ander-

zijds volstaat in dat geval de ,,lichtste'' fout om de aansprakelijkheid van de

bankier in het gedrang te brengen''(427). Zo ook Ð t.a.v. geneesherenaans-

prakelijkheid Ð oordeelt het Hof te Luik vanuit de ,,lichtste'' fout om

vervolgens te stellen dat niet iedere vergissing, zoals een verkeerde diagnose,

een fout uitmaakt, maar in het concrete geval wel tot een fout besluit(428).

(423) Brussel 31 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.010.

(424) Rb. Leuven 17 maart 2000, Verkeersrecht 2000, 206.

(425) Zie hierboven nr. 16.

(426) Rb. Brussel 12 januari 1996, T.B.B.R. 1996 (verkort), 349: elke overtreding, hoe miniem

ook, op een bestaande gedragsregel.

(427) Kh. Brugge 6 november 1996, T.B.H. 1997, 769, noot.

(428) Luik 23 december 1997 R.G.A.R. 1999, nr. 13.168; zie voor een bespreking van deze

thematiek het vorig Overzicht: H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT,

,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nrs. 27 en 28.
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III. Overheidsaansprakelijkheid

26. OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID. ALGEMEEN

De Staat is, zoals de burgers, onderworpen aan rechtsregels, inzonderheid die

welke betrekking hebben op de vergoeding van schade ten gevolge van

fouten waardoor de subjectieve rechten en de wettige belangen van personen

worden aangetast(429). Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling

of algemeen beginsel stelt de administratieve overheid in de uitoefening van

haar bevoegdheid vrij van de verplichting ex de artikelen 1382 en 1383 B.W.,

inclusief de daar opgelegde zorgvuldigheidsplicht(430).

De toetsing van het overheidsoptreden aan de aansprakelijkheidsregelen heeft

de afgelopen jaren een steeds bredere toepassing gevonden, zowel t.a.v. de

uitvoerende macht, de rechterlijke macht als de wetgevende macht(431).

De rechtspraak van de Raad van State die steeds meer beginselen van

behoorlijk bestuur formuleerde, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, be-

invloedde onvermijdelijk de beoordeling van het aansprakelijkheidsconten-

tieux door de justitieÈle rechter. De invloed van de gelijkstelling van een door

de Raad van State vastgestelde onwettigheid met de onrechtmatigheid van

art. 1382 B.W., kan niet onderschat worden. De vastgestelde onwettigheid

van de overheidsbeslissing betekent tegelijkertijd dat de overheid, die de

beslissing nam, een onrechtmatige handeling heeft begaan, in de mate dat de

onrechtmatigheid aan de overheid kan worden toegerekend, d.i. als zij geen

onoverwinnelijke dwaling bij de interpretatie van de rechtsregel, overmacht

of een andere rechtvaardigingsgrond kan inroepen(432).

Ook de overheid dient de algemene zorgvuldigheidsplicht van art. 1382 B.W.

in acht te nemen(433), zoals het naleven van een aangepaste voorlichtings-

(429) Voor het beginsel: Cass. 19 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 364, J.T. 1992, 142,

concl. Adv.-Gen. J. VELU, J.L.M.B. 1992, 42, noot F. PIEDBOEUF, ,,L'immuniteÂ du juge et la

responsabiliteÂ de l'Etat'', Rev. ReÂg. Dr. 1992, 411, noot C. JASSOGNE, ,,La neÂcessaire dissocia-

tion entre la responsabiliteÂ de la personne morale et la responsabiliteÂ personnelle de celui qui

agit en qualiteÂ d'organe de cette personne morale'', T.B.B.R. 1992, 60, noot A. VAN OEVELEN,

,,De aansprakelijkheid van de Staat voor foutieve handelingen van magistraten principieel

aanvaard door het Hof van Cassatie''; R. DALCQ, ,,La responsabiliteÂ de l'Etat du fait des

magistrats. A propos de l'arreÃt de la Cour de Cassation du 19 deÂcembre 1991'', J.T. 1992, 449;

Cass. 20 juni 1997, Arr. Cass. 1997, II, 677, J.T. 1998, 182; zie ook P. POPELIER, ,,De

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van ministers voor onrechtmatige daden begaan in de

uitoefening van de ministerieÈle functie'', T.B.P. 1999, 5-12.

(430) Cass. 20 juni 1997, Arr. Cass. 1997, II, 677 en R.W. 1998-99, 1491, noot A. VAN

OEVELEN.

(431) Voor een globaal overzicht: A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE

LANOTTE, ,,Overzicht van het Belgisch Administratief recht'', Kluwer, 15e druk, 1999,

p. 736-754, nrs. 771-784; W. VAN GERVEN, o.c., II, 271-282.

(432) Cass. 21 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1353 en R.W. 1990-91, 777; Gent 20 september

1995, R.W. 1995-96, 1090; Brussel 27 februari 1998, Rev. dr. commun. 1998, 216; Rb. Aarlen

13 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 1449; zie ook A. VAN OEVELEN, ,,De toetsing van het overheids-

handelen aan de zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 1382-1383 B.W.: een volledige of

marginale toetsing?'' in Liber Amicorum Walter Van Gerven, Kluwer, Deurne, 2000, 361-372.

(433) Cass. 10 juni 1994, Arr. Cass. 1994, 594.
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plicht (niet wijzen op de mogelijkheid van verjaring)(434). Zo is de overheid

aansprakelijk voor de veiligheid in het verkeer(435) of wanneer een on-

zorgvuldige procedure werd gevolgd(436), of wanneer de besluitvorming

onredelijk lang duurde(437). Ook een onvoldoende gemotiveerde beslis-

sing(438) of een te lakse houding t.o.v. een bepaald soort delinquen-

tie(439) of een onwettig opgestarte onteigeningsprocedure(440) zijn aanre-

kenbare fouten. En leden van een collegiaal orgaan, zoals het college van

burgemeester en schepenen, kunnen persoonlijk aansprakelijk worden ge-

steld op civiel- en strafrechtelijk vlak, b.v. wegens nalatigheid bij de ver-

keersveiligheid(441).

Zelfs bij de uitoefening van de wetgevende macht kan de Staat, op grond van

de artikelen 1382 en 1383 B.W., aansprakelijk gesteld worden voor de

schade die voortspruit uit een fout begaan door de wetgevende macht

wanneer deze binnen de grenzen van haar wettelijke bevoegdheden heeft

gehandeld of wanneer ieder redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat

zij binnen die grenzen heeft gehandeld(442).

In dezelfde zin is de administratieve overheid, behoudens vrijwaringsbeding,

aansprakelijk wanneer zij een reglementaire of een individuele rechtshandeling

stelt of goedkeurt die een miskenning inhoudt van de wettelijke of grondwette-

lijke regels, die haar verplicht om op een bepaalde wijze te handelen(443).

In de lijn van de vaststaande rechtspraak bevestigt de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brussel dat de beslissing tot nietigverklaring door de Raad van State,

die gezag van gewijsde erga omnes geniet, de fout aantoont. Deze uitspraak

betreft een geval van aansprakelijkheid in het kader van de wetgeving op de

overheidsopdrachten, ingeleid op verzoek van een onrechtmatig geweerde

kandidaat(444). De geweerde kandidaat die echter niet aantoont volgens welke

criteria zijn bod/aanbiedingen noodzakelijkerwijze moest(en) worden verko-

zen boven dat van het bedrijf dat op onregelmatige wijze de opdracht heeft

verkregen, of boven dat van een ander bedrijf dat een voordeliger bod had

gedaan toont niet aan dat hij door de onregelmatige beslissing van de admini-

(434) Cass. 20 juni 1997, Arr. Cass. 1997, II, 677 en J.T. 1998, 182.

(435) Cass. 26 mei 1994, Arr. Cass. 1994, 528; Gent 19 januari 1998, T.A.V.W. 1998, 9; Vred.

Westerlo 14 maart 1997, C.D.P.K. 1997, 674; zie hierboven, uitvoerig, nr. 8.

(436) W. LAMBRECHT, ,,Het zorgvuldigheidsbeginsel'' in I. OPDEBEECK (ed.), Algemene be-

ginselen van behoorlijk bestuur, Kluwer, Antwerpen, 1993, 31.

(437) Luik 13 juni 1996, J.L.M.B. 1996, 1650; Rb. Brussel 16 september 1996, R.W. 1997-98,

954.

(438) Luik 21 december 1994, J.L.M.B. 1995, 68; Brussel 23 april 1996, R.W. 1998-99, noot

I. OPDEBEECK; Brussel 27 februari 1998, Rev. dr. commun. 1998, 216.

(439) Luik 27 november 1996, Journ. proc. 1997, afl. 318, 22, noot J.L. FAGNART en R.R.D.

1997, 14.

(440) Rb. Namen 7 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 1545 en J.T. 1997, 27.

(441) Cass. 3 maart 1999, De Juristenkrant 1999, p. 5, nr. 3, noot S. LUST.

(442) Zie verder nr. 29; b.v. Luik 25 januari 1994, Pas. 1994, II, 50.

(443) Zie b.v. Rb. Brussel 2 december 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.032.

(444) Rb. Brussel 2 december 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.032.
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stratie een zekere kans heeft verloren om zich de betwiste opdracht te zien

toekennen (over het verlies van een kans, zie Deel III, nr. 156).

De rechtspraak bevestigt steeds weer dat de omstandigheid dat een schade-

lijder de beslissing van de overheid niet heeft aangevochten voor de Raad

van State, geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter

om een oordeel te vellen over de beweerde onrechtmatigheid van de over-

heid. Wanneer een benadeelde partij een vordering in burgerlijke aansprake-

lijkheid instelt tegen een administratieve overheid, zonder voorafgaandelijk

een beroep tot vernietiging te hebben ingesteld voor de Raad van State maar

door in te roepen dat de fout van de overheid volgt uit de onwettige beslissing

die zij heeft genomen, moeten de hoven en rechtbanken aldus onderzoeken

of de gelaakte beslissing al dan niet wettig is, en dit door precies dezelfde

redenering toe te passen als degene die de Raad van State zou hebben

toegepast om zich uit te spreken over het beroep tot vernietiging van deze

beslissing. De controle over de wettelijkheid van een beslissing van een

administratieve overheid wordt aldus door de gerechtelijke rechter uitge-

voerd volgens dezelfde beginselen als in het administratief recht(445).

Evenwel wanneer de Raad van State een administratieve rechtshandeling

vernietigt wegens machtsoverschrijding, dringt de vaststelling van het be-

staan van deze machtsoverschrijding zich op aan de burgerlijke rechter die

uitspraak moet doen over een vordering tot schadevergoeding lastens de

overheid die de vernietigde administratieve rechtshandeling heeft gesteld.

Hieruit volgt dat de burgerlijke rechter verplicht is te beslissen, behalve in

geval van onoverwinnelijke dwaling of een andere grond tot vrijstelling van

aansprakelijkheid, dat de overheid, die de vernietigde administratieve rechts-

handeling heeft gesteld, een fout begaan heeft en de schade moet herstellen,

voor zover het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de

schade bewezen is(446). Wanneer aldus voor een rechtscollege op geldige

wijze een aansprakelijkheidsvordering is aanhangig gemaakt, is dit rechts-

college gebonden door de vaststelling door de Raad van State van machts-

overschrijding zodat zij noodzakelijk dient te beslissen dat de bestuurlijke

overheid, die aan de oorsprong ligt van de nietig verklaarde akte (in casu

nietigverklaring van een benoeming), een fout heeft begaan en voor zover als

het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de schade aan-

getoond is, het herstel ervan dient te bevelen(447).

De onmogelijkheid van de overheid om haar door haarzelf als onregelmatig

erkende rechtshandeling zelf in te trekken, ontneemt haar niet het recht om

het probleem van de onrechtmatigheid van de rechtshandeling voor te leggen

aan de rechtbank, opdat deze hierover uitspraak zou doen(448).

(445) Rb. Brussel 8 maart 1998, T.B.B.R. 1999, 145; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 4.

(446) Luik 28 juni 1994, Pas. 1993, II, 102.

(447) Bergen 27 mei 1999, J.L.M.B. 1999, 1811, noot J. DERMAGNE.

(448) Brussel 30 juni 1997, C.D.P.K. 1998, 237.
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De Staat of andere publiekrechtelijke rechtspersonen treden op via fysieke

personen, die hun organen of aangestelden zijn (zie verder nr. 127 B).

In een vordering tot aansprakelijkheid tegen de Staat voor een dienstfout,

moet het orgaan dat daadwerkelijk de fout heeft begaan, niet geõÈdentificeerd

worden(449).

De maatstaf bij de beoordeling van het overheidsoptreden is het algemeen

zorgvuldigheidscriterium, geconcretiseerd naar de overheid toe, in het licht

van de specifieke overheidshandeling, zonder dat de rechtspraak een gedif-

ferentieerde of afgezwakte toepassing van de artt. 1382-1383 B.W. voor-

schrijft(450). Geoordeeld wordt of de overheid in redelijkheid optrad(451).

De gelaagdheid van het foutbegrip leidt er, in het geval van de overheid, toe

dat bij de beoordeling van het overheidsoptreden de specifieke taak of

opdracht van die overheid in rekening wordt gebracht, zonder dat men in

wezen van het gemeenrechtelijk foutbegrip afwijkt(452). In die zin brengt de

discussie omtrent de ,,marginale toetsing'' Ð conceptueel in de systematiek

van het foutbegrip Ð weinig bij(453).

27. OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID Ð UITVOERENDE MACHT

Een interessante uitspraak inzake overheidsaansprakelijkheid betreft het

arrest, gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 30 juni 1993.

Een vennootschap en haar zaakvoerder in persoonlijke naam dienen op 6 april

1981 een verzoekschrift in tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord

onder de oude wetgeving. Bij vonnis van 13 april daaropvolgend werden zij

gemachtigd de procedure tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord

verder te zetten en werd de vergadering van de schuldeisers gesteld op

30 april 1981. Op 22 april 1981 vestigt de belastingadministratie een sup-

plementaire aanslag ten bedrage van nagenoeg 4 miljoen BEF en op 16 april

1981 een supplementaire aanslag van nagenoeg 3 miljoen BEF, die samen

met een aantal andere aanslagen, een bedrag van nagenoeg 10 miljoen BEF

(449) Brussel 18 februari 2000, J.L.M.B. 2000, 608, noot P.H.; zie in het algemeen: H. BOCKEN,

,,De aansprakelijkheid van rechtspersonen, hun organen, aangestelden en zelfstandige hulp-

personen'' in Rechtspersonenrecht. Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1998-99, Gent, Mys

& Breesch, 1999, 489 e.v.

(450) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht van rechtspraak

(1985-1993). Onrechtmatige daad'', T.P.R. 1995, p. 1211-1215, nr. 28; zie ook: Pol. Gent

14 juni 1994, R.W. 1999-2000, 827, noot P. POPELIER, ,,De wankele grens tussen wettigheid en

opportuniteit: een kwestie van juridisch discours''; W. VAN GERVEN, o.c. , II, 283-284.

(451) Cass. 14 januari 1994, Arr. Cass. 1994, 44, concl. Adv.-Gen. D'HOORE: bevoegdheid om

in kort geding dringende en voorlopige maatregelen te bevelen t.a.v. een bestuurshandeling die

een ,,ogenschijnlijke foutieve aantasting'' inhoudt van een subjectief recht van een ambtenaar;

Cass. 10 juni 1994, Arr. Cass. 1994, 528, R.W. 1994-95, 946: controle op inkohiering en inning

van belastingen, zonder de efficieÈntie van de maatregelen te beoordelen.

(452) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht van rechtspraak

(1985-1993). Onrechtmatige daad'', T.P.R. 1995, p. 1212, nr. 28; zie ook Cass. 10 juni 1994,

Arr. Cass. 1994, 528; Cass. 20 juni 1997, Arr. Cass. 1997, II, 677 en J.T. 1998, 182 (gebrek

aan voorlichting).

(453) A. VAN OEVELEN, art. cit., l.c. , 371.
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vertegenwoordigden. Op de algemene vergadering van de schuldeisers van

30 april 1981 delen de vennootschap en haar zaakvoerder in persoonlijke

naam mee dat zij slechts rekening hadden gehouden met een aanslag ten

bedrage van 4 miljoen BEF en derhalve genoodzaakt waren aangifte van

staking van betaling te verrichten. Nadien werden zij bij vonnis van 4 mei

1981 in staat van faillissement verklaard. De bezwaarprocedure die drie jaar

duurde, leidde tot ontheffingen in de personenbelasting ten bedrage van meer

dan zeven miljoen BEF samen.

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat de Belgische Staat, in de

persoon van het Bestuur der directe belastingen, een fout begaat wanneer er,

wegens het indienen van een verzoekschrift tot het verkrijgen van een

gerechtelijk akkoord, geen wettige redenen waren om over te gaan tot de

inkohiering met inschrijving van de wettelijke hypotheek voÂoÂr het verstrijken

van de termijn van een maand na de kennisgevingen van de aanslagen van

ambtswege, tijdens welke termijn de belastingplichtigen hadden moeten

kunnen antwoorden met aanvoering van achteraf gegrond gebleken argu-

mentatie tegen de voorgenomen aanslagen. De beperkingen die de artt. 5 en

11 Besluit van de Regent van 25 september 1946 na de indiening van een

aanvraag tot concordaat ter zake van het beheer van het vermogen van de

aanvrager oplegt, gaven de administratie voldoende garanties m.b.t. de vrij-

waring van haar rechten.

Ook handelde het Bestuur der directe belastingen volgens het Hof van

Beroep te Antwerpen onrechtmatig bij het bepalen van de belastbare grond-

slagen. Door overhaast te taxeren lieten de taxatiediensten immers na be-

paalde gegevens in aanmerking te nemen waarvan ze niet onwetend waren.

Aangezien uit het dossier blijkt dat de belastingplichtigen zonder deze aan-

slagen ongetwijfeld een gerechtelijk akkoord hadden kunnen bekomen, is het

Hof van Beroep te Antwerpen van oordeel dat de Belgische Staat samen met

de ambtenaren die voor haar optraden, aansprakelijk zijn voor de schade die

de belastingplichtigen n.a.v. het faillissement leden(454).

Een aanslagbiljet dat aan een belastingplichtige wordt toegestuurd krachtens

een nadien nietig verklaard reglement, dient te worden beschouwd als een

individuele handeling zonder juridische grondslag. Wanneer de overheid

ingevolge die nietigverklaring weigert de onwettig geõÈnde rechten terug te

betalen, maakt zij zich schuldig aan een dubbele fout: vooreerst heeft zij een

onwettig reglement toegepast en vervolgens weigert zij de nodige gevolgen

te trekken uit die nietigverklaring, door te weigeren de gevorderde terug-

betalingen te verrichten(455).

De Franse Gemeenschap schendt het gewettigd vertrouwen en het recht-

vaardigheidsgevoel van haar ambtenaar wanneer ze op brutale wijze, zonder

opzeg, haar wedde niet meer betaalt, zonder rekening te houden met haar

(454) Antwerpen 30 juni 1993, Fisc. Koer. 1994 (weergave), 401, noot en R.W. 1995-96, 1027,

noot.

(455) Vred. Luik 19 oktober 1995, J.L.M.B. 1995, 1585.
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leeftijd, haar ancieÈnniteit en de toelating die haar was gegeven om een

administratieve functie uit te oefenen. Zelfs indien de intrinsieke wettigheid

van de beslissingen van de Franse Gemeenschap zou worden erkend door de

Raad van State, lijkt het laakbaar gedrag van de Gemeenschap in die mate

onverenigbaar te zijn met de correcte houding van een bestuur dat loyaal en

scrupuleus zijn taken uitoefent, dat haar fout in de zin van art. 1382 B.W. niet

ernstig kan worden betwist(456).

Het wordt inderdaad aanvaard dat zelfs bij afwijzing van een vordering door de

Raad van State, de burgerlijke rechter onverkort art. 1382 B.W. kan toepassen.

De door een Hof van Beroep vastgestelde onwettigheid van een Koninklijk

Besluit tot vernietiging, dat genomen werd door de voogdijoverheid, maakt

op zich een burgerlijke fout uit(457).

De gemeente die omwille van deze onwettigheid gehouden is het supplement

van salaris terug te storten aan de ambtenaar waarvan de benoeming als

tijdelijk adjunct-gemeentesecretaris uiteindelijk geldig is verklaard en waar-

op hij recht had sedert zijn benoeming, lijdt een schade. Door te weigeren aan

de gemeente de sommen terug te storten die zij heeft moeten storten aan haar

ambtenaar, die door de fout van de hogere overheid niet heeft kunnen

presteren, miskent het Gewest, dat in dit geschil de Belgische Staat opvolgt,

het principe van het gezag van gewijsde van het arrest van het Hof van

Beroep(458).

De burgemeester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de afgifte van

een onregelmatige bouwvergunning, aangezien hij bij die aangelegenheid

enkel is tussengekomen als lid van het college van burgemeester en sche-

penen en het onmogelijk is om in het besluitvormingsproces de aansprake-

lijkheid van een of ander lid afzonderlijk te beoordelen.

Daarentegen kan zijn persoonlijke aansprakelijkheid niet worden uitgesloten

bij de uitoefening van de eigen bevoegdheden, die hem zijn verleend voor het

toezicht op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen. Er dient

evenwel rekening mee te worden gehouden dat deze bevoegdheden aan

voorwaarden zijn onderworpen (in het bijzonder de tussenkomst van de

technische ambtenaar). Bovendien kan er op grond van het loutere feit dat

er klachten van de buurt en tegenstrijdige studies bestaan, in casu niet worden

gesteld dat er sprake was van gevaar in de zin van art. 21 A.R.A.B.(459).

Evenzeer begaat de gemeente, die vergunningen aflevert om een onwettige

situatie administratief te regulariseren, een fout die haar burgerlijke aan-

sprakelijkheid in het gedrang brengt. De gemeente is samen met de dader van

de onwettige bouwwerken hoofdelijk ertoe gehouden het slachtoffer een

(456) Bergen 16 juni 1998, C.D.P.K. 1999, 125.

(457) Rb. Brussel 10 april 1998, Rev. dr. commun. 1998, 353.

(458) Rb. Brussel 10 april 1998, Rev. dr. commun. 1998, 353.

(459) Brussel 27 februari 1998, Rev. dr. commun. 1998, 216.
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vergoeding te betalen die is bestemd om de geleden schade te vergoe-

den(460).

De gemeente en het Waalse Gewest hebben een fout begaan door een

bouwvergunning af te leveren die onvoldoende is gemotiveerd wat de goede

ordening van de plaats en de milieueffecten betreft, terwijl het in aanmerking

nemen van deze elementen geen loutere formaliteit is, maar wel een basis-

beginsel van het recht inzake stedenbouw. De draagwijdte van deze fout kan

niet worden geminimaliseerd omwille van de omstandigheid dat het om een

louter ,,vormgebrek'' zou gaan. Elke onwettelijkheid die door de overheid

wordt begaan bij de uitwerking van een administratieve beslissing, maakt

immers een fout uit, behalve het in casu onbestaande geval van een onover-

winnelijke dwaling of van een andere bevrijdingsgrond. Dat geldt in het

bijzonder wanneer de onwettelijkheid door de Raad van State werd vastge-

steld(461).

Twee runderen sterven op een weide na het eten van afval dat afkomstig is

van een aanpalend stuk grond dat toebehoort aan de gemeente Ans en dienst

doet als een transitzone voor huisvuil. De eigenaar van de runderen spreekt

de gemeente aan op grond van artikel 1384, lid 1 B.W. en 1382 B.W. De

aansprakelijkheid van de gemeente kan niet in aanmerking worden genomen

op grond van art. 1384, lid 1 B.W. wegens een terrein vol huisvuil, aangezien

dat terrein precies dient als stortplaats en daarna als transitzone voor huisvuil

waardoor het geen gebrekkig karakter heeft (normaal kenmerk van de zaak).

Wegens de heel bijzondere bestemming van dat terrein, waardoor ernstige

burenhinder kan worden veroorzaakt en het milieu kon worden vervuild,

diende de gemeente daarentegen alle nodige maatregelen te nemen om

mogelijke hinder te verhelpen, inzonderheid om te voorkomen dat huisvuil

op een aangrenzend terrein terecht komt en de dood van een aantal runderen

veroorzaakt. Het feit dat de gemeente dergelijke maatregelen niet genomen

heeft, vormt een fout in de zin van art. 1382 B.W.(462).

Wanneer een gemeente beslist tijdens de winterperiode werken aan te vatten

om een riviertje te reinigen, waardoor de naburige vijvers worden verzand en

het visbestand gedeeltelijk wordt vernietigd, doet zij blijken van een gebrek

aan voorzichtigheid en begaat zij een fout waarvoor zij aansprakelijk is. Deze

gemeente kan zich niet beroepen op een onoverkomelijke onwetendheid,

daar niet blijkt dat ieder redelijk en voorzichtig persoon in gelijkaardige

omstandigheden even onwetend zou zijn geweest(463).

Wanneer een openbare dienst bij het nemen van een belangrijke beslissing,

zoals een beslissing omtrent de rechten van een individuele rechtzoekende, het

verzoek van betrokkene afwijst en tegelijk ongevraagd een advies tot handelen

geeft, mag deze rechtzoekende erop vertrouwen dat dit advies niet foutief is.

(460) Luik 16 september 1996, AmeÂn. 1997, 69 en R.R.D. 1996, 590, noot P. WERY.

(461) Brussel 27 februari 1998, Rev. dr. commun. 1998, 216.

(462) Rb. Luik 15 april 1994, De Verz. 1995, 185 en AmeÂn. 1996, 237.

(463) Luik 23 juni 1994, AmeÂn. 1994, 295.
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Geeft zij een foutief advies dan schendt zij het vertrouwensbeginsel en begaat

zij een fout, zodat dit haar aansprakelijkheid kan meebrengen(464).

Voor de schade veroorzaakt aan de woning van de benadeelden door de

overstromingen van een riviertje, is enkel de stad aansprakelijk. Deze

beschikt immers over een inadequaat rioleringsnet met leidingen die kenne-

lijk niet volstaan om een belangrijk debiet af te voeren. Bovendien heeft de

stad verzuimd deze rioleringen te onderhouden zodat deze verstopt waren.

De stad is aansprakelijk ondanks het feit dat het niveau van de woning van de

slachtoffers niet in overeenstemming was met de bouwvergunning, gezien

deze schending niet in oorzakelijk verband staat met de schade(465).

De stad is aansprakelijk bij het regelen van verkeer op de openbare weg

tijdens een staking(466). De overheid is aansprakelijk op grond van artikel

1382 B.W. door een balk te laten liggen die eenieder kon herleggen(467).

De overheid moet bij het vervullen van haar informatietaak de algemene

zorgvuldigheidsnorm in acht nemen(468). De burger moet er immers op

kunnen vertrouwen dat de door de overheid verschafte inlichtingen juist zijn.

Het verschaffen van correcte inlichtingen aan de burgers is, aldus de recht-

spraak, een essentieÈle verplichting van behoorlijk bestuur en een typisch

aspect van de algemene zorgvuldigheidsplicht. Niet alleen het verstrekken

van verkeerde inlichtingen leidt, onder zekere omstandigheden, tot de aan-

sprakelijkheid van het bestuur, maar ook het foutief verzuim aan de recht-

zoekende de gepaste informatie en begeleiding te verschaffen brengt de

aansprakelijkheid van de overheid teweeg. In concreto licht de overheid

een steuntrekker onjuist in zodat deze slechts later dan normaal het geval zou

geweest zijn, een aanvraag indiende. De Arbeidsrechtbank vernietigde de

bestreden administratieve beslissing(469).

Een aanvraag van een weduwenpensioen wordt afgewezen als niet ontvan-

kelijk omdat de aanvraag niet binnen het jaar na het overlijden van de

rechthebbende bij de Administratie der Pensioenen is toegekomen overeen-

komstig art. 6 Wet Harmonisering Pensioenregelingen en art. 12 K.B.

19 januari 1985, waarbij voorzien wordt dat de aanvraag rechtstreeks aan

de instelling belast met de vereffening moet worden gericht. Van bij het

begin, nl. van bij de ontvangst van de aanvraag, moest en kon de Rijksdienst

voor Pensioenen weten dat de aanvraag gedeeltelijk aan de verkeerde in-

stantie werd geadresseerd, vermits de aanvraagster in haar brief had vermeld

dat haar gewezen echtgenoot staatsrivierloods was geweest.

(464) Arbrb. Brugge 16 mei 1997, A.J.T. 1998-99, 344, noot P. POPELIER, J.T.T. 1998, 127,

noot en T.B.P. 1998, 375, noot M. SISCOT.

(465) Rb. Bergen 30 juni 1999, Cah. dr. immo. 1999 (verkort), afl. 6, 17.

(466) Vred. Hasselt 25 juni 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 258, noot A. VAN DER GRAESEN.

(467) Rb. Brussel 21 augustus 1998, J. dr. jeun. 1998, afl. 178, 42, noot.

(468) Cass. 20 juni 1997, Arr. Cass. 1997, II, 677 en J.T. 1998, 182: fout door burger niet in te

lichten over mogelijke verjaring.

(469) Arbrb. Antwerpen 27 februari 1996, R.W. 1998-1999, 1498, met noot.

1654 TPR 2000

/secure/DocumentView.aspx?id=rn101382&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn88109&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn97007&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn96990&amp;origin=TPR


In het kader van het behoorlijk bestuur had de Rijksdienst voor Pensioenen

de aanvraagster dit moeten laten weten. Door dit niet te doen was de

betrokkene in de onmogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij de

bevoegde instanties(470).

Eveneens dient de overheid Ð in casu het Fonds voor Beroepsziekten Ð een

zaak binnen een redelijke termijn te onderzoeken en, indien alle noodzake-

lijke gegevens beschikbaar zijn, binnen een redelijke termijn een beslissing

te nemen. Van een normaal, voorzichtig en redelijk bestuur kan niet verwacht

worden dat het meer dan 5 jaar wacht alvorens de betrokkene, na het indienen

van zijn aanvraag tot herziening van een arbeidsongeschiktheid, voor een

medisch onderzoek oproept en een beslissing neemt(471).

Door te weigeren aan een behoeftige sociale bijstand te verlenen tegen het

tarief van het bestaansminimum voor alleenstaanden, heeft het O.C.M.W.

een fout begaan door schending van art. 1 en 57 O.C.M.W.-Wet. Door deze

gedraging heeft dit centrum de behoeftige in een bijzonder onzekere toestand

gebracht, die traumatiserend is voor iemand die zijn land van herkomst is

moeten ontvluchten ingevolge de slechte behandelingen waarvan zij het

slachtoffer was geweest en haar ertoe heeft verplicht nog bijkomend dure,

moeilijke en vermoeiende stappen te ondernemen. Het O.C.M.W. heeft

kennelijk Ð opzettelijk en herhaaldelijk Ð nagelaten zich te gedragen als

een ,,goed huisvader''(472).

In dezelfde zin, indien een O.C.M.W. zonder enige motivering financieÈle

hulp toekent aan een politiek vluchteling waarvan het bedrag minder is dan

het bestaansminimum, begaat zij een fout in de zin van art. 1382 B.W.(473).

Wanneer een overheid een toegelaten onteigening gedurende een zeer lange

en onredelijke periode Ð in casu dertien jaar Ð niet doorvoert, begaat de

onteigenende overheid een fout t.o.v. de eigenaars van de met onteigening

bedreigde gronden die zwaar worden aangetast in hun eigendomsrecht(474).

Door toe te laten dat een klas adolescenten zich, tijdens de pauzes tussen de

lessen, uitleeft in gewoel en spelletjes, schiet de provinciale overheid in haar

hoedanigheid van inrichtende macht tekort in haar voorzichtigheids- en

voorzorgsplicht(475).

Een jongen van 14-15 jaar die een schoolvriendin op de speelplaats het

beentje licht handelt niet voorzichtig en zorgvuldig. Vermits de fout van de

jongen in oorzakelijk verband staat met de door het slachtoffer geleden

schade, moeten de ouders van de jongen de aansprakelijkheid ervan op zich

nemen, overeenkomstig art. 1384, lid 2 B.W. De organisatie van de discipline

en het toezicht op de leerlingen vertoont evenwel tekortkomingen in hoofde

(470) Rb. Brussel 16 juni 1995, T.B.B.R. 1996 (verkort), 166.

(471) Rb. Brussel 16 september 1996, R.W. 1997-1998, 954, noot.

(472) Arbrb. Brussel 30 november 1993, Rev. dr. eÂtr. 1993, 607 en T. Vreemd. 1994, 58.

(473) Arbrb. Brussel 10 maart 1994, J. dr. jeun. 1994, afl. 135, 36, noot.

(474) Antwerpen 20 november 1995, R.W. 1997-1998, 1476.

(475) Brussel 6 december 1991, R.G.A.R. 1995, nr. 12.542.
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van de inrichtende macht van de school. Zonder deze tekortkomingen had het

schadeverwekkende feit niet kunnen plaatsvinden zoals het zich heeft voor-

gedaan. Hieruit volgt dat de ouders van de jongen en de Franse Gemeen-

schap, elk de helft dragen van het gedeelte van de aansprakelijkheid, dat niet

ten laste van het slachtoffer zelf wordt gelegd, vermits de respectieve fouten

van de dader van het ongeval en van de inrichtende macht een gelijke invloed

hadden op het ontstaan van dat ongeval(476).

Indien de Belgische Staat een gesloten instelling met bijzondere toezichts-

maatregelen zowel in het belang van de maatschappij als in dat van de

geplaatste minderjarige ter beschikking had gesteld van de jeugdrechter,

zou het ongeval zich niet hebben voorgedaan onder de voorwaarden waar-

onder het zich thans heeft voorgedaan.

De Belgische Staat behoort de door de jeugdrechter bevolen maatregelen te

doen uitvoeren om te vermijden dat een gevaarlijke minderjarige zijn ge-

zondheid of zijn leven in gevaar zou brengen of de openbare orde ernstig zou

verstoren(477).

De R.S.Z. die een ,,jongerenbanenkaart'', die naar behoren door de werk-

gever is erkend, afwijst met de onjuiste motivering dat de werknemer niet is

opgenomen in de door de R.V.A. overgemaakte gegevens, en die de werk-

gever dagvaardt tot betaling van het bedrag van de sociale bijdragen ver-

meerderd met de verwijlinterest en -toeslagen, is aansprakelijk omdat hij

schade berokkent aan de commercieÈle reputatie van de vennootschap, terwijl

hij dat had kunnen vermijden door redelijk te handelen(478).

In dezelfde zin handelen curatoren, die niet als organen van de overheid

worden beschouwd, onrechtmatig door een tergende procedure in te stellen

tegen de schuldeisers van de gefailleerde en brengen zij hun persoonlijke

aansprakelijkheid in het gedrang(479). Of curatoren geen organen zijn van de

Belgische Staat kan, in het licht van hun werkelijke taak en opdracht, toch

wel vatbaar zijn voor discussie(480).

Door aan een leerkracht die voldoet aan de voorwaarden van art. 34, par. 1,

lid 1, 1
o
Decr. Fr. Gem. R. 1 februari 1993 (voorrang van rechtswege in de

hoedanigheid van tijdelijk personeelslid) de mogelijkheid tot een nieuwe

aanwerving niet aan te bieden, begaat de inrichtende macht een fout(481).

Door onwettig een onteigeningsprocedure op te starten, begaat de onteigen-

ende overheid een fout die haar verplicht de schade te herstellen die werd

(476) Bergen 29 september 1993, J. dr. jeun. 1996, 482, noot.

(477) Brussel 7 december 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.416 en J. dr. jeun. 1997, 404.

(478) Arbrb. Brussel 14 mei 1998, J.T. 1998, 579.

(479) Luik 14 januari 1999, J.T. 1999, 372 en R.R.D. 1999 (verkort), 135.

(480) Zie ook: Antwerpen 2 juni 1992, R.W. 1992-93, 405; Brussel 30 maart 1992, T. Aann.

1993, 392: de aansprakelijkheid van de Staat is niet noodzakelijk uitgesloten voor de fouten

van een rechter-commissaris, zelfs indien deze niet persoonlijk kan aangesproken worden.

(481) Arbrb. Charleroi 23 november 1998, Soc. Kron. 1999 (verkort), 452.
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geleden door de hypothecaire schuldeiser die heeft moeten toezien hoe de

door hem ingeleide procedure van tenuitvoerlegging werd onderbro-

ken(482).

De algemene vergadering van het Rekenhof legt aan een statutaire ambtenaar

een maatregel op van terugzetting in graad Ð die als ontbloot van enig

disciplinair karakter voorkomt, maar die zowel geldelijke als morele zware

gevolgen teweegbrengt Ð zonder deze voorafgaandelijk te horen. Het Hof

van Beroep te Brussel oordeelt dat het Rekenhof derhalve de principes van

behoorlijk bestuur en van eerbiediging van de rechten van verdediging,

waarvan zijn ambtenaren dienen te genieten, zoals dit het geval is voor alle

ambtenaren voor wie de Raad van State bevoegd is, heeft geschonden. Er is

geen reden om een discriminatie te creeÈren tussen de gewone ambtenaren,

onder de bescherming van de Raad van State, en de ambtenaren van het

Rekenhof. Deze schending maakt een burgerlijke fout uit waardoor het

Rekenhof gehouden is de schade die eruit voortvloeit te herstellen(483).

Een rechtsonderhorige vordert de uitvoering van een vonnis, gewezen door

de Arbeidsrechtbank te Verviers die het O.C.M.W. van Dison veroordeelde

om betrokkene een bestaansminimum toe te kennen. Niettegenstaande de

betekening van het vonnis en een daaropvolgend beslag van een aantal

schilderijen toebehorende aan het O.C.M.W., weigert het O.C.M.W. het

vonnis uit te voeren. Tegen het beslag tekende het O.C.M.W. verzet aan

bij de Beslagrechter. Dit verzet werd in eerste aanleg gegrond verklaard,

waartegen hoger beroep werd ingesteld.

Het Hof van Beroep te Luik overweegt in zijn arrest van 13 juni 1996 dat het

in een democratische rechtsstaat onaanvaardbaar is dat de schuldeisers,

meestal het slachtoffer van de traagheid van de administratie, zelfs van de

nalatigheid of de kwade trouw van sommige ambtenaren, op geen enkele

wijze hun rechten kunnen uitoefenen, terwijl die nochtans in een uitvoerbare

titel zijn vastgelegd, door beslag te leggen op de goederen van de openbare

overheid, in casu het in gebreke blijvende O.C.M.W.

Door te weigeren een vonnis uit te voeren en daarin te volharden niettegen-

staande de motieven van een vroeger gewezen arrest die deze houding aan de

kaak stelt, begaat het O.C.M.W. een ,,gekarakteriseerde'' fout die des te

zwaarder is omdat de schuld waarvan de betaling wordt gevorderd, de

schuldeiser moet toelaten in zijn levensonderhoud te voorzien, hetgeen

behoort tot de doelstelling waarvoor het O.C.M.W. werd opgericht(484).

De provincieraad, door een belastingverordening uit te vaardigen, en het

Waalse Gewest, door deze verordening in haar hoedanigheid van voogdij-

overheid goed te keuren, begaan een fout in de zin van de artt. 1382 en 1383

(482) Rb. Namen 7 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 1545, R.R.D. 1996, 515 en J.T. 1997, 27.

(483) Brussel 25 juni 1996, C.D.P.K. 1997, 429.

(484) Luik 13 juni 1996, J.L.M.B. 1996, 1650, Rev. prat. not. b. 1998, 116, noot en Rec. geÂn.

enr. not. 1998, 337.
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B.W. wanneer ze een grondwettelijke of wettelijke bepaling miskennen die

hen oplegt om op een bepaalde manier te handelen of zich te onthouden,

onder voorbehoud van het bestaan van een onoverkomelijke vergissing of

een andere grond van ontheffing van aansprakelijkheid.

De onwettelijkheid werd veroorzaakt door een onoverkomelijke vergissing,

die de aansprakelijkheid opheft, als op het ogenblik van de goedkeuring van

de belasting, de traditionele leer van de doctrine in tegengestelde zin is

gevestigd en het na deze goedkeuring is dat de onwettelijkheid door het

Hof van Cassatie werd vastgesteld, zonder dat kan worden overwogen dat

deze beslissing te voorzien was(485).

28. OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID IN HET KADER VAN DE UITOEFENING VAN DE

RECHTERLIJKE FUNCTIE

( a ) D e r e c h t s p r a a k

Een bijzonder leerstuk betreft de overheidsaansprakelijkeid in het kader van

de uitoefening van de rechterlijke functie.

In beginsel gelden de aansprakelijkheidsregelen voor ambtenarenÐ organen

van de Staat Ð eveneens voor de leden van de rechterlijke macht. Magi-

straten oefenen immers een gedeelte van het overheidsgezag uit(486). Noch-

tans zijn de magistraten niet persoonlijk aansprakelijk, behalve bij ,,verhaal

op de rechter'' (art. 1140-1147 Ger.W.) of bij misdrijf.

In het beginselarrest van 19 december 1991(487) heeft het Hof van Cassatie

uitdrukkelijk aanvaard dat de Staat zelf wel aansprakelijk kan gesteld worden

voor schade veroorzaakt door ambtsfouten, begaan door magistraten in de

uitoefening van hun functie, binnen bepaalde grenzen. Deze regel werd Ð in

dezelfde zaak Ð hernomen in het cassatiearrest van 8 december 1994.

Behoudens het bewijs van een onoverkomelijke dwaling of een andere grond

van vrijstelling van aansprakelijkheid, begaat een magistraat een ambtsfout

indien hij een wettelijke, een reglementaire of een supranationale norm

overtreedt die hem een bepaalde gedraging of een welbepaald verbod oplegt

of indien hij, bij afwezigheid van een dergelijke rechtsnorm, niet gehandeld

heeft op de wijze die mag verwacht worden van een normaal zorgvuldig en

omzichtig magistraat, geplaatst in dezelfde omstandigheden(488).

(485) Rb. Aarlen 13 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 1449 en A.F.T. 1997, (weergave F. STEVENART

MEEUS), 134.

(486) Brussel 16 december 1999, J.L.M.B. 2000, 578; Brussel 14 januari 2000, J.L.M.B. 2000,

589, noot A. DURVIAUX, ,,La responsabiliteÂ de l'Etat pour les fautes commises par ses

magistrats''; Brussel 18 februari 2000, J.L.M.B. 2000, 608.

(487) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 5.

(488) Cass. 8 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1074, J.L.M.B. 1995, 387, noot D. PHILIPPE,

J.T. 1995, 497, noot R.O.D., R.W. 1995-96, 180, noot A. VAN OEVELEN, Verkeersrecht 1995,

108, R. Cass. 1995, 171, noot A. VAN OEVELEN, Bull. 1994, 1063 en Pas. 1994, I, 1063.
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Om de overheidsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van de

rechterlijke functie te onderbouwen vertrekt het Hof van Cassatie vanuit de

thans algemeen aangenomen stelling dat geen enkele wetsbepaling noch

algemeen rechtsbeginsel de Staat, in de uitoefening van de rechterlijke

functie, ontslaat van de algemene zorgvuldigheidsverplichting, waarvan de

niet-naleving gesanctioneerd wordt door de artt. 1382-1383 B.W.(489).

Toch onderwerpt het Hof van Cassatie deze aansprakelijkheid aan striktere

voorwaarden dan de gemeenrechtelijke(490). Is de schadeveroorzakende

foutieve handeling van een magistraat het rechtstreeks voorwerp van de

rechtsprekende functie (nl. bij een rechtsprekende handeling of jurisdictio-

nele beslissing), dan is de aansprakelijkheidsvordering in de regel slechts

ontvankelijk indien de litigieuze akte ,,bij een in kracht van gewijsde gegane

beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schen-

ding van een gevestigde rechtsnorm en derhalve geen gezag van gewijsde

meer heeft''.

Na het cassatiearrest dd. 19 december 1991, in de Anca-zaak, werd deze

zaak, na verwijzing, opnieuw behandeld door het Hof van Beroep te Luik.

Het verwijzingsarrest van het Hof van Beroep te Luik(491) stelt de recht-

spraak van het Hof van Cassatie niet in vraag maar wijst de eis toch als

ongegrond af. Het Hof te Luik aanziet de ambtshalve faillietverklaring, met

miskenning van de rechten van de verdediging en het openbaar karakter van

de behandeling (art. 6.1 E.V.R.M.), niet als een ambtsfout. Van een inbreuk

op een specifieke norm is geen sprake bij ambtshalve faillissement, nu de wet

daarover praktisch geen voorschriften formuleert. Terzake heeft zich praeto-

riaans de rechtspraak ontwikkeld zodat de rechter geen zorgvuldigheidsfout

heeft begaan (appreciatie in de concrete omstandigheden).

Daarentegen kan wel het standpunt verdedigd worden dat de schending van

het algemeen beginsel van de rechten van verdediging en van het E.V.R.M.,

nl. art. 6.1 E.V.R.M., dat de minimale procedurele rechten vastlegt die de

openbare orde raken, en die definitief vastgesteld is in een rechtsbeslissing

die kracht van gewijsde heeft, een inbreuk uitmaakt op een specifieke norm

en niet op het algemeen zorgvuldigheidsbeginsel.

Tegen het verwijzingarrest van het Hof van Beroep te Luik werd opnieuw

cassatieberoep ingesteld.

Het Hof van Cassatie bevestigde in zijn arrest van 8 december 1994 Ð in

essentie, maar met nuances Ð het arrest van 19 december 1991: ,,Overwe-

(489) A. VAN OEVELEN, ,,De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten

en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991'', R.W.

1992-93, (377), p. 378, nr. 8.

(490) Zie A. VAN OEVELEN, ,,De aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van ma-

gistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december

1991'', R.W. 1992-93, nr. 20 e.v.

(491) Luik 28 januari 1993, T.B.B.R. 1995, 106, noot D. DELI, J.T. 1993, 477, noot R.O. DALCQ

en Journ. proc. 1993, nr. 234, 30, noot F. GLANSDORFF.
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gende dat de fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de

artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk kan zijn in

de regel bestaat in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd

optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal

zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden ver-

keert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere recht-

vaardigingsgrond, een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm

of van een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne

rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets te doen of op een

bepaalde manier wel iets te doen;

Dat bovendien, wanneer de betwiste handeling, zoals te dezen, het recht-

streeks voorwerp is van de rechtsprekende functie, de Staat alleen aanspra-

kelijk is als de litigieuze handeling door een in kracht van gewijsde gegane

beslissing ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schen-

ding van een gevestigde rechtsnorm;''

Het Hof van Cassatie overweegt in zijn arrest echter dat op het ogenblik van

de faillietverklaring er zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer discussie

bestond over de normen die toepasselijk waren op de procedure bij ambts-

halve faillietverklaring en dat in de door de Rechtbank van Koophandel

gevolgde procedure niet dermate werd afgeweken van de gevestigde normen

dat een magistraat die een normale zorgzaamheid en voorzichtigheid aan de

dag legt, zich ervan had moeten onthouden erop beroep te doen.

Het Hof van Cassatie herinnert, met verwijzing naar het bestreden arrest,

aan de beginselen van de foutaansprakelijkheid: ,,dat de vernietiging van het

vonnis van faillietverklaring een noodzakelijke maar niet voldoende voor-

waarde is om te besluiten dat verweerder eventueel aansprakelijk is; dat de

fout concreet moet worden beoordeeld naar de maatstaf van een normaal

zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde voorwaarden en omstan-

digheden van tijd verkeert; dat de fout ook onderstelt dat er een verkeerde

toepassing is gemaakt van een gevestigde rechtsnorm, dat wil zeggen van

een norm die gekend was op het moment dat de litigieuze jurisdictionele

handeling werd verricht en dat de dwaling van de magistraat als kennelijk

onvergeeflijk kan worden beschouwd, gelet op alle gegevens waarover hij

beschikte en met name op de onbetwistbare stand van de rechtspraak op dat

tijdstip; dat inzake ambtshalve faillietverklaring, zoals uit de rechtspraak

en de rechtsleer blijkt, de praktijk geweldig is geeÈvolueerd vooral na de

beslissing waarvan de eisers beweren dat ze hun schade heeft toegebracht,

daar de moeilijkheden van de eerste eiseres en de door haar gevoerde

procedures ertoe hebben geleid dieper na te denken over onderwerpen en

beginselen waarover men het niet altijd eens was; dat er derhalve geen

sprake kan zijn van een foutieve gedraging van de rechters die de failliet-

verklaring ambtshalve hebben uitgesproken, zelfs als hun beslissing als

nietig is beschouwd;''

Het Hof van Cassatie oordeelde dat het Hof van Beroep te Luik in zijn arrest

van 20 januari 1993 aldus terecht besloten heeft dat geen enkele ambtsfout de
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aansprakelijkheid van de Staat tot gevolg kon hebben, in het licht van de

algemene zorgvuldigheidsnorm(492).

In de recente uitspraak van 26 juni 1998 betreffende het rechtsprekend

optreden van een directeur van de belastingen heeft het Hof van Cassatie

zijn rechtspraak enigszins verfijnd(493). De Vrederechter van het derde

kanton te Brussel wijst twee vonnissen, op 11 april 1996 en 30 januari

1997 in laatste aanleg. Tegen deze vonnissen wordt cassatieberoep ingesteld.

Het bestreden vonnis van 11 april 1996 beslist dat de uitlegging van de

belastingwet, op grond waarvan de gewestelijk directeur van de belastingen

te Luik, op 24 april 1992, het bezwaar van verweerster betreffende haar

inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 1989 heeft afgewezen en de

beslissing, eveneens van 24 april 1992, waarbij de gewestelijk directeur

afwijzend beschikt op het bezwaar betreffende het aanslagjaar 1990, wegens

het niet inachtnemen van een fiscale overgangsbepaling, op zichzelf en louter

op grond van hun vastgestelde onwettigheid, een fout betekenen en dit met

volgende overwegingen: ,,(...) dat de gewestelijk directeur, wat het aanslag-

jaar 1989 betreft, het bezwaar heeft afgewezen door te steunen op de

uitlegging van artikel 81, § 3, 1
o
, van het Wetboek van de inkomstenbelas-

tingen door de minister van FinancieÈn, met name in zijn circulaire van

9 maart 1978, waarop verweerster (de belastingsplichtige) zich in conclusie

beroept; dat volgens die circulaire de in artikel 81, § 3, bepaalde verminde-

ring kan worden genoten door de personen die getroffen zijn door een

blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 pct. en die als dusdanig

in aanmerking kunnen komen voor de toekenning van een gewone of bijzon-

dere tegemoetkoming ter uitvoering van de wet van 27 juni 1969 betreffende

het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen en dat bijgevolg

de arbeidsongeschiktheid waarmee rekening wordt gehouden vanaf de leef-

tijd van 65 jaar enkel die is welke voÂoÂr die leeftijd is vastgesteld (artikel 8,

§ 2, van de Wet van 27 juni 1969); (...) dat het belastingbestuur, door aan de

belastingwet een leeftijdsvoorwaarde te koppelen voor het toekennen van

tegemoetkomingen aan mindervaliden, aan die wet een voorwaarde toevoegt

die daarin niet voorkomt; dat de uitlegging van de wet op grond waarvan het

bezwaar werd afgewezen, onwettig was, welke onwettigheid voor het eerst

door een arrest van het Hof van Beroep te Luik van 10 december 1980 werd

bekrachtigd; (...) dat de dwaling van het bestuur niet de kenmerken van

overmacht vertoonde en dus niet onoverkomelijk was; dat de overweging dat

het een verschoonbare dwaling zou zijn, niet terzake dienend is, aangezien de

schending van de wet door het bestuur hoe dan ook een fout oplevert,

ongeacht beschouwingen over onvoorzichtigheid of onzorgvuldigheid; (...)

(492) Cass. 8 december 1994, J.L.M.B. 1995, 387, noot D. PHILIPPE, J.T. 1995, 497, noot

R.O.D., R.W. 1995-96, 180, noot A. VAN OEVELEN, Verkeersrecht 1995, 108, R. Cass. 1995,

171, noot A. VAN OEVELEN, Arr. Cass. 1994, 1074, Bull. 1994, 1063 en Pas. 1994, I, 1063.

(493) Cass. 26 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 762, Bull. 1998, nr. 343, concl. Adv.-Gen.

J. SPREUTELS, J.L.M.B. 1998, 1166, noot D. PHILIPPE en R.G.A.R. 1999, nr. 13.095.
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dat de gewestelijk directeur, met betrekking tot het aanslagjaar 1990, ver-

zuimd heeft rekening te houden met het tweede lid van artikel 6, § 5, van de

wet van 7 december 1988, dat een gunstige overgangsbepaling voor (ver-

weerster) bevat, wier handicap erkend was voÂoÂr de inwerkingtreding, met

ingang van het aanslagjaar 1990 (artikel 39, eerste lid, 1
o
, van de wet), van

artikel 6, § 5; dat de beslissing tot afwijzing onwettig was en dus een fout

opleverde; dat een bestuurlijke overheid, buiten het bestaan van een onover-

komelijke dwaling of bij gebrek van het bewijs van enige andere grond van

uitsluiting van aansprakelijkheid, foutief handelt wanneer zij een beslissing

neemt met schending van een wetsbepaling die haar ertoe verplicht op een

bepaalde manier iets te doen of iets niet te doen''.

De Belgische Staat voert in cassatie aan dat de fout van een orgaan of van een

ambtenaar van de Staat, meer bepaald, zoals in casu, van een gewestelijk

directeur van de belastingen Ð of van de door hem gemachtigde ambtenaar

Ð die een rechtsprekende functie uitoefent, waarvoor de Staat op basis van

de artikelen 1382 en 1383 van het BurgerlijkWetboek aansprakelijk kan zijn,

bestaat in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat

beoordeeld moet worden naar de maatstaf van een normaal zorgvuldig en

omzichtig rechtssubject Ð meer bepaald een magistraat of iedere andere

persoon belast met een rechtsprekende functie Ð die in dezelfde omstan-

digheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige

andere rechtvaardigingsgrond, een norm van nationaalrechtelijke aard of

van een internationaal verdrag met werking in de interne rechtsorde schendt,

waarbij dat rechtssubject, meer bepaald die ambtenaar belast met een recht-

sprekende opdracht, iets niet mag doen of op een bepaalde manier wel iets

moet doen. In casu heeft de Vrederechter aan de gewestelijk directeur van de

belastingen verweten dat hij artikel 81, § 3, van het Wetboek van de inkom-

stenbelastingen op onwettige wijze heeft uitgelegd, enerzijds, en dat hij

nagelaten heeft rekening te houden met de overgangsbepaling van artikel

6, § 5, tweede lid van de wet van 7 december 1988.

Daartegen wordt opgeworpen dat het bestreden vonnis het rechterlijk op-

treden niet beoordeelt naar de maatstaf van een normaal zorgvuldige en

omzichtige persoon, die in dezelfde omstandigheden verkeert, maar oordeelt

dat de onwettigheid waaraan de beslissing van 24 april 1992 lijdt, hoe dan

ook een fout oplevert ,,ongeacht beschouwingen over onvoorzichtigheid of

onzorgvuldigheid'', zodat de door de Staat ingeroepen overweging dat het

om een verschoonbare dwaling gaat, niet terzake dienend is. Volgens de

eiser in cassatie kan er geen sprake zijn van een verkeerd optreden in het licht

noch van de algemene maatstaf van het nakomen van de verplichting tot zorg

en omzichtigheid, noch van een schending van specifieke wetsbepalingen.

Aangevoerd wordt dat het niet gaat om een onwettige handeling maar om een

dwaling bij de uitlegging en de toepassing van de wet binnen het raam van de

rechtsprekende opdracht van de directeur van de directe belastingen die

bevoegd is om over bepaalde bezwaren van de belastingplichtige uitspraak

te doen. Een dergelijke dwaling of ,,schending van de wet (door een rechter)''
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in strijd met wat het vonnis oordeelt, is op zich geen fout in de zin van de

artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ,,ongeacht beschouwin-

gen over onvoorzichtigheid of onzorgvuldigheid''; daaruit volgt dat het

bestreden vonnis niet wettig mag beslissen dat de gewestelijk directeur van

de directe belastingen, op 24 april 1992, een fout heeft begaan waarvoor de

Staat aansprakelijk kan zijn, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het

Burgerlijk Wetboek, door artikel 81, § 3 van het Wetboek van de inkom-

stenbelastingen op onwettige wijze uit te leggen en door geen rekening te

houden met de overgangsbepaling van artikel 6, § 5, tweede lid van de wet

van 7 december 1988 (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het

Burgerlijk Wetboek).

Het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep aanvaard overwegende dat ,,de

directeur van de belastingen of de door hem gemachtigde ambtenaar, die

ingevolge artikel 276, lid 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

(1964) uitspraak doet over een bezwaar tegen een aanslag in de personen-

belasting, een rechtsprekende handeling verricht; Overwegende dat de fout

van de directeur van de belastingen die een rechtsprekende functie uitoefent,

waarvoor de Staat op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk

Wetboek aansprakelijk kan zijn, in de regel bestaat in een gedraging die,

ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar

de maatstaf van het normaal zorgvuldige en omzichtige orgaan van de Staat,

dat in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke

dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van

een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met werking

in de interne rechtsorde, waarbij dat orgaan verplicht is iets niet te doen of

op een bepaalde manier wel iets te doen; Overwegende dat hoewel bepaalde

rechtsnormen degene die een rechtsprekende beslissing neemt ertoe ver-

plichten iets niet te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen, zulks

niet het geval is voor de rechtsnorm die hij op de feiten van de zaak moet

toepassen; dat de dwaling bij de uitlegging of de toepassing van een derge-

lijke norm dus enkel een fout oplevert wanneer ze bestaat in een gedraging

die neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de

maatstaf van het normaal zorgvuldige en omzichtige orgaan van de Staat, dat

in dezelfde omstandigheden verkeert; Overwegende dat het bestreden vonnis

vermeldt: Ð 1. dat de directeur van de belastingen afwijzend beschikt op de

bezwaarschriften die verweerster met betrekking tot aanslagjaren 1989 en

1990 heeft ingediend Ð 2. dat het Hof van Beroep verweersters beroep tegen

de beslissing van de directeur gegrond heeft verklaard Ð 3. dat de directeur,

met betrekking tot het aanslagjaar 1989, aan de belastingwet een voor-

waarde heeft toegevoegd die daarin helemaal niet voorkwam, en dat hij,

met betrekking tot het aanslagjaar 1990, geen rekening heeft gehouden met

een wetsbepaling die op verweerster diende te worden toegepast;

Overwegende dat uit die vermeldingen blijkt dat de vrederechter van oordeel

was dat de directeur van de belastingen in de uitoefening van zijn recht-
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sprekende functie een dwaling bij de uitlegging en de toepassing van de wet

heeft begaan;

Dat het vonnis van 11 april 1996, nu het oordeelt dat die gedraging hoe dan

ook een fout oplevert, ongeacht beschouwingen over onvoorzichtigheid of

onzorgvuldigheid, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;''(494).

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat de vernietiging van de jurisdic-

tionele handeling een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde vormt

voor de aansprakelijkheid van de Belgische Staat. De beoordeling van de

verkeerde toepassing van de vaststaande rechtsnorm door de magistraat,

moet gebeuren aan de hand van het gemeenrechtelijk maar geconcretiseerd

foutbegrip, nl. de omzichtige en zorgvuldige magistraat geplaatst in dezelfde

omstandigheden van tijd. De vergissing van de magistraat dient niet alleen te

bestaan in de onjuiste toepassing van een gevestigde rechtsnorm, maar moet

ook onverantwoord zijn in het licht van alle elementen, o.m. de onbetwist-

bare houding van de rechtspraak en de rechtsleer.

Wanneer een rechter de dominerende rechtspraak en rechtsleer volgt, begaat

hij geen fout(495).

Het Hof van Beroep te Gent omschrijft de vereiste van een voorafgaande

definitieve uitspraak die de litigieuze beslissing intrekt, wijzigt, vernietigt of

herroept op grond van een gevestigde rechtsnorm als een regel van beperking

van aansprakelijkheid(496).

Enkele uitspraken betreffen ook het parket.

In het kader van de wet op het sociaal verweer beveelt het parket een

maatregel tot reõÈntegratie. Achteraf doet de Commissie van Sociaal Verweer

deze maatregel teniet. Dit loutere feit brengt niet noodzakelijk de aansprake-

lijkheid van de Belgische Staat in het gedrang, ingevolge de door het

openbaar ministerie verrichte handeling. Opdat dat het geval zou zijn, moet,

aldus de Vrederechter van Fexhe-Slins, ofwel de beslissing om de reõÈnte-

gratie teniet te doen zijn gemotiveerd door de schending van een gevestigde

rechtsnorm, ofwel een fout van de magistraat zelf zijn bewezen. Indien uit

het dossier niet blijkt dat de beslissing bij vergissing werd genomen, namelijk

met verwaarlozing van een of meer stukken uit het dossier, of zelfs door eÂeÂn

dossier te verwarren met een ander, dient er geen aansprakelijkheid te

worden weerhouden. De aansprakelijkheid van het parket kan niet in het

gedrang worden gebracht, indien blijkt dat het op het ogenblik dat de

beslissing werd genomen, over een reeks verontrustende inlichtingen be-

(494) Cass. 26 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 762, J.T. 1998, 677 en R.G.A.R. 1999, nr. 13.095.

(495) Brussel 8 december 1999, J.T. 2000, 338; in dezelfde zin: Kortged. Rb. Luik 13 novem-

ber 1996, J.L.M.B. 1996, 1623: onvergeeflijke vergissing.

(496) Gent 26 maart 1999, A.J.T. 1999-2000, 759, noot P. VANLERSBERGHE: aansprakelijkheid

na opheffing van een ambtshalve faillissement. Geen fout wanneer de litigieuze beslissing werd

gewijzigd op grond van nieuwe gegevens en elementen.
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schikte aangaande de toestand van de geõÈnterneerde en slechts achteraf is

gebleken dat zijn beslissing ongelukkig en niet opportuun was(497).

De stad Luik en de Belgische Staat zijn aansprakelijk indien zij door een

lakse houding of een onverantwoorde onverschilligheid ten opzichte van een

bepaald soort delinquentie (zaken met ,,gezinsbelangen'') een aangekon-

digde geweldpleging niet hebben kunnen beletten. De politie en het parket

hebben elk een fout van gelijke omvang begaan door te hebben nagelaten de

geloofwaardige beoordelingselementen van een ernstige, aangekondigde en

dus te voorziene, schade tijdig na te gaan, en door aldus nagelaten te hebben

die mogelijke schade correct in te schatten en pogen te verhinderen. Zonder

elk van deze fouten zou de schade zich misschien niet hebben voorgedaan

zoals nu het geval is, in die zin dat wegens deze fouten, minstens een kans om

de schade te voorkomen verloren is gegaan(498).

( b ) B e o o r d e l i n g

De toepassingsvoorwaarden voor de aansprakelijkheid van de rechterlijke

macht zijn nog niet definitief afgegrensd. De vereiste dat de aansprakelijk-

heid slechts aan de orde komt indien de rechtsprekende handeling definitief

werd ongedaan gemaakt, kan b.v. niet worden gehandhaafd wanneer het Hof

Mensenrechten de jurisdictionele beslissing strijdig verklaart met het

E.V.R.M.(499).

Ook de invulling van de schending van de vaststaande rechtsnorm, op het

ogenblik van de jurisprudentieÈle beslissing, is voor discussie vatbaar. Zo

komt het b.v. aan het Hof Mensenrechten toe om de bindende interpretatie te

geven aan het E.V.R.M. Of dergelijke rechtsnorm vaststaand is, moet dus

beoordeeld worden in het licht van de rechtspraak van het Hof Mensen-

rechten en niet enkel op grond van de Belgische rechtspraak en rechtsleer.

In feite verdient het aanbeveling het gemeenrechtelijk criterium van de

normaal zorgvuldige en omzichtige rechterlijke overheid toe te passen(500).

Daarbij wijst elke vernietiging van een gerechtelijke beslissing niet op een

ambtsfout, omdat de mogelijkheid van beroep en cassatie nu eenmaal tot de

normale gerechtelijke oordeelsvorming behoren. In die zin kan een vernieti-

ging van een jurisprudentieÈle beslissing ,,omdat ze onwettig is'' niet als een

voldoende bewijs van de schending van een ,,specifieke rechtsplicht'' aan-

zien worden. In laatste aanleg heeft de rechterlijke macht immers de inge-

(497) Vred. Fexhe-Slins 27 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 523 en T. Vred. 1998, 129.

(498) Luik 27 november 1996, Journ. proc. 1997, afl. 318, 22, noot J. FAGNART,R.R.D. 1997,

14 en J. dr. jeun. 1997, 82, noot J. SAMBLON.

(499) Zie o.m. W. VAN GERVEN, o.c., II, 288, die ook verwijst naar de toepassing van de uit het

Europese gemeenschapsrecht voortvloeiende aansprakelijkheid van een Lid-Staat. Het arrest

van 19 december 1991 vermeldde dat aan deze vereiste ,,in de regel'' moet worden voldaan,

wat niet werd hernomen in het arrest van 8 december 1994.

(500) Vgl. Cass. 26 juni 1998, geciteerd hierboven.
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roepen schending hersteld zodat er geen sprake is van identiteit tussen

(definitieve) onwettigheid en onrechtmatigheid. En de rechtsnorm die de

rechter op die feiten dient toe te passen is geen rechtsnorm die hem verplicht

iets te doen of niet te doen of iets op een bepaalde wijze wel te doen(501). De

rechter is niet te herleiden tot ,,de mond van de wetgever''.

De aansprakelijkheidsrechter zal moeten oordelen of er sprake is van een

vastgestelde rechterlijke inbreuk op een specifieke norm (b.v. schending van

bepaalde formele procedureregelen: formele onzorgvuldigheid) dan wel op

de algemene zorgvuldigheidsnorm, nl. een beoordelingsfout (t.a.v. het recht

of de feiten) die een zorgvuldig en omzichtig magistraat niet zou hebben

begaan (materieÈle onzorgvuldigheid). Deze keuze is alternatief en niet

cumulatief. In de Anca-zaak waren er derhalve twee mogelijkheden. Ofwel

wordt het bestaan van een specifieke norm erkend (art. 6.1 E.V.R.M. en

rechten van verdediging) en dan moet de onoverwinnelijke dwaling van de

rechter of een andere rechtvaardigingsgrond worden aangetoond om een fout

uit te sluiten, ofwel is er geen specifieke vaststaande norm aanwezig en dan

wordt het algemeen zorgvuldigheidscriterium gehanteerd (weg gevolgd door

het arrest van 8 december 1994).

In die zin is er een opvallend verschil tussen het cassatiearrest van 8 december

1994 en dat van 26 juni 1998. In het tweede Anca-arrest werd de aanwezig-

heid vereist van een ,,kennelijk onvergeeflijke dwaling'', terwijl in het arrest

van 26 juni 1998 de normale zorgvuldigheidsnorm wordt toegepast. De

vereiste dat de definitieve herziening of herroeping van de betwiste juris-

prudentieÈle beslissing de ontvankelijkheid betreft (arrest 19 december 1991)

wordt evenmin hernomen.

29. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WETGEVER

Voor de beoordeling van de onrechtmatigheid wegens niet-naleving van een

specifieke rechtsnorm komen in beginsel alle wetsvoorschriften, in mate-

rieÈle zin, in aanmerking, onverschillig of het bepalingen betreft die tot de

nationale rechtsorde behoren dan wel voortvloeien uit een internationaal-

rechtelijke norm met werking in de interne rechtsorde (voor het beginsel, zie

de arresten van het Hof van Cassatie dd. 8 december 1994 en dd. 26 juni

1998: ,,schending van een nationaalrechtelijke norm of van een internatio-

naal verdrag met werking in de interne rechtsorde, waarbij (de betrokkene)

verplicht is iets niet te doen of op een bepaalde manier wel iets te

doen''(502).

(501) Cass. 26 juni 1998, gecit.

(502) Cass. 8 december 1994, J.L.M.B. 1995, 387, noot D. PHILIPPE, J.T. 1995, 497, noot

R.O.D., R.W. 1995-96, 180, noot A. VAN OEVELEN, Verkeersrecht 1995, 108, R. Cass. 1995,

171, noot A. VAN OEVELEN, Arr. Cass. 1994, 1074, Bull. 1994, 1063 en Pas. 1994, I, 1063;

Cass. 26 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 343 en Pas. 1998, I, 343.
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Een bijzonder leerstuk betreft de overheidsaansprakelijkeid wegens onrecht-

matige wetgeving. Lid-Staten die het Europese Gemeenschapsrecht schen-

den kunnen in beginsel aansprakelijk zijn voor de schade die wordt veroor-

zaakt door de schending van regelen van gemeenschapsrecht die aan parti-

culieren rechten toekennen (wat steeds het geval is bij direct werkende E.G.-

Verdragsbepalingen)(503).

Wat de niet-rechtstreeks werkende bepalingen van het gemeenschapsrecht

betreft, zijn het Francovich-arrest van het Hof van Justitie dd. 19 november

1991 en de daaropvolgende arresten toonaangevend. De aansprakelijkheid

voor schade die particulieren lijden als gevolg van aan een nationaal over-

heidsorgaan (wetgever, uitvoerende macht, rechterlijke macht) toe te reke-

nen schendingen van het gemeenschapsrecht, vormt een aan het systeem van

het Verdrag inherent beginsel dat verplichtingen voor de lidstaten mee-

brengt(504).

Uit deze arresten kunnen de voorwaarden van aansprakelijkheid worden

afgelezen: de benadeelde particulieren hebben recht op schadevergoeding

wanneer drie voorwaarden vervuld zijn, nl. dat de geschonden regel van

gemeenschapsrecht ertoe strekt hen rechten toe te kennen, dat er sprake is

van een voldoende gekwalificeerde schending, en dat er een direct causaal

verband bestaat tussen deze schending en de door de particulieren geleden

schade (r.o. 21van het hiervoor geciteerde Dillenkofer-arrest). Een verzuim

om de richtlijn die ,,de toekenning inhoudt van rechten aan particulieren''

(r.o. 22 evenals r.o. 30 e.v.), binnen de voorgeschreven termijn om te zetten

in nationaal recht, maakt een dergelijke voldoende gekwalificeerde schen-

ding uit. In zaken waar de Lid-Staat daarentegen een brede normatieve

bevoegdheid heeft (hetgeen de regel is, als die bevoegdheid niet door

precieze bepalingen van gemeenschapsrecht is beperkt), ligt een dergelijke

schending slechts voor wanneer de Lid-Staat, meer bepaald de nationale

wetgever, de grenzen van zijn bevoegdheid ,,kennelijk en ernstig heeft

miskend'' (r.o. 25). Het is een aangelegenheid van de interne rechtsorde

van elke Lid-Staat om de bedoelde aansprakelijkheid concrete inhoud te

geven door het aanwijzen van de bevoegde rechter en het geven van proces-

regels. De door de nationale wettelijke regeling ter zake van schadevergoe-

ding vastgestelde voorwaarden en de door die regeling bepaalde criteria voor

de vaststelling van de omvang van de schadevergoeding, mogen evenwel niet

(503) Zie terzake het vorig Overzicht: H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1135), nr. 4.

(504) Zie onder meer arresten van H.v.J. 19 november 1991, Francovich e.a., gevoegde zaken

C-6/90 en C-9/90, Jur. H.v.J., p. I-5357, punt 35; H.v.J. 5 maart 1996, Brasserie du peÃcheur en

Factortame, C-46/93 en C-48/93, Jur. H.v.J., p. I-1029, punt 31; H.v.J. 26 maart 1996, British

Telecommunications, C-392/93, Jur. H.v.J., p. I-1631, punt 38; H.v.J. 23 mei 1996, Hedley

Lomas, C-5/94, Jur. H.v.J., p. I-2553, punt 24; H.v.J. 8 oktober 1996, Dillenkofer e.a., C-178/

94, C-179/94 en C-188/94 tot en met C-190/94, Jur. H.v.J., p. I-4845, punt 20, en H.v.J. 2 april

1998, Norbrook Laboratories, C-127/95, Jur. H.v.J., p. I-1531, punt 106 en H.v.J. 4 juli 1997,

Haim, C-424/97, Jur. H.v.J., punt 26.
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ongunstiger zijn dan die welke voor gelijksoortige nationale vorderingen

gelden; zij mogen evenmin van aard zijn, dat zij het verkrijgen van schade-

vergoeding nagenoeg onmogelijk of uiterst moeilijk maken(505).

Door deze arresten van het Hof van Justitie wordt derhalve een civielrechte-

lijke aansprakelijkheid van de Lid-Staten gecreeÈerd wegens schending van

gemeenschapsrecht, ook wanneer die vorm van aansprakelijkheid tot dusver

niet in de betrokken Lid-Staat zou bestaan.

In het arrest van het Hof van Cassatie van 14 januari 2000 heeft het Hof

uitspraak gedaan over een geval van onrechtmatige regelgeving wegens

schending van het gemeenschapsrecht(506). Het betreft een cassatieberoep

tegen een arrest dd. 5 juni 1998, gewezen door het Hof van Beroep te

Brussel(507).

In weerwil van artikel 30 van het EEG-Verdrag weigerde de Belgische

overheid de homologatie en de goedkeuring van uit andere Lid-Staten van

de Gemeenschap afkomstige autobussen en autocars die niet voldeden aan

een door de Belgische overheid vooropgestelde norm betreffende de draai-

cirkel. Tegen een dergelijke weigering stelt een benadeelde partij een vorde-

ring tot schadevergoeding in voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Brussel.

De eerste rechter oordeelde dat de overheid artikel 30 van het Verdrag tot

oprichting van de Europese Economische Gemeenschap schond door jaren-

lang niet toe te staan dat autobussen en autocars die nochthans in andere

lidstaten conform de wet werden gebouwd en op de markt gebracht, in BelgieÈ

werden gehomologeerd en dus ingevoerd, louter op grond dat die voertuigen

niet voldeden aan de technische norm. Deze technische norm betrof de

zogenaamde ,,draaicirkelnorm'' die ingevoerd werd bij het Koninklijk Be-

sluit van 16 november 1984 dat een artikel 32bis invoegde in het Koninklijk

Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische

eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veilig-

heidstoebehoren moeten voldoen. Aldus oordeelde de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brussel ,,dat de schending van een Verdragsbepaling door een

nationaalrechtelijke beslissing een aquiliaanse fout oplevert die van 16 no-

vember 1984 tot 21 mei 1987 is blijven bestaan''.

De eerste rechter stelde derhalve bij vonnis van 21 maart 1990 een des-

kundige aan die in zijn deskundigenverslag de geleden schade alleen voor de

periode van 16 november 1984 tot 1 juni 1987 berekende, zoals aangeduid in

de opdracht omschreven in het vonnis. Hierop betoogde de benadeelde partij

(505) R.o. 67 en 83 van het Brasserie-arrest; zie H. VANDENBERGHE, ,,Recente ontwikkelingen

inzake aansprakelijkheid van Lid-Staten wegens niet-conforme wetgeving met het Europees

Gemeenschapsrecht'' in Liber Amicorum R. Dillemans, Kluwer, 1994 (355) 374; verder:

W. VAN GERVEN, o.c. , II, 278-279.

(506) Cass. 14 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 33.

(507) Brussel 5 juni 1998, A.J.T. 1998-99, 322.
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dat ,,de deskundigenopdracht evenwel door de Rechtbank van Eerste Aanleg

verkeerdelijk beperkt is tot de hierboven vermelde periode, in zoverre de

litigieuze norm, die al bestond sinds 15 maart 1968, voor (eiseres) schade-

lijke gevolgen heeft gehad van bij de uitvaardiging ervan in 1981''. De eerste

rechter heeft die uitbreiding van de vordering afgewezen, waarna de eisende

partij hoger beroep instelde.

In graad van beroep erkent het Hof van Beroep te Brussel weliswaar dat de in

het Koninklijk Besluit van 16 november 1984 bedoelde draaicirkelnorm al

voordien gold, gezien artikel 57, 2, 1
o
, van het Koninklijk Besluit van

14 maart 1968, maar beschikt niettemin afwijzend op de vordering tot

schadevergoeding die eiseres heeft ingesteld met betrekking tot de periode

voÂoÂr 16 november 1984.

In het bijzonder wees het Hof op het feit dat het bestreden vonnis oordeelde

dat hoewel die regeling strijdig is met artikel 30 van het Verdrag, daaruit niet

volgt dat ,,(eiseres) automatisch recht heeft op schadevergoeding'', en verder

,,om vast te stellen dat een schending van het gemeenschapsrecht voldoende

gekwalificeerd is, de kennelijke en ernstige miskenning door een lidstaat als

beslissend criterium moet worden gehanteerd'' waarbij ,,elementen die door

de bevoegde rechterlijke instantie in aanmerking kunnen worden genomen,

(...) onder meer (zijn) de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de

geschonden regel, de omvang van de beoordelingsmarge die de geschonden

regel de nationale (...) instanties laat, de vraag of al dan niet opzettelijk een

schending is begaan of schade is veroorzaakt, de vraag of een eventuele

rechtsdwaling al dan niet verschoonbaar is, de omstandigheid dat de handel-

wijze van een gemeenschapsinstelling heeft kunnen bijdragen tot het ver-

zuim, de vaststelling of de instandhouding van met het gemeenschapsrecht

strijdige nationale maatregelen of praktijken''.

Deze overwegingen worden door het Hof van Cassatie niet aanvaard: een

uitspraak die enerzijds vaststelt dat een overheid een verordening uitvaardigt

of goedkeurt waarin zij ofwel een internationaalrechtelijke bepaling met

directe werking in de interne rechtsorde schendt ofwel grondwettelijke of

wettelijke regels schendt die haar verplichten niets te doen of op een wel-

bepaalde wijze iets te doen, en anderzijds op grond van vaststellingen en

overwegingen waaruit niet blijkt dat de rechter een grond tot ontheffing van

aansprakelijkheid in aanmerking heeft genomen, beslist dat de door de

overheid begane onwettigheid geen fout oplevert, schendt de artikelen

1382 en 1383 B.W.

M.a.w. bij schending van het gemeenschapsrecht (daarin begrepen de for-

mele wet) door een Belgische interne norm, wordt het gemeenrechtelijk

foutbegrip gehanteerd en niet het sedert het Francovich-arrest door het Hof

van Justitie uitgewerkte model van (meer beperkte) aansprakelijkheid.

In de lagere rechtspraak waren een aantal voorbeelden van deze problema-

tiek terug te vinden, die werden beoordeeld vooraleer het Hof van Cassatie de

aansprakelijkheidsvoorwaarden in deze had gepreciseerd. Met betrekking tot
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de omzetting van de richtlijn nr. 86/653 van 18 december 1986 inzake co-

ordinatie van de wetgeving van de Lid-Staten met betrekking tot de zelf-

standige handelsagenten, herinnert de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik

eraan dat de aansprakelijkheid van een Lid-Staat, die in de uitoefening van

zijn normatieve functie het gemeenschapsrecht schendt, door een particulier

in het gedrang kan worden gebracht.

De aan een Lid-Staat opgelegde termijn om zijn nationaal recht aan te

passen, houdt in hoofde van die Lid-Staat een resultaatsverbintenis in. Het

overschrijden van de termijn voor de omzetting dient op zich als een

voldoende gekarakteriseerde schending van de verplichtingen van die Staat

te worden beschouwd om zijn verantwoordelijkheid in het gedrang te bren-

gen. De door de agent opgelopen schade en het oorzakelijk verband tussen de

fout en die schade staan vast in de mate dat, indien de Belgische wetgever

aan zijn verplichtingen had voldaan, de agent van de opdrachtgeefster een

uitwinningsvergoeding had kunnen eisen. De agent kan dus ten laste van de

Belgische Staat aanspraak maken op een schadevergoeding die gelijkwaardig

is aan de uitwinningsvergoeding die hem zou worden toegekend, als laatst-

genoemde niet tekort was geschoten in zijn verplichting om de richtlijn om te

zetten(508).

In dezelfde zin oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat de

Belgische Staat aansprakelijk is voor de laattijdige omzetting in het nationale

recht van de Richtlijn nr. 86/653 18 december 1986 inzake de cooÈrdinatie van

de wetgevingen van de lidstaten inzake de zelfstandige handelsagenten,

aangezien deze richtlijn precieze rechten verleende aan particulieren en er

een oorzakelijk verband bestaat tussen het verzuim van de Staat en de

ingeroepen schade. De schadelijdende handelsagent heeft in het concrete

geval recht op een uitwinningsvergoeding die kan worden bepaald op drie

maanden bezoldiging, rekening houdend met de in de richtlijn bepaalde

toekennings- en waarderingscriteria(509).

In een arrest van 12 februari 1998 stelt het Hof van Beroep te Luik dat de

schadelijder, opdat de aansprakelijkheid van een Lid-Staat in de uitoefening

van zijn normatieve functie zou zijn bewezen, het bewijs dient te leveren dat

die Staat zich schuldig heeft gemaakt aan een klaarblijkelijke en ernstige

miskenning van het communautair recht, dat de geschonden rechtsregel ertoe

strekte rechten toe te kennen aan particulieren, dat de schending voldoende

gekarakteriseerd is en dat er een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat

tussen de schending van de verplichting die op de Staat rust en de door de

benadeelde personen geleden schade. Dat kan niet het geval zijn wanneer

tussen de aangevoerde fout en de beweerde schade de wil en de handeling

van derden, die ter zake geen partij zijn, zijn opgetreden, a fortiori wanneer

(508) Rb. Luik 19 maart 1997, J.L.M.B. 1997, 759 en T.B.H. 1997 (weergave P. LEFEBVRE),

394.

(509) Rb. Brussel 13 februari 1998, J.L.M.B. 1998, 1261.
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de handeling zelf van onwettigheid wordt verdacht in het licht van de

bepalingen van het communautair recht(510).

De Belgische Staat is, behoudens het bewijs van een onoverwinnelijke

dwaling of van een andere rechtvaardigingsgrond, op grond van art. 1382

en 1383 B.W. aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een wetge-

vende handeling die een krachtens art. 7 E.G.-Verdrag verboden discrimi-

natie invoert tussen Belgische studenten en studenten van vreemde natio-

naliteit, onderdanen van een andere E.G.-lidstaat(511).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers diende zich uit te spreken over

de aansprakelijkheid van de overheid wegens onrechtmatige wetgeving naar

aanleiding van het verbod op reclame voor tabakswaren. De rechtbank wijst

er in zijn uitspraak van 26 juni 1998 op dat de aansprakelijkheid van de Staat

wegens schending van het gemeenschapsrecht wordt beheerst door de strikte

voorwaarden inzake de aansprakelijkheid van de gemeenschapsinstellingen,

en niet door eventuele ruimere voorwaarden die voortvloeien uit de nationale

regels betreffende de aansprakelijkheid van de Staat. Een dergelijke aan-

sprakelijkheid vergt, aldus de rechtbank, in de domeinen waar de Staat een

ruime beoordelingsbevoegdheid heeft, een voldoende gekarakteriseerde

schending van het gemeenschapsrecht, wat niet het geval is voor de Bel-

gische wet die tabaksreclame verbiedt(512).

De fout van de wetgever wordt derhalve reeds uitdrukkelijk erkend bij

schending van een internationaalrechtelijke norm (onwettelijkheid leidt tot

onrechtmatigheid), maar moet niet tot die hypothese beperkt worden. Wan-

neer het Arbitragehof een wet of een decreet ongeldig heeft verklaard wegens

strijdigheid met de artikelen 10 of 11 G.W., wordt de onwettelijkheid van de

norm vastgesteld.

Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is een specifieke norm die

de wetgever de verplichting oplegt zich te onthouden of zich op een bepaalde

wijze te gedragen. De fout staat derhalve vast, onder voorbehoud van het

bestaan van een rechtvaardigingsgrond(513).

Een andere ruim becommentarieerde uitspraak betreft het geval waarin de

overheid de aan reconversievennootschappen voorgespiegelde belasting-

voordelen terugschroefde. In zijn uitspraak stelt de rechtbank te Brussel

dat geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling de wetgevende macht

in de uitoefening van haar opdrachten onttrekt aan de door artt. 1382 en 1383

B.W. bepaalde verplichting om de schade te vergoeden die zij door haar

schuld aan een ander veroorzaakt. Immers, uit het principe van de rechtsstaat

zelf volgt dat de Staat, ook als wetgever, gebonden is aan het eigen recht. Er

(510) Arbh. Luik 12 februari 1998, J.L.M.B. 1998, 502, noot F. ABU DALU en J.T. 1998, 511,

noot S. VANDROOGHENBROECK; zie ook Luik 6 april 1995, Soc. Kron. 1995, 337, noot

J. JACQMAIN en R.R.D. 1995, 213.

(511) Luik 25 januari 1994, Pas. 1994, II, 50.

(512) Rb. Verviers 26 juni 1998, J.T. dr. eur. 1998 (verkort), 210 en J.T. 1998, 863.

(513) Brussel 7 december 2000, J.T. 2001, 385.
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kan niet worden aangenomen dat de wetgever, door een wet goed te keuren

die nadien onrechtmatig blijkt te zijn, vooraf reeds heeft willen afwijken van

het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel van artt. 1382-1383 B.W.

Zulks zou slechts kunnen wanneer de wetgever de wil daartoe duidelijk

heeft laten blijken, hetzij door het aansprakelijkheidsstelsel op een specifieke

wijze te regelen, hetzij door zijn aansprakelijkheid uit te sluiten.

De rechtbank oordeelt dat aansprakelijkheid van de Staat wegens een schade-

veroorzakende handeling van de wetgevende macht niet onverenigbaar is

met de onafhankelijkheid van de wetgevende macht en van de leden die de

wetgevende macht samenstellen, omdat deze onafhankelijkheid juist gewaar-

borgd wordt door de grondwettelijke en wettelijke onmogelijkheid om de

leden van de wetgevende macht persoonlijk aansprakelijk te stellen voor

handelingen van wetgeving.

In het besproken geval had de wetgever een vast belastingvoordeel vast-

gelegd voor een periode van tien jaar en werd dit belastingvoordeel openge-

steld voor vennootschappen, die in een reconversiezone werden opgericht

tijdens een periode van 1984 tot 1992. De rechtbank stelt dat een vennoot-

schap die in deze periode wordt opgericht in een reconversiezone en die aan

de wettelijke voorwaarden voldoet, erop moet kunnen rekenen dat zij van dit

voordeel kan genieten. Volgens de rechter handelt een wetgevende overheid

dan ook in strijd met het rechtzekerheidsbeginsel en dus niet als een zorg-

vuldige wetgever, wanneer zij deze verwachting niet honoreert door, zoals in

het concrete geval, op drie ogenblikken tijdens de periode van het voorge-

spiegelde belastingsvoordeel die voordelen ingrijpend te wijzigen in het

nadeel van een vennootschap die aan de voorwaarden voldeed om van dit

voordeel te genieten(514).

Of de wet zomaar terzijde kan geschoven worden wegens de schending van

een algemeen rechtsbeginsel, is echter een verre van evidente zaak, tenzij via

de toepassing van een internationaal verdrag(515).

De schending van een voor de Belgische rechter inroepbare bepaling van het

E.V.R.M. geeft eveneens aanleiding tot foutaansprakelijkheid(516).

In navolging van het belangwekkend arrest van het Hof Mensenrechten in de

loodsen-zaak(517) oordeelde het Hof van Cassatie dat art. 3bis van de wet

van 30 augustus 1988, dat retroactief een vrijstelling van aansprakelijkheid

invoert voor de organisatoren van de loodsdienst, art. 1, lid 1, eerste aan-

vullend Protocol E.V.R.M. schendt, in zoverre de vrijstelling betrekking

(514) Rb. Brussel 17 maart 1997, R.W. 1997-98, 257, met uitvoerige noot P. POPELIER met de

verwijzingen en C.D.P.K. 1997, 657.

(515) Zie voor deze problematiek, in het algemeen: M. MAHIEU en S. VAN DROOGHENBROECK,

,,La responsabiliteÂ de l'Etat LeÂgislateur'', J.T. 1998, 825 e.v.

(516) Vgl. b.v. Brussel 19 mei 1994 en 21 februari 1995, J.T. 1995, 498.

(517) Arrest Pressos Compania Navierra S.A. e.a. van 20 november 1995, Publ. Cour eur.

D.H., Serie A, nr. 332; voor een bespreking van die loodsarresten zie H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht'' (1985-1993), T.P.R. 1995, p. 1415-1416,

nr. 141.
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heeft op feiten van voÂoÂr 17 september 1988, dit is de dag van de bekendma-

king en inwerkingtreding van deze wet(518). Het Hof Mensenrechten heeft

trouwens geoordeeld dat binnen de nationale rechtsorde moet worden nage-

gaan of schadevergoeding, naar aanleiding van het gemis aan respect voor de

eigendom door de wettelijke ,,onteigening'' van de aanprakelijkheidsvorde-

ringen zonder vergoeding, kan worden bekomen, wat m.i. niet kan betwijfeld

worden.

Het Arbitragehof had de wijziging door de wet van 30 augustus 1988 met

terugwerkende kracht voor 30 jaar (!) van de cassatierechtspraak i.v.m. de

aansprakelijkheid van de overheid voor loodsen van zeevaartuigen als niet-

discriminatoir aangemerkt, ook in het licht van art. 1 E.P., E.V.R.M.(519).

IV. De aanvaarding van het risico

30. DE AANVAARING VAN HET RISICO Ð SITUERING EN PROBLEMATIEK

De rechtspraak blijft gebruik maken van de leer van de risico-aanvaarding

om te beoordelen in welke mate een persoon, die bewust en vrijwillig een

ernstig risico heeft genomen, aanspraak kan maken op schadeloosstelling

vanwege een derde persoon, die bij het ontstaan van zijn schade een rol heeft

gespeeld(520). Klassiek is het voorbeeld van de man die deelneemt aan een

kroegentocht in de auto van een dronken chauffeur en ingevolge een ongeval

wordt gekwetst.

De vragen omtrent ,,risico-aanvaarding'' zijn gekend. Enerzijds stelt zich het

probleem van de juridische begripsafbakening van de ,,risico-aanvaarding''

en het onderscheid met de andere rechtsfiguren. Anderzijds dringt zich de

vraag op of de theorie van de risico-aanvaarding naar Belgisch recht een

zelfstandige rechtsfiguur is, en zo ja, welke de juridische relevantie en de

grondslag ervan is.

In feite gaat het om een omschrijving van een fout, in bijzondere omstan-

digheden, nl. in het licht van het gedrag van het slachtoffer.

31. BEGRIP (ALGEMEEN). DE FOUT VAN HET SLACHTOFFER BESTAAT IN EEN IN-

BREUK OP EEN WELBEPAALD GEBOD OF VERBOD

Risico-aanvaarding vereist bij het slachtoffer een fout of nalatigheid(521).

Het Hof van Beroep te Gent preciseert het als volgt: ,,De leer van de risico-

(518) Cass. 15 mei 1998, R.W. 1998-99, 1041, met noot G. MAES.

(519) Arbitragehof 5 juli 1990, R.W. 1990-91, 291.

(520) Zie voor een overzichtelijke bespreking M. ADAMS, ''Law is as I've told you before.''

Over de zwaartekrachtwerking van rechterlijke uitspraken in BelgieÈ'', T.P.R. 1997, (1329),

1361-1372; M. ADAMS, ,,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?'', noot onder

Antwerpen 25 juni 1993, R.W. 1993-94, 302; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nrs. 37-45.

(521) Gent 21 maart 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.557; Bergen 21 december 1995, R.G.A.R.

1997, nr. 12.762; Rb. Ieper 12 december 1997, T.W.V.R. 1997, 159.
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aanvaarding (die geen zelfstandige rechtsfiguur is, maar een toepassing van

de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) kan enkel in aanmer-

king genomen worden bij foutieve risico-aanvaarding, met name wanneer de

gedraging van het slachtoffer wijst op een fout van het slachtoffer zelf (het

bewustzijn dat er risico's worden genomen, gekoppeld aan het nalaten van

het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen)''.

Het Hof te Gent herhaalt dit standpunt in 1999: ,,Risico-aanvaarding is enkel

foutief wanneer het optreden van het slachtoffer een uitzonderlijk gevaar

inhoudt en deze laatste een buitensporig en evident risico op zich neemt met

het besef van een ,,uitzonderlijk gevaar''. Het moet dus gaan om een foutief

gedrag in de mate dat, door zich te begeven in een gevaarlijke situatie, het

slachtoffer de zorgvuldigheidsnorm schendt''(522).

Het Hof van Beroep te Brussel omschrijft, tot slot, het begrip risico-aanvaar-

ding als volgt: ,,onder het concept ,,risico-aanvaarding'' dient begrepen te

worden, dat het slachtoffer zijn/haar schade zelf dient te dragen, omdat hij/zij

zich bewust was van gevaar of zich daarvan diende bewust te zijn en hij/zij

daarenboven zelf een fout heeft begaan bij het nemen van het risico in die

mate, dat werd tekortgekomen aan de zorgvuldigheidsplicht en zulks in

oorzakelijk verband met zijn/haar geleden schade''(523).

Een beroep op de theorie van de risico-aanvaarding is volkomen overbodig

indien de schadelijder de schade (mede)veroorzaakt door een schending van

een welbepaalde norm. De schending van een specifiek gebod of verbod door

het slachtoffer is immers ipso facto een fout in de zin van art. 1382 B.W.

welke leidt tot aansprakelijkheid van het slachtoffer, in de mate een oor-

zakelijk verband aanwezig is.

Het volstaat te wijzen op de inbreuk op een welbepaald gebod of verbod, en

op de causaliteit tussen deze inbreuk en de concrete schade om zonder

verwijzing naar de leer der risico-aanvaarding de gehele of gedeeltelijke

aansprakelijkheid van het slachtoffer aan te nemen. De omstandigheid dat de

foutieve risico-aanvaarding geen oorzakelijk verband vertoont met de schade

die aan derden werd berokkend, sluit niet uit dat er een oorzakelijk verband

bestaat tussen de schade van het slachtoffer en zijn foutieve risico-aanvaar-

ding.

Aldus is er een inbreuk op een specifieke rechtsplicht wanneer het slachtoffer

geen veiligheidsgordel draagt(524) of wanneer het meerijdt op een bromfiets

die niet uitgerust is voor het meenemen van een passagier en die bovendien

(522) Gent 22 januari 1999, R.G.A.R. 2000, nr. 13.200.

(523) Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W. 1998, 94.

(524) Brussel 9 april 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.313; Bergen 7 januari 1993, R.G.A.R. 1995,

nr. 12.413; Brussel 28 april 1998, T.A.V.W. 1998, 32: 1/3; Luik 30 maart 1999, De Verz. 1999,

708: 1/3; Corr. Nijvel 13 maart 1995, De Verz. 1995, 468 (de bestuurder was tevens zichtbaar

dronken): 2/3; Corr. Brussel 23 oktober 1996,De Verz. 1997, 326: 2/3; Pol. Turnhout 27 januari

1997, Verkeersrecht 1998, 20 (zelfde situatie): 1/2.

1674 TPR 2000

/secure/DocumentView.aspx?id=rn100005412&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn92300&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn63370&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn71117&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100002728&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn66116&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn81494&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90823&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90823&amp;origin=TPR


wordt bestuurd door een te jonge bestuurder, zonder rij-ervaring(525) (zie

verder nr. 159, A).

Op 24 maart 1997 beoordeelde het Hof van Beroep te Brussel een ernstig

verkeersongeval, waarbij een autobestuurder met een snelheid van ten minste

129 kilometer per uur reed en met zijn voertuig van een berm neerstort. Op de

achterbank bevinden zich twee passagiers die de autogordel niet dragen. Het

Hof van Beroep te Brussel veroordeelt de verzekeraar burgerlijke aansprake-

lijkheid van de autobestuurder tot volledige schadeloosstelling op grond dat

,,het, gelet op de extreme hevigheid van de oorspronkelijke klap, die het

gevolg was van de snelheid van ten minste 120 kilometer per uur waarmee de

beklaagde (...) reed, en het feit dat het voertuig van een berm is neergestort,

niet met de vereiste graad van zekerheid kan worden uitgemaakt of er enig

oorzakelijk verband bestaat tussen het overlijden van (de eerste passagier) of

de verwondingen van (de tweede passagier), die achteraan in het voertuig

zaten en het niet-dragen van de veiligheidsgordel''.

De verzekeraar tekent cassatieberoep aan om reden dat de inzittenden, door

geen veiligheidsgordel te dragen, een heel bijzonder risico hadden aange-

gaan, te meer daar de rijwijze van de autobestuurder hen alleen maar had

moeten aanzetten om dubbel voorzichtig te zijn. Gelet op die omstandig-

heden, zijn de inzittenden en de burgerlijke partijen, die in hun rechten

gesubrogeerd zijn, aldus de verzekeraar ten dele aansprakelijk. De be-

klaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij of de vrijwillig tussen-

komende partij die een rechtvaardigingsgrond of enige andere omstandigheid

aanvoert die zijn schuld kan uitsluiten, is volgens de verzekeraar niet

gehouden tot het bewijs ervan, wanneer zijn bewering niet van alle geloof-

waardigheid is ontbloot.

Het Hof van Cassatie verwerpt het beroep. Het Hof oordeelt dat de fout van

de passagier, die bestaat in het niet-dragen van de veiligheidsgordel, in

beginsel niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval waarvan hij het

slachtoffer is. Die fout kan evenwel een weerslag hebben op zijn recht op

vergoeding wegens het aangegane risico. Het niet-dragen van een gordel kan

derhalve, aldus het Hof van Cassatie, niet beschouwd worden als een recht-

vaardigingsgrond voor de schadeverwekker. De beklaagde, de burgerrechte-

lijk aansprakelijke partij of de vrijwillig tussengekomen verzekeraar van de

beklaagde die een dergelijke omstandigheid aanvoeren, moeten het bestaan

van de fout van het slachtoffer en het oorzakelijk verband tussen die fout en

de schade bewijzen(526).

(525) Pol. Dinant 6 juli 1995, T. Vred. 1996, 226; vgl. Rb. Namen 30 juni 1995,De Verz. 1995,

635, noot M. LAMBERT; voor een andere hypothese: Pol. Kortrijk 2 juni 1995, A.J.T. 1994-95,

581, noot F. GLORIEUX: de passagier die plaatsneemt op een bromfiets klasse B die niet is

uitgerust om passagiers te vervoeren en geen valhelm draagt.

(526) Cass. 3 december 1997, J.T. 1998, 202, Verkeersrecht 1998, 118, J.L.M.B. 1999, 136,

Bull. 1997, 1340 en Arr. Cass. 1997, 1280.
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32. VOORWAARDEN OM DE RISICO-AANVAARDING ALS FOUTIEF TE WEERHOUDEN

Ð VEREISTE VAN BEWUSTZIJN

De risico-aanvaarding van het slachtoffer is enkel aan de orde indien de

benadeelde geconfronteerd werd met een gevaarlijke situatie, en zich ook

bewust was of minstens bewust diende te zijn van het gevaar. Deze voor-

waarde is een veruitwendiging van de substantieÈle vereiste inzake art. 1382

e.v. B.W., m.n. dat de schade redelijk voorzienbaar moet zijn(527). Het

bewustzijn dat risico's worden genomen(528) of het besef van een ,,uitzon-

derlijk gevaar''(529) moeten aanwezig zijn.

De vereiste van bewustzijn komt treffend tot uiting in de rechtspraak die

betrekking heeft op het slachtoffer van een verkeersongeval, dat heeft plaats-

genomen naast de dronken chauffeur die het ongeval heeft veroorzaakt. In

hoofdzaak besteedt de rechtspraak aandacht aan de vraag of het slachtoffer al

dan niet wist of kon weten dat de bestuurder in dronken toestand verkeerde.

Slechts ingeval het slachtoffer zich bewust was van dit gevaar of minstens

bewust diende te zijn, zal deze mede-aansprakelijk zijn voor de eigen

schade(530).

Wanneer de concrete elementen van het dossier aantonen dat de vermoede-

lijke oorzaak van het ongeval het kortstondig indommelen van de bestuurder

is geweest, kan daaruit niet afgeleid worden dat de passagiers een risico

aanvaard hebben door in te stappen in de wagen van de bestuurder(531).

Bij de beoordeling laat de rechtspraak zich hoofdzakelijk leiden door de

feitelijke omstandigheden waaruit het verregaande drankgebruik van de

bestuurder al dan niet aan het slachtoffer was opgevallen(532). Het slacht-

offer dat meerijdt met een bestuurder van wie hij weet dat hij niet meer in

staat is op een veilige wijze een voertuig te besturen, begaat een fout. Deze

passagier dient de helft van zijn eigen schade zelf te dragen(533).

Bij het oordeel over de bewustzijnsvereiste wordt vaak verwezen naar de

feitelijke omstandigheid dat het slachtoffer al dan niet aanwezig was bij (het

grootste deel van) het drinkgelag(534). Er is foutieve risicoaanvaarding van

een inzittende die meerijdt in een voertuig waarvan de bestuurder, waarmee

(527) Vgl. Luik 15 februari 1999, J.T. 1999, 398 en R.R.D. 1999 (verkort), 125; Rb. Namen

30 juni 1995, De Verz. 1995, 638.

(528) Gent 21 maart 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.557; Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W.

1998, 94.

(529) Gent 22 januari 1999, R.G.A.R. 2000, nr. 13.200.

(530) Zie b.v. Gent 3 juni 1994, T.G.R. 1994, 172; Antwerpen 13 januari 1995, De Verz. 1995,

449; Brussel 17 januari 1997, De Verz. 1997, 501.

(531) Antwerpen 10 februari 1998, T.A.V.W. 1999, 50.

(532) Zie Luik 21 april 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.045.

(533) Pol. Turnhout 27 januari 1997, T.A.V.W. 1997, 210 en Verkeersrecht 1998, 20.

(534) Zie o.m. Brussel 17 januari 1997, De Verz. 1997, 501; Luik 21 april 1997, R.G.A.R.

1999, nr. 13.045; Rb. Nijvel 1 februari 1994, De Verz. 1994, 456.
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zij uitging, een alcoholintoxicatie vertoonde van 2,24 promille, zichtbaar aan

zijn gedrag(535).

De vereiste van bewustzijn is ook vaak aan de orde wanneer een passagier

plaatsneemt op de duozit van een bromfiets bestuurd door een persoon van

wie de passagier weet of dient te weten dat hij niet de vereiste minimumleef-

tijd, om het voertuig te besturen, heeft bereikt(536).

Wanneer men er zich van bewust is of dient te zijn dat bepaalde belangrijke

onderdelen van een voertuig niet functioneren of ongeschikt zijn, neemt men

een onverantwoord risico door van dit voertuig gebruik te maken. Een

illustratie is terug te vinden in het arrest van het Hof van Beroep te Brussel

dd. 9 oktober 1992. In deze zaak hadden de twee slachtoffers moeten

opmerken dat de bromfiets slechts voor het vervoer van eÂeÂn enkele persoon

was uitgerust(537).

Het slachtoffer dat als kwetsbare gebruiker plaatsneemt op een hiervoor niet

uitgeruste fiets en zich op dit wankel voertuig ingeval van een aanrijding

bloot stelt aan ernstige verwondingen, begeeft zich bewust in een gevaarlijke

situatie(538).

Door plaats te nemen op een motor waarvan het slachtoffer wist dat de

bestuurder nog maar 15 jaar was, geen rijbewijs had en wiens onervarenheid

geleid heeft tot het verlies van de controle over het voertuig, heeft de

passagier een fout begaan(539).

Evenzeer neemt een passagier die vooraan in een voertuig tussen de twee

zetels gaat zitten, bewust een gevaarlijke plaats in(540).

Het weten of dienen te weten wordt door de rechtspraak ook afgeleid uit de

vriendschapsbanden tussen de schadeverwekker-bestuurder en het slacht-

offer(541).

Een andere hypothese waar het bewustzijn van het gevaar tot uiting komt, is

deze waar het gevaar zichtbaar is(542). Niettegenstaande het voetpad uit-

gebroken was en de werken afgebakend werden door roodwit plastieklint en

nadarstukken, begeeft een voetganger zich bij klaarlichte dag een weg door

de werken heen. Hij komt hierbij terecht in een kelderopening en loopt

(535) Antwerpen 9 december 1994, De Verz. 1995, 291, noot V. BUSSCHAERT; in dezelfde zin:

Antwerpen 13 januari 1995, De Verz. 1995, 449.

(536) Zie o.m. Brussel 9 oktober 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.305.

(537) Brussel 9 oktober 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.305, noot.

(538) Antwerpen 25 mei 1989, De Verz. 1990, 387.

(539) Rb. Namen 30 juni 1995, De Verz. 1995, 638.

(540) Luik 10 januari 1995, De Verz. 1995, 268.

(541) Zie o.m. Brussel 10 oktober 1984, R.G.A.R. 1985, nr. 10.961; Antwerpen 26 oktober

1990, De Verz. 1991, 177; Bergen 25 oktober 1991, De Verz. 1992, 728.

(542) Zie b.v. betreffende zichtbare voetpadwerken: Gent 21 maart 1995, R.G.A.R. 1996,

nr. 12.557; een zichtbare zuigdarm: Antwerpen 17 januari 1996, R.W. 1998-99, 306.
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daarbij letstels op. Het Hof van Beroep te Gent oordeelt dat het slachtoffer

aldus een foutieve risico-aanvaarding op zich heeft genomen(543).

33. VOORWAARDEN OM DE RISICO-AANVAARDING ALS FOUTIEF TE WEERHOUDEN

Ð OVERTREDING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSNORM

Het bewustzijn van de risico's is op zich onvoldoende om tot de mede-

aansprakelijkheid van het slachtoffer te besluiten. Aangetoond moet worden

dat het slachtoffer nagelaten heeft de nodige zorgvuldigheid in acht te

nemen, in de concrete omstandigheden(544). Slechts bij vastgestelde over-

treding van de zorgvuldigheidsnorm kan het slachtoffer (mede)aansprakelijk

gesteld worden(545), wat impliceert dat het slachtoffer schuldbekwaam dient

te zijn(546).

( a )

De overtreding van de zorgvuldigheidsnorm kan van die aard zijn dat de

enige zorgvuldige houding erin bestaat het gevaar niet tegemoet te treden.

Dit is in beginsel het geval wanneer iemand met kennis van zaken plaats-

neemt in de wagen van een dronken chauffeur of van een onervaren bestuur-

der (niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs, ...). De enige zorgvuldige hou-

ding die het slachtoffer in dergelijk geval kan aannemen, is de weigering om

mee te rijden.

Een passagier gaat in een voertuig vooraan tussen de twee zetels zitten. Hij

heeft bijgevolg bewust een gevaarlijke plaats ingenomen zonder zelfs te

pogen zijn gordel aan te trekken, terwijl hij daartoe wettelijk verplicht was.

Het Hof van Beroep te Luik brengt de mogelijkheid in rekening bij het

slachtoffer om in voorkomend geval te weigeren plaats te nemen in een

wagen waar de gordels niet bruikbaar waren(547).

Door in het voertuig te stappen van de beklaagde, met wie hij de hele dag

alcoholische dranken had verbruikt, heeft de getroffene een aanzienlijk risico

genomen, nog verzwaard door het niet dragen van de veiligheidsgordel. Het

Hof van Beroep te Brussel stelt ,,qu'il n'appartient pas aÁ la Cour de tenir

compte d'une notion vague d'acceptation geÂneÂrale de risques dans le chef de

la victime; mais d'examiner concreÁtement si cette dernieÁre a commis une

faute en relation causale avec le dommage''. Het slachtoffer dat verschei-

(543) Gent 21 maart 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.557.

(544) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R., 1987, p. 1343, nr. 41; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE

en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 41.

(545) Zie b.v. Gent 21 maart 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.557.

(546) Bergen 21 december 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.762.

(547) Luik 10 januari 1995, De Verz. 1995, 268.
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dene uren heeft deelgenomen aan het drinkgelag van de beklaagde, moest

wel weten dat laatstgenoemde niet geschikt was om te rijden(548).

Een passagier die plaatsneemt in een wagen bij een kennelijk dronken

bestuurder begaat een fout(549).

Zo oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat zelfs in de veronderstelling,

quod non, dat bestuurder en passagier niet voortdurend samen waren geweest

en dat de passagier geen getuige was geweest van het drankverbruik van de

bestuurder, vastgesteld kan worden dat de passagier in een nauwe relatie

stond met de bestuurder, die klaarblijkelijk dronken was(550). In deze

omstandigheden maakt het een fout uit door plaats te nemen in een voertuig

dat wordt bestuurd door een chauffeur die niet in staat is het stuur te nemen.

De inzittenden van een voertuig, bestuurd door een bestuurder die klaarblij-

kelijk niet de vereiste hoedanigheden had om te rijden, waarvan zij zich

rekenschap dienden te geven, omdat zij met hem Kerstnacht hadden door-

gebracht, begaan een onvoorzichtigheid(551).

Een voetgangster steekt over uitgerekend tussen een rioleringsput en een

ruimingsauto, waarvan de zuigdarm goed zichtbaar in het oog sprong.

Volgens het Hof van Beroep te Antwerpen kan de voetgangster bezwaarlijk

inroepen dat zij verrast werd door de lager liggende kabel, omdat zij wist of

alleszins diende te weten dat ter plaatse volop wegwerkzaamheden en riole-

ringswerken aan de gang waren, met onvermijdelijke hindernissen verspreid

over de werf, zodat zij bijzonder waakzaam diende te zijn bij het betreden

van deze werf. De aanwezigheid van de vrachtwagen met de eraan gekop-

pelde vastgeraakte zuigslang moest voor haar bovendien een duidelijke

waarschuwing vormen dat er ter plaatse volop werken aan de gang waren

en zij er zich dus van moest onthouden juist deze plaats te betreden(552).

Het deelnemen aan een gevaarlijk spel is Ð op zich Ð geen foutieve risico-

aanvaarding. De vraag naar de schending van de zorgvuldigheidsplicht komt

in feite neer op de vraag of de gedraging binnen onze rechtsorde aanvaard-

baar is (b.v. valschermspringen) of moet verboden worden (b.v. het plaats-

nemen naast een dronken bestuurder).

Soms wordt beweerd dat deelname aan een gevaarlijke sport reeds de schen-

ding van de zorgvuldigheidsplicht inhoudt. De sportbeoefening of de deel-

name aan een sportwedstrijd is echter slechts foutief wanneer zij gebeurt

onder omstandigheden die een normaal voorzichtig en redelijk mens ertoe

zouden aangezet hebben zich van die sportbeoefening of die deelname te

(548) Corr. Nijvel 13 maart 1995, De Verz. 1995, 468, noot M. LAMBERT en Intercontact (N)

1996 (weergave), 39, hervormd door Brussel 17 januari 1997, De Verz. 1997, 501.

(549) Gent 3 juni 1994, T.G.R. 1994, 172: Ý aansprakelijk.

(550) Luik 21 april 1997, De Verz. 1997, 462 en R.G.A.R. 1999, nr. 13.045.

(551) Rb. Bergen 1 februari 1994, De Verz. 1994, 456.

(552) Antwerpen 17 januari 1996, R.W. 1998-99, 306; in dezelfde zin betreffende de houding

van toeschouwers bij een autorally: Luik 15 februari 1999, J.T. 1999, 398 en R.R.D. 1999

(verkort), 125.
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onthouden (b.v. het beoefenen van voetbal is geen daad die niet gesteld wordt

door een normaal voorzichtig persoon(553)).

( b )

De overtreding van de zorgvuldigheidsnorm kan er ook in bestaan dat men de

gevaarlijke situatie tegemoet mag treden, maar dat men daarbij onvoorzich-

tig heeft gehandeld.

De vraag is dan niet of het risico zelf onverantwoord is, doch wel of het

slachtoffer het risico, gelet op de omstandigheden, op een onverantwoorde

wijze tegemoet is getreden(554).

Ook hier dient de onrechtmatigheid beoordeeld te worden in het licht van de

concrete omstandigheden. Als criterium geldt de normaal zorgvuldige en

omzichtige persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert. Bijvoorbeeld,

wie risico's neemt om andermans leven of vermogen te redden, begaat niet

noodzakelijk een fout. Een redder die onbesuisd en roekeloos optreedt, zal in

beginsel wel aansprakelijk zijn.

De tussenkomst van diegene die toevallig en vrijwillig ter hulp komt van een

derde, om goederen van buren te beschermen bij brand, moet minder streng

worden beoordeeld dan de tussenkomst van een vakman(555).

Zeventienjarige scouts moeten weten dat ze tijdens een nachtelijke dropping

reflecterende kledij dienen te dragen of kledij met reflecterende componen-

ten (veiligheidsplicht). Wanneer zij dit niet doen, nemen zij een groot risico

dat een grove nalatigheid uitmaakt in oorzakelijk verband met een verkeers-

ongeval waarbij een voertuig een aantal deelnemers aan de dropping aan-

rijdt(556).

34. RISICO-AANVAARDING BIJ SPORT

De theorie van de risico-aanvaarding wordt door de rechtspraak ook aange-

wend bij sportongevallen(557). Zonder het onderscheid sport en spel uit te

diepen, is het noodzakelijk te onderlijnen dat de verschillende sportdiscipli-

nes, waaronder ook gevaarlijke sport, aan eigen regels beantwoorden en het

(553) Rb. Tongeren 6 oktober 1994, T.B.B.R. 1995 (verkort), 253.

(554) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1194, nr. 44; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1345, nr. 41.

(555) Gent 5 maart 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.993: het Hof kwalificeert de tussenkomst van

een occasionele hulpverlener als ,,zaakwaarneming''.

(556) Gent 21 februari 1995, R.W. 1996-97, 1332, noot A. VAN OEVELEN en Verkeersrecht

1996, 15.

(557) Zie uitvoerig H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht

(1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 42; zie rechtsleer: J. MAESSCHALCK, ,,Aansprakelijkheid

op sportvelden'' in Handboek voor sportrecht, 1995, 169-214; L. MISSON en M.-A. LUCAS, ,,La

responsabiliteÂ civile en matieÁre sportive (art. 1382 C.C.)'' in R. BLANPAIN e.a., Sport en Recht,

Brussel, C.J.B., 1994, (103) 105 e.v.
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voorwerp uitmaken van diverse wettelijke regelingen, wat zijn belang heeft

bij de concretisering van het foutbegrip.

( a )

De beginselen van de foutaansprakelijkheid zijn toepasselijk op de aanspra-

kelijkheid van de sportbeoefenaar. Is een derde aansprakelijk voor de schade

van de sportbeoefenaar, dan zal deze laatste enkel mede-aansprakelijk zijn

inzoverre de beoefening van de betrokken sport of de wijze waarop de

sportieve handeling gesteld werd, in strijd is met de geconcretiseerde zorg-

vuldigheidsnorm(558).

De aansprakelijkheid dient te worden beoordeeld volgens de regel van de

normaal zorgvuldige en omzichtige persoon in dezelfde omstandigheden. Bij

sportwedstrijden dient dus rekening gehouden te worden met het karakter

van de sportwedstrijd, met het feit dat de handeling gesteld werd door een

deelnemende sportman en met de omstandigheden van het ongeval. Een

piloot die deelneemt aan een snelheidswedstrijd op een gesloten omloop,

moet de zorgvuldigheidsplicht naleven(559). Stuurfouten zijn eigen aan

autowedstrijden(560).

Bij een schadegeval tijdens een voetbalwedstrijd dat zich voordeed op het

ogenblik dat een aanvallende speler gestuit werd door de doelman, oordeelde

het Hof van Beroep te Brussel dat het ,,als een door de spelers aanvaard

risico (te beschouwen) is, eigen aan het voetbalspel, dat een doelwachter en

een aanvaller tegelijk naar de bal gaan en hierdoor onzacht met mekaar in

aanraking kunnen komen''(561). De afwezigheid van een fout werd, aldus

het Hof, niet alleen bevestigd door het feit dat de bij het spel aanwezige

scheidsrechter geoordeeld heeft dat er geen schending was van de spelregels

en het spel verder normaal liet verlopen, maar ook dat de meerderheid van de

andere spelers oordeelden dat er geen fout was. De ongelukkige afloop van

een dergelijk contact behoort tot de normale risico's van het voetbalspel, die

door alle spelers worden aanvaard.

( b )

Deelnemers aan sportwedstrijden of -manifestaties brengen geregeld, onge-

wild, en zelfs gewild, schade toe aan een andere deelnemer(562).

(558) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, (1347), nr. 42.A.

(559) Antwerpen 3 februari 1999, Verkeersrecht 1999, 328.

(560) Pol. Hoei 16 oktober 1995, J.L.M.B. 1996, 932.

(561) Brussel 18 april 1994, De Verz. 1995, 442, noot.

(562) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1347, nr. 42; L. MISSON en M.-A. LUCAS, ,,La responsa-

biliteÂ civile en matieÁre sportive (art. 1382 C.C.)'', in l.c., (103), 119.
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In sportaangelegenheden waar de fysieke inzet een hoofdrol speelt en waar

lichamelijke contacten tussen de spelers inherent zijn aan de deelname, is de

rechtspraak minder snel dan in het dagelijkse leven geneigd om de schade-

verwekkende handelingen van medesportbeoefenaars als onrechtmatig te

beschouwen. De zorgvuldigheidsplicht van sportbeoefenaars houdt, gelet

op de omstandigheden van de beoefende sporttak, vaak minder stringente

normen in dan in het dagelijkse leven het geval is. Om de rechtmatigheid van

de schadeverwekkende handelingen tijdens sportwedstrijden of -manifesta-

ties te rechtvaardigen, wordt in sommige rechtspraak een beroep gedaan op

verschillende rechtsfiguren, zoals het bestaan van een stilzwijgend bevrij-

dingsbeding, de toestemming van de spelers, ... EeÂn van de gehanteerde

rechtsfiguren hierbij is de risico-aanvaarding.

In heel wat uitspraken, die weliswaar tot een aanvaardbaar resultaat komen,

is de verwijzing naar de risico-aanvaarding wellicht verwarrend en in feite

overbodig.

De leer der risico-aanvaarding is, zoals gesteld, slechts relevant in zoverre

het slachtoffer een fout begaan heeft. Vaak ontbreekt een dergelijke fout

omdat het slachtoffer zich slechts aan de zgn. gewone risico's van de

betrokken sporttak heeft blootgesteld. Het deelnemen aan het sportgebeuren

kan in heel wat gevallen bezwaarlijk als een fout aangemerkt worden(563).

Overeenkomstig art. 1382 B.W. begaat de sportbeoefenaar-dader een fout

wanneer hij zich niet gedraagt zoals een normaal zorgvuldig speler in de-

zelfde omstandigheden (o.m. in dezelfde sporttak) zou hebben gehan-

deld(564). De zorgvuldigheidsplicht van de sportbeoefenaars wordt gecon-

cretiseerd naar de bijzondere omstandigheden(565). De normale toevallig-

heden die deel uitmaken van de inherente risico's van een sportbeoefening

maken geen gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid uit, bijvoorbeeld bij het

voetbalspel: het duwen met de schouder, het hard op doel schieten, ...

Zoals gesteld leidt het gedrag van de dader-medespeler enkel tot aansprake-

lijkheid wanneer deze zich overeenkomstig art. 1382 B.W. niet gedraagt

zoals een normaal zorgvuldig speler in dezelfde omstandigheden. Meerdere

uitspraken maken een juiste toepassing van dit beginsel en leiden de niet-

aansprakelijkheid van de schadeverwekker niet af uit de risico-aanvaar-

(563) Antwerpen 2 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 496, noot B. WYLLEMAN.

(564) Antwerpen 3 februari 1999, Verkeersrecht 1999, 328; Rb. Tongeren 6 oktober 1994,

T.B.B.R. 1995, 253; L. MISSON en M.-A. LUCAS, ,,La responsabiliteÂ civile en matieÁre sportive

(art. 1382 C.C.)'', in l.c., (103), 107.

(565) Zie Gent 6 februari 1992, T.G.R. 1992, 66 en R.W. 1992-93, 574, noot M. ADAMS en

M. VAN HOECKE, ,,Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij voetbal en

aansprakelijkheid'', na cassatie: Antwerpen 25 juni 1993, R.W. 1993-94, 302, met noot

M. ADAMS, ,,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?'', Antwerpen 3 februari

1999, Verkeersrecht 1999, 328.
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ding(566). De rechtspraak vertrekt vanuit de vaststelling dat de opvulling van

de zorgvuldigheidsnorm bij sportactiviteiten tot een andere conclusie leidt

dan de beoordeling van dezelfde handelingen buiten elk sportverband(567).

De kernvraag bij de beoordeling van de schadeverwekkende daad tijdens een

voetbalmatch is of de schadeverwekker in de bewuste spelfase al dan niet de

voorzichtigheids- en voorzorgsmaatregelen heeft genomen die, onder de-

zelfde feitelijke omstandigheden, van een normaal voorzichtige speler kun-

nen worden verwacht. De afwezigheid van de fout bij een schadegeval in het

kader van een voetbalwedstrijd kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de bij

het spel aanwezige scheidsrechter geoordeeld heeft dat er geen schending

was van de spelregels en het spel verder normaal liet verlopen, of uit

voorgelegde verklaringen van de meerderheid van de andere spelers waarin

wordt gesteld dat er geen fout was(568).

Een voetbalspeler die een tegenspeler kwetst door een ongewoon heftige

trap, gegeven ook het ogenblik en de wijze waarop, begaat een fout(569).

Dezelfde vaststelling geldt voor de voetbalspeler die de voetbalregels die

gevaarlijk spel verbieden en tot doel hebben de veiligheid van voetballers te

waarborgen, verwaarloost(570).

Een wedstrijdpiloot mag op een gesloten omloop risico's nemen die ontoe-

laatbaar zouden zijn op een rijbaan die openstaat voor het verkeer(571).

Een buiten de lijnen gegeven bal verwondt een tennisspeler aan het oog. Het

Hof van Beroep te Brussel oordeelt dat een dergelijke bal, zelfs krachtig

geslagen, niet onrechtmatig is wanneer hij het ongewilde resultaat is van een

tussen ervaren spelers gespeeld tennisspel. De spelers die de risico's van

tennis kennen, worden geacht bekwaam te zijn om de bal terug te spelen of

minstens zich te beschermen met hun tennisracket(572).

Een elleboogstoot tijdens een basketbalmatch is, rekening houdend met het

vaak voorkomend lichamelijk contact in die sport, geen fout(573).

(566) B.v. Antwerpen 25 juni 1993, R.W. 1993-94, 302 met noot M. ADAMS, ,,Overwegende

dat te dezen nagegaan dient te worden of beklaagde D. in de bewuste spelfase een fout heeft

begaan die een normaal zorgvuldige speler in dezelfde omstandigheden niet zou hebben

begaan: dat de spelregels van de beoefende sport een belangrijk doch geen beslissend criterium

vormen om in dezen de schuldvraag op te lossen; (...) Overwegende dat het Hof na grondig

onderzoek van de voorliggende stukken van het dossier van oordeel is dat beklaagde de

bovenbeschreven zorgvuldigheidsnorm, gelet op de concrete omstandigheden waarin de be-

trokken spelfase zich voordeed, niet heeft overtreden en dat het neerkomen van het linkerbeen

van de beklaagde op het steunbeen van het slachtoffer waardoor deze ernstig werd gewond te

wijten is aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden die deel uitmaken van de

normale risico's die inherent zijn aan de beoefening van de beoefende sporttak''.

(567) M. ADAMS, ,,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?'', noot onder

Antwerpen, 25 juni 1993, R.W. 1993-94, p. 304, nr. 4.

(568) Brussel 18 april 1994, De Verz. 1995, 442, noot.

(569) Rb. Tongeren 6 oktober 1994, T.B.B.R. 1995, 253.

(570) Rb. Hasselt 6 oktober 1994, R.W. 1996-97, 57, noot.

(571) Antwerpen 3 februari 1999, Verkeersrecht 1999, 328.

(572) Brussel 20 november 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.357.

(573) Rb. Turnhout 1 februari 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 96.
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De zorgvuldigheidsplicht van de sportbeoefenaar-dader wordt dus gecon-

cretiseerd in functie van enerzijds de spelregels, en anderzijds van het

criterium van de zorgvuldige speler in dezelfde omstandigheden(574). Het

in aanmerking te nemen criterium is de normaal voorzichtige en redelijke

mens, in identieke sportieve omstandigheden geplaatst, of wanneer de be-

kwaamheden van de sportbeoefenaar hoger liggen (b.v. een beroepsspeler,

een sportmonitor), de normaal voorzichtige en redelijke beroepsspeler,

sportmonitor, ... in dezelfde omstandigheden geplaatst. Rekening wordt

gehouden met de bijzondere omstandigheden van de beoefende sporttak.

De deelnemer aan een sportwedstrijd is in elk geval verplicht, zowel de

algemene regels van voorzichtigheid als die van de sport die hij beoefent, in

acht te nemen(575).

( c )

Toeschouwers van gevaarlijke sportwedstrijden zoals autocross of motor-

cross kunnen het slachtoffer worden van een ongeval tijdens het wedstrijd-

gebeuren. Wat geldt voor de deelnemers aan een sportwedstrijd, geldt ook

voor de toeschouwers van een sportgebeuren.

De rechtspraak heeft de neiging om de schade voortvloeiend uit de normale

gevaren van dergelijke wedstrijd ten laste te laten van het slachtoffer. Een

beroep op de risico-aanvaarding is niet nodig. Het volstaat na te gaan of

enerzijds de deelnemer gehandeld heeft zoals een normaal zorgvuldig deel-

nemer in dezelfde omstandigheden, en anderzijds of de inrichter gehandeld

heeft zoals een normaal zorgvuldig inrichter zou optreden.

De organisator van een autowedstrijd moet de aanwezigheid van het publiek

op bijzonder gevaarlijke plaatsen van de omloop verbieden. Maar de per-

sonen die een autorally bijwonen, doen dat juist wegens de spectaculaire kant

ervan en kunnen bij een ongeval niet beweren dat hun gerechtvaardigd

vertrouwen werd beschaamd, ook al werd hun aanwezigheid door de orga-

nisatoren toegestaan. Bovendien drommen de toeschouwers doorgaans sa-

men op die plaatsen van een omloop waar ongevallen door wagens die van de

weg geraken, en dus de spectaculaire aspecten van het gebeuren, het vaakst

voorkomen. Derhalve weten zij, of moeten zij weten, dat zij door zich op die

plaatsen op te stellen, zelfs als de organisatoren ze daartoe toestemming

hebben verleend, verkeerdelijk een risico nemen dat een gebrek aan voor-

uitziendheid of voorzorg vormt waarvan zij soms het slachtoffer worden. Een

toeschouwer wandelt rond in dezelfde richting als de autorenners, waarbij hij

met de rug naar hen toegekeerd staat, op vrij korte afstand van de racebaan en

(574) Vgl. M. ADAMS, ,,Is risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?'', noot onder

Antwerpen 25 juni 1993, R.W. 1993-94, p. 305, nr. 4; L. MISSON en M.-A. LUCAS, ,,La

responsabiliteÂ civile en matieÁre sportive (art. 1382 C.C.)'', in l.c., (103), 107.

(575) Gent 6 februari 1992, T.G.R. 1992, 66 en R.W. 1992-93, 574, noot M. ADAMS en M. VAN

HOECKE, ,,Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij voetbal en aanspra-

kelijkheid'', na cassatie: Antwerpen 25 juni 1993, R.W. 1993-94, 302, noot M. ADAMS, ,,Is

risico-aanvaarding een zelfstandig juridisch concept?''.
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zonder veel bescherming. Hij wandelt daarenboven op een plaats die wegens

haar ligging en het feit dat de deelnemers er een dubbele bocht met een rechte

hoek moeten nemen beslist gevaarlijk was, zodat de toeschouwer die het

slachtoffer werd van een ongeval nadat een van de deelnemers van de weg

raakte, eveneens een fout begaat(576).

Het feit dat een motorcrosser tijdens een wedstrijd de controle over zijn stuur

verliest, daardoor in een bocht rechtdoor rijdt en een toeschouwer verwondt,

bewijst nog niet dat deze de regels van de sport heeft overtreden en/of zich

als een onzorgvuldig sportbeoefenaar heeft gedragen. De organisator van de

wedstrijd heeft enkel een inspanningsverbintenis. De toeschouwer heeft een

reeÈel risico genomen door in een bocht plaats te nemen(577).

Eigenlijk leiden voormelde uitspraken uit de vaststelling dat het ongeval

uitsluitend behoort tot de normale risico's van de autocross-sport, af dat het

slachtoffer, bij gebreke aan een fout van de dader, ,,het risico draagt''(578).

Reeds eerder werd gewezen op het arrest van het Hof van Cassatie dd.

24 maart 1999 waarbij de bestreden uitspraak van de Correctionele Recht-

bank te Verviers dd. 18 september 1997 werd vernietigd. Een verkeers-

ongeval deed zich voor op een gesloten omloop voor autowedstrijden die

evenwel toegankelijk was voor het publiek. In de bestreden uitspraak oor-

deelde de rechter dat het rijgedrag van de bestuurder die zijn doel niet bereikt

omdat hij van de baan was afgeraakt, ,,als een fout moet worden aange-

merkt'' wanneer blijkt dat de bestuurder voor het ongeval geen andere

oorzaak dan zijn rijgedrag aantoont. De rechter die uitspraak deed over de

vordering op grond van de artikelen 418 tot 420 van het Strafwetboek gaf in

zijn vonnis aldus geen omschrijving van de fout die de beklaagde had begaan

en die een normaal voorzichtig en aandachtig bestuurder niet zou hebben

begaan. Het Hof van Cassatie heeft het vonnis vernietigd gezien de rechter

zijn beslissing om de beklaagde wegens onopzettelijke slagen of verwon-

dingen te veroordelen, aldus niet naar recht verantwoordt(579).

Een verder beroep op de risico-aanvaarding als verklaring voor de niet-

aansprakelijkheid van de dader voor de ,,normale'' schadegevallen is vanuit

die opgebouwde redenering in wezen overbodig.

Het Hof van Beroep te Bergen stelde de organisator van een motorcrosswed-

strijd wel aansprakelijk. Tijdens een motorcrosswedstrijd verlaat eÂeÂn van de

rijders de piste en verwondt hierbij een aantal toeschouwers. Het Hof van

Beroep te Bergen oordeelt dat dit feit op zich niet noodzakelijk leidt tot

(576) Luik 15 februari 1999, J.T. 1999, 398 en R.R.D. 1999 (verkort), 125.

(577) Antwerpen 2 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 496, noot B. WYLLEMAN.

(578) Zie b.v. Vred. Westerlo 2 augustus 1995, A.J.T. 1995-96, 244, [26 juli 1995], Turnh.

Rechtsl. 1995-96, 25, R.W. 1997-98, 752 en Sport & Recht 2000 (weergave), 510: ,,Overwe-

gende dat zo hij al geen fout beging door zijn voertuig aldaar te plaatsen, eiser in ieder geval de

normale risico's eigen aan een dergelijke rallywedstrijd, vrijwillig heeft aanvaard''.

(579) Cass. 24 maart 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 174 en Pas. 1999, I, 174; vgl. voor een juiste

toepassing bij een schadegeval in gelijkaardige omstandigheden: Bergen 21 december 1995,

R.G.A.R. 1997, nr. 12.762.
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aansprakelijkheid, temeer wanneer de uitgang zich bevindt aan de voet van

een heuvel.

Evenwel oordeelt dit Hof dat de organisator van een motorcross in die

omstandigheden een gevaarlijke toestand in het leven roept die schade kan

veroorzaken aan de toeschouwers, die aan de rand van de omloop staan

opgesteld, zodat hij alle maatregelen moet nemen die noodzakelijk zijn voor

de veiligheid van het publiek.

De theorie van de risico-aanvaarding door de toeschouwers kan slechts

worden tegengesteld aan het slachtoffer wanneer het slachtoffer zelf een

fout heeft begaan. Zulks geldt des te meer wanneer het slachtoffer niet de

leeftijd van onderscheid heeft bereikt die vereist is om een aquiliaanse fout te

begaan(580).

Verregaand is de beslissing van het Hof van Beroep te Bergen dat de uitbater

van een zwembad aansprakelijk stelt, krachtens een algemene veiligheids-

plicht, zodra geen gebrek in de glijbaan is bewezen, het slachtoffer noch

derden of aangestelden een fout hebben begaan en toeval is uitgesloten(581).

35. RISICO-AANVAARDING EN FOUTAANSPRAKELIJKHEID Ð GEVOLGEN EN CON-

CLUSIE

De rechtspraak en rechtsleer aanvaarden ,,risico-aanvaarding'' slechts inzo-

verre deze risico-aanvaarding op een fout bij het slachtoffer wijst. De leer der

risico-aanvaarding is in feite niets meer dan een toepassing van de artikelen

1382 B.W. ten aanzien van het slachtoffer t.a.v. een gevaarlijke situatie en

kan dus niet als een zelfstandige rechtsfiguur beschouwd worden. Daaren-

boven is vast te stellen dat de rechtspraak herhaaldelijk de fout van het

slachtoffer dat met een gevaarlijke situatie wordt geconfronteerd, in rekening

brengt, en dus de figuur van de ,,risico-aanvaarding'' toepast, zonder dat de

term ,,risico-aanvaarding'' of ,,risico'' wordt vermeld.

In de vorige Overzichten werd reeds aangeduid(582) dat de risico-aanvaar-

ding bij het slachtoffer tot een verdeling van de aansprakelijkheid leidt

wanneer zowel de fout van de dader als de foutieve risico-aanvaarding in

oorzakelijk verband staan met de schade(583).

Wanneer het slachtoffer geen veiligheidsgordel draagt, bij een zeer zware

frontale aanrijding waarbij ook de bestuurder van het andere voertuig dat in

(580) Bergen 21 december 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.762.

(581) Bergen 17 februari 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.859; zie in dezelfde zin voor de uitbater

van een attractie: Rb. Nijvel 22 maart 1993, T.B.B.R. 1993, 488.

(582) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1194, nr. 44; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN

en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', p. 1343, nr. 41; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nrs. 37 e.v.

(583) Zie b.v. Luik 15 februari 1999, J.T. 1999, 398 en R.R.D. 1999 (verkort), 125. Zie verder

nrs. 148 en 159.
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de aanrijding betrokken was en wel een veiligheidsgordel droeg, overleed, is

het oorzakelijk verband niet bewezen(584).

Door in het voertuig te stappen van de beklaagde, met wie hij de hele dag

alcoholische dranken had verbruikt, heeft de benadeelde een aanzienlijk

risico genomen, nog verzwaard door het niet dragen van de veiligheidsgor-

del. In eerste aanleg oordeelde de Correctionele Rechtbank te Nijvel dat het

slachtoffer in die omstandigheden gehouden is het grootste deel van zijn

schade, in dit geval 3/4, zelf te dragen. In graad van beroep heeft het Hof van

Beroep te Brussel het vonnis in eerste aanleg hervormd en eÂeÂn derde ten laste

van het slachtoffer gelegd(585). In dezelfde zin dienen de inzittenden van

een voertuig, bestuurd door een bestuurder die klaarblijkelijk niet de vereiste

hoedanigheden had om te rijden, waarvan zij zich rekenschap hadden moeten

geven omdat zij met hem de Kerstnacht hadden doorgebracht, de helft van de

aansprakelijkheid te dragen(586).

Zo ook oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat de passagier die plaats-

neemt in een voertuig dat wordt bestuurd door een chauffeur die niet in staat

is het stuur te nemen, een derde van zijn schade ten laste dient te nemen(587).

Wanneer een slachtoffer meerijdt in een voertuig waarvan de bestuurder een

alcoholintoxicatie vertoonde van 2,24 promille, zichtbaar aan zijn gedrag, is

het gerechtvaardigd dat een derde van de schade ten laste van de inzittenden

blijft(588).

Wanneer een verkeersongeval door een andere fout dan de alcoholintoxicatie

van de bestuurder is veroorzaakt, is de onvoorzichtigheid van de passagier

die erin bestaat plaats te hebben genomen in het voertuig terwijl hij weet dat

de bestuurder geõÈntoxiceerd is, zonder causaal verband met de schade.

In dezelfde zin kan verwezen worden naar het arrest van het Hof van Cassatie

van 3 december 1997. Een bestuurder reed met zijn voertuig aan een snelheid

van tenminste 129 kilometer per uur een berm af. Op de achterbank zitten

twee passagiers die de autogordel niet dragen. Het Hof van Cassatie oor-

deelde dat de fout van de passagier, die bestaat in het niet-dragen van de

veiligheidsgordel, in beginsel niet in oorzakelijk verband staat met het

ongeval waarvan hij het slachtoffer is. Het niet-dragen van een gordel kan

derhalve, aldus het Hof van Cassatie, niet beschouwd worden als een recht-

vaardigingsgrond voor de aansprakelijke doch kan evenwel een invloed

hebben op het recht op vergoeding van het slachtoffer wegens het aangegane

risico. De beklaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij of de vrijwillig

tussengekomen verzekeraar van de beklaagde die een dergelijke omstandig-

(584) Rb. Turnhout 26 oktober 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 21.

(585) Corr. Nijvel 13 maart 1995, De Verz. 1995, 468, noot M. LAMBERT, Intercontact (N)

1996 (weergave), 39, hervormd door Brussel 17 januari 1997, De Verz. 1997, 501.

(586) Rb. Bergen 1 februari 1994, De Verz. 1994, 456.

(587) Luik 21 april 1997, De Verz. 1997, 462 en R.G.A.R. 1999, nr. 13.045.

(588) Antwerpen 9 december 1994, De Verz. 1995, 291, noot V. BUSSCHAERT.
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heid aanvoeren, moeten het bestaan van de fout van het slachtoffer en het

oorzakelijk verband tussen die fout en de schade bewijzen(589).

V. Schuldbekwaamheid en toerekenbaarheid

Een onrechtmatige daad is maar een ,,fout'' (schuld) in de zin van art. 1382

B.W., indien de dader schuldbekwaam is en wanneer de handeling hem

bovendien toerekenbaar is (subjectief element van de fout).

A. Schuldbekwaamheid

36. INFANTES

Kinderen zijn slechts schuldbekwaam en dus persoonlijk aansprakelijk in-

dien ze tot de ,,jaren des onderscheids'' zijn gekomen(590).

Zeer jonge kinderen die niet over het nodige onderscheidingsvermogen

beschikken Ð de zgn. infantes Ð zijn schuldonbekwaam. Zo herinnerde

het Hof van Cassatie er in zijn arrest van 13 oktober 1999 aan dat een kind dat

de jaren des onderscheids niet heeft bereikt, noch geheel noch gedeeltelijk

aansprakelijk kan gesteld worden in de zin van artikel 1382 van het Burger-

lijk Wetboek. Een zesjarig jongetje stapt op een normale wijze een berm op

doch verandert op het laatste ogenblik van richting zodat een ongeval met

een aanrijdend voertuig zich voordoet. In graad van beroep oordeelden de

appelrechters dat de rechtsvoorgangers van de bestuurder ten belope van eÂeÂn

derde aansprakelijk zijn doch dat deze verdeling van aansprakelijkheid, met

bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, ,,evenwel niet kan worden

tegengeworpen aan het jonge slachtoffer, aangezien zijn leeftijd elke fout aan

zijn zijde uitsluit''. Het Hof van Cassatie bevestigt deze uitspraak en over-

woog dat de rechters vastgesteld hebben dat het door het ongeval getroffen

kind de jaren des onderscheids niet heeft bereikt. Ook al hebben de appel-

rechters aan de zijde van het kind een objectief onrechtmatige daad vastge-

steld die het ongeval mede heeft veroorzaakt, beslissen zij aldus terecht dat

het kind ten aanzien van de aansprakelijke derde recht heeft op de volledige

vergoeding van zijn eigen schade(591).

(589) Cass. 3 december 1997, J.T. 1998, 202, Verkeersrecht 1998, 118, J.L.M.B. 1999, 136,

Bull. 1997, 1340 en Arr. Cass. 1997, 1280.

(590) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1171, nr. 24; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1319, nr. 32; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1120), nr. 32.

(591) Cass. 13 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 528 en Verkeersrecht 2000, 54.
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De leeftijd van het kind is vaak een doorslaggevend element(592). Uit de

rechtspraak blijkt dat het begrip ,,jaren des onderscheids'' een feitelijk begrip

is dat niet zonder meer met een welbepaalde leeftijd van het kind te vereen-

zelvigen is. Bij de beoordeling van het gedrag heeft de rechtspraak tevens

aandacht voor de fysieke en intellectuele ontwikkeling van het kind in relatie

met de schadeverwekkende handeling. Het kind moet immers weten wat het

deed(593) of moet over voldoende verstandelijke vermogens beschikken om

de gevolgen van zijn handelingen te voorzien(594). Gelet op de thans

algemeen gegeven ,,verkeersopvoeding'' in de scholen, dient ervan uitge-

gaan dat een kind van de leeftijd van negen jaar de feitelijke gevolgen van

zijn optreden op het fietspad kan beoordelen en derhalve toerekeningsvatbaar

is(595).

Wanneer het kind schuldonbekwaam is, kan nochtans een ,,objectief'' on-

rechtmatige daad weerhouden worden voor de toepassing van de kwalita-

tieve aansprakelijkheid t.a.v. de ouders (zie verder nr. 107) en de onder-

wijzers (zie verder nr. 120) Meerdere uitspraken stellen gewoon een ,,objec-

tief onrechtmatige daad'' vast, omdat de rechter enkel door een kwalitatieve

aansprakelijkheidsvordering is gevat (zie verder nr. 107).

Door het wegtrekken van een stoeltje, zelfs door het geven van een stamp,

beging de kleuter een objectief onrechtmatige daad, doch geen fout in de zin

van art. 1382 B.W.(596).

De omstandigheid dat een kind bijzonder onderwijs volgt, is niet van aard om

het gedrag van het dwarsen van de rijbaan te onderscheiden van het gedrag

van andere onvoorzichtige jonge kinderen(597).

Een minderjarige, 15 jaar oud op het ogenblik van de feiten, pleegt een valse

bommelding die hij kennelijk als een grap bedoelde. Hij beging een overtre-

ding van de strafwet, met name art. 328 Sw., waarvoor hij bij meerderjarig-

heid strafrechtelijk aansprakelijk zou geweest zijn. De overtreding van een

welbepaalde specifieke rechtsnorm, zoals hier het geval is, is op zichzelf

onrechtmatig, zonder dat bovendien nog enige toetsing dient te gebeuren aan

het zorgvuldigheidscriterium. De overtreding is bewezen en het staat dus vast

dat de minderjarige een onrechtmatige daad beging. Immers laat noch zijn

jeugdige leeftijd, noch enig ander bewezen element toe te stellen dat dit

(592) Rb. Dendermonde 3 maart 1995, T.G.R. 1995, 169: een minderbegaafd kind van 11 jaar

beschikt wel degelijk over het oordeel des onderscheids; Rb. Marche-en-Famenne 8 februari

1999, Intercontact (N) 1999, 50; Pol. Antwerpen 8 mei 1996, Verkeersrecht 1997, 112.

(593) Antwerpen 2 april 1998, Intercontact (N) 1999, 125.

(594) Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659.

(595) Pol. Antwerpen 8 mei 1996, Verkeersrecht 1997 (verkort), 112.

(596) Gent 29 maart 1996, Intercontact (N) 1996, 117.

(597) Rb. Kortrijk 6 juni 1997, Intercontact (N) 1998 (weergave H. FELIX), 124, vonnis a quo:

Vred. Kortrijk 21 februari 1996; in dezelfde zin voor een vechtpartij op de speelplaats:

Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659.
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onrechtmatig handelen hem niet toerekenbaar zou zijn; integendeel uit zijn

verklaringen blijkt dat hij precies wist wat hij deed(598).

Een kind voetbalt tegen een muurtje gelegen op een tiental meter afstand van

een belangrijke baan en slechts gescheiden van de baan door een sterk

afhellend talud. Het kind van 7 Ý jaar beschikt over voldoende onderschei-

dingsvermogen om te beseffen dat de bal om een of andere reden de helling

kan afrollen en een verkeersongeval kan veroorzaken(599).

Een tienjarig kind weet dat het gevaarlijk is een niet volledig uitgedoofde

sigaret weg te gooien in een plaats waar stro ligt en nog smeulende resten

onbeheerd achter te laten in de omgeving van stro(600). Dit is eveneens het

geval voor een kind van zeven jaar dat bruusk en overwacht, zonder vol-

doende aandacht voor het verkeer, de rijbaan oversteekt(601).

Anderzijds begaat een zesjarig kind dat door een blaffende hond bang

geworden is en dacht dat het aan het dier kon ontsnappen door een steenweg

over te lopen, geen fout of objectief onrechtmatige daad(602). Een driejarig

kind dat plots de rijbaan oversteekt wanneer het wordt begeleid door een

volwassen persoon die het aan de hand houdt, begaat daarentegen wel een

objectief onrechtmatige daad(603).

In een bijzonder geval onderzocht het Hof van Beroep te Antwerpen of de

onrechtmatige daad, begaan door een 19-jarige leerling van het buitenge-

woon secundair onderwijs, toerekenbaar is aan de schadeverwekker. Ten

gevolge van een vechtpartij op de speelplaats van het buitengewoon secun-

dair onderwijs in Dilsen wordt een leerling ernstig verwond. In zijn onder-

zoek of er voldoende onderscheidingsvermogen aanwezig was, oordeelde het

Hof van beroep te Antwerpen ,,dat de omstandigheid dat (de leerling)

buitengewoon secundair onderwijs volgde in de gegeven omstandigheden

niet met zich brengt dat hij niet verantwoordelijk is voor de nadelige

gevolgen van het gebeuren; dat hij m.a.w. over voldoende verstandelijke

vermogens beschikte om de gevolgen van zijn handelwijze in te schatten; dat

hij immers, zij het buitengewoon, toch secundair onderwijs volgde en boven-

dien 19 jaar oud was; dat hij er zich van bewust moest zijn dat hij door het

toebrengen van slagen aan een medeleerling verwondingen kon veroorza-

ken; dat bijgevolg (de leerling) een onrechtmatige daad heeft begaan waar-

voor hij schuldbekwaam is zodat hij op grond van art. 1382 B.W. gehouden is

tot vergoeding van de schadelijke gevolgen ervan''(604).

(598) Antwerpen 2 april 1998, Intercontact (N) 1999 (weergave), 125; vonnis a quo: Rb.

Antwerpen 24 mei 1996, Intercontact (N) 1999 (weergave), 125.

(599) Brussel 4 juni 1996, De Verz. 1997, 300, noot V. BUSSCHAERT.

(600) Rb. Leuven 21 september 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.696 en R.W. 1995-96, 1314.

(601) Bergen 11 maart 1997, Verkeersrecht 1997, 309; zie ook: Antwerpen 14 mei 1996,

Limb. Rechtsl. 1996, 158, noot A. VANDEURZEN: onverwacht overlopen van de weg door een

kind van 5 jaar is een objectief onrechtmatige daad.

(602) Luik 3 juli 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.138.

(603) Bergen 20 november 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.894.

(604) Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659.

1690 TPR 2000

/secure/DocumentView.aspx?id=rn100004600&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn81483&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn91256&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn85086&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100003178&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn88104&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn74408&amp;origin=TPR


37. GEESTELIJKE ONBEKWAAMHEID EN ARTIKEL 1386BIS B.W.

Naast de infantes zijn schuldonbekwaam diegenen die op het ogenblik van de

onrechtmatige daad van hun verstandelijke vermogens beroofd zijn en zich

derhalve door een ernstige geestesstoornis geen rekenschap kunnen geven

van de gevolgen van hun schadeverwekkende handeling. Het betreft ook hier

een feitelijk begrip, waarbij niet noodzakelijk het bestaan van een maatregel

van collocatie of internering vereist is. Doorslaggevend is een zodanige

geestesonbekwaamheid dat men zijn gedrag op het ogenblik van de onrecht-

matige daad niet kan beheersen(605). Een toestand van onbekwaamheid door

de aangesprokene zelf in het leven geroepen(606), leidt niet tot ontoereken-

baarheid(607). Voor de niet-toepassing van art. 1386bis B.W. kan door de

geesteszieke toeval niet worden ingeroepen(608).

Wanneer de rechter oordeelt dat de feiten ten laste van de beklaagde bewezen

zijn, maar wegens krankzinnigheid art. 71 Sw. toepast (schulduitsluitings-

grond), moet hij uitspraak doen over de vordering op grond van art. 1386bis

B.W.(609).

Art. 1386bis B.W. voorziet in een vorm van objectieve aansprakelijkheid

voor de personen die zich in een staat van krankzinnigheid bevinden, ernstige

geestesstoornis of zwakzinnigheid, en als gevolg hiervan ongeschikt zijn om

hun daden te beheersen(610). Voor de toepassing van artikel 1386bis B.W. is

niet vereist dat de beoogde persoon volledig ongeschikt is zinnige dingen te

doen of te zeggen; het is nodig, maar het volstaat, dat er een ernstige

aantasting aanwezig is van de controle op zijn daden(611). Een patieÈnt,

behandeld voor ernstige psychische problemen, kan aldus overeenkomstig

artikel 1386bis B.W. geheel of gedeeltelijk van aansprakelijkheid ontheven

worden(612).

(605) Zie voor art. 1386bis, in het algemeen: F. SWENNEN, ,,De logische seconde. Over het

toepassingsgebied van artikel 1386bis B.W. met bijzondere aandacht voor het begrip ,,par-

tijen'', T.B.B.R. 2000, 386.

(606) B.v. dronkenschap; zie voor een bijzonder geval: Rb. Brussel 16 mei 1997, T.B.B.R.

1999, 343: delirium tremens is geen staat van krankzinnigheid, maar een aangepaste medische

behandeling voor een notoir drankzuchtige, opgenomen in een ziekenhuis, veronderstelt het

toedienen van een vervangingsmiddel. Daar de zieke daar zelf niet over beslist, is hij niet

aansprakelijk voor zijn handelingen.

(607) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1320, nr. 33; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 33.

(608) K.I. Bergen 15 juni 1999, Rev. dr. peÂn. 2000, 742.

(609) Cass. 1 februari 2000, T. Strafr. 2000, 117, noot F. SWENNEN.

(610) Luik 27 januari 1993, J.L.M.B. 1993, 1030; Luik 24 maart 1995, De Verz. 1995, 423;

Antwerpen 16 februari 1998, A.J.T. 1998-99, 134; K.I. Bergen 15 juni 1999, Rev. dr. peÂn. 2000,

742; Rb. Verviers 18 november 1998, T. Vred. 1999, 118; vgl. met Luik 13 juni 1994, R.G.A.R.

1996, nr. 12.679.

(611) Luik 24 maart 1995, De Verz. 1995, 423: daarbij verrekent het Hof de toestand van

verlengde minderjarigheid.

(612) Vred. Eeklo 12 januari 1995, T.G.R. 1995, 171.
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Occasionele vormen van plotse, onvoorzienbare ,,onbewustheid'' in het

wegverkeer, zoals een plotse hartaanval, zijn geen staat van krankzinnigheid

zoals bedoeld in art. 1386bis B.W.(613). Het Hof van Beroep te Antwerpen

onderzocht in de besproken periode wel de toepassing van artikel 1386bis

B.W. naar aanleiding van de doodslag op een vierjarig kind door de vader die

zich in een ernstige depressie bevond(614) (zie verder hieronder).

De voÂoÂr een ongeval bestaande geestesverwarring waarin een bestuurder

verkeert die de verschillende gevarentekens in het verkeer niet kan herken-

nen, is niet gelijk te stellen met een staat van krankzinnigheid of geestes-

stoornis of zwakzinnigheid zoals bedoeld in art. 1386bis B.W., daar deze

toestand geen gevolgen heeft t.a.v. het algemeen levensgedrag van betrok-

kene. Aangezien uit geen enkel element blijkt dat de bestuurder zich daarvan

bewust was, is die staat, waarin de betrokkene zich op het ogenblik van het

ongeval verkeerde, te vergelijken met een onpasselijkheid die tijdens het

besturen van de wagen is opgetreden(615). Een plotse ongesteldheid kan niet

worden ingeroepen wanneer deze, gelet op de vroegere gezondheidstoestand

van de bestuurder, kon voorzien worden(616).

Het voornaamste punt betreft de draagwijdte van de vergoedingsplicht,

vervat in art. 1386bis B.W.(617). Wanneer aan een ander schade wordt

veroorzaakt door een persoon die zich in een dergelijke staat van krankzin-

nigheid bevindt, of in een staat van ernstige geestesstoornis of zwakzinnig-

heid die hem voor de controle van zijn daden ongeschikt maakt, bedoeld in

art 1386bis B.W., kan de rechter de schadeverwekker veroordelen tot de

gehele of gedeeltelijke schadevergoeding(618).

Wanneer de rechter oordeelt dat art. 1386bis B.W. van toepassing is, be-

oordeelt hij de eis in schadevergoeding naar billijkheid, waarbij hij rekening

houdt met de omstandigheden en met de toestand van partijen(619). Het

gegeven dat een schadeverwekker voor de vierde maal in een psychiatrisch

centrum verbleef waar hij na enkele uren kon ontvluchten en de omstandig-

heid dat de verzekeraar van zijn burgerlijke aansprakelijkheid geen dekking

verleent, volstaan niet om de schadeverwekker slechts te veroordelen tot de

vergoeding van een gedeelte van de door hem veroorzaakte schade. De

tegenstelling tussen het maatschappelijk vermogen van de schadelijder en

het vervangingsinkomen van de schadeverwekker vormt wel een reden om

laatstgenoemde een gematigd uitstel van betaling te verlenen(620).

(613) Zie b.v. Luik 8 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 80.

(614) Antwerpen 16 februari 1998, A.J.T. 1998-99, 134.

(615) Luik 8 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 80 en De Verz. 1999, 647, noot A. PIRE.

(616) Brussel 9 juni 1999, De Verz. 1999, 655, noot A. PIRE.

(617) Zie b.v. Rb. Verviers 18 november 1998, T.Vred. 1999, 118.

(618) Antwerpen 16 februari 1998, A.J.T. 1998-99, 134.

(619) Zie Antwerpen 16 februari 1998, A.J.T. 1998-99, 134; Corr. Gent 8 februari 1994,

T.G.R. 1994, 108; Rb. Tongeren 15 mei 1995, R.W. 1996-1997, 362; Vred. Spa 8 oktober 1996,

T. Vred. 1999, 124.

(620) Rb. Tongeren 15 mei 1995, R.W. 1996-1997, 362.
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Schadevergoeding naar billijkheid met toepassing van art. 1386bis B.W.

betekent geenszins dat er geen algehele schadeloosstelling mogelijk zou

zijn(621). Billijkheid vereist onder meer dat, indien mogelijk, de schadelijder

zo integraal mogelijk vergoed wordt(622). Hierbij dient de rechtbank dus,

zoals gesteld, rekening te houden met de omstandigheden, o.m. de financieÈle

toestand van partijen(623) of de aard en zwaarwichtigheid van de schade-

verwekkende daad.

De veroordeling tot schadevergoeding op grond van art. 1386bis B.W. is

voor de rechter steeds facultatief zowel in zijn beginsel als in zijn bedrag.

Zo wees het Hof van Beroep te Antwerpen de vordering af van een echt-

genote wiens geestesonbekwame echtgenoot, na echtelijke moeilijkheden,

zowel zijn vierjarig kind als zichzelf van het leven beroofd had. De echt-

genote en haar ouders stelden een vordering tot schadeloosstelling in ten laste

van de erfgenamen van de geestesgestoorde, nl. de ouders, de broer en de

zuster van haar overleden echtgenoot. Het Hof van Beroep te Antwerpen

oordeelde dat de erfgenamen zich op art. 1386bis B.W. konden beroepen en

zij in billijkheid niet tot schadeloosstelling konden aangesproken worden,

daar zij geen enkele persoonlijke fout begingen, zij passende hulp en bijstand

verleenden aan de geestesgestoorde en zij bovendien het passief van de

nalatenschap met eigen middelen hadden aangezuiverd en dat ,,de rechter

ongetwijfeld eerbied dient te betonen voor het diepe en intense moreel leed

van (de echtgenote en haar ouders), doch in billijkheid hiervoor geen

veroordeling tot het betalen van een geldsom dient uit te spreken lastens

geõÈntimeerden, gezien het geheel van al de omstandigheden''(624).

Bij de aansprakelijkheidsbeoordeling van een geestesonbekwame is het feit

dat de aansprakelijke persoon een rechtsgeldige verzekeringsovereenkomst

heeft gesloten m.b.t. de schadefeiten en dus normalerwijze de te betalen

schadevergoeding kan verhalen op zijn verzekeraar eÂeÂn van de omstandig-

heden waarmee de rechter rekening kan houden(625).

De verzekering kan zich niet op art. 1386bis B.W. beroepen om het slacht-

offer geheel of gedeeltelijk onvergoed te laten(626). De vader van een

demente kan persoonlijk aansprakelijk zijn, wanneer hij nagelaten heeft de

passende maatregelen te nemen om schade te voorkomen(627).

(621) In die zin: Rb. Verviers 18 november 1998, T. Vred. 1999, 118.

(622) In die zin: zie b.v. Rb. Verviers 18 november 1998, T. Vred. 1999, 118.

(623) Rb. Tongeren 15 mei 1995, R.W. 1996-1997, 362.

(624) Antwerpen 16 februari 1998, A.J.T. 1998-99, 134; zie ook Ð kritisch Ð: F. SWENNEN,

,,De logische seconde. Over het toepassingsgebied van artikel 1386bis B.W. met bijzondere

aandacht voor het begrip ,,partijen'', T.B.B.R. 2000, (386) 400-404.

(625) Zie b.v. Rb. Verviers 18 november 1998, T. Vred. 1999, 118.

(626) Pol. Brugge 13 januari 2000, Verkeersrecht 2000, 249.

(627) Vred. Spa 8 oktober 1996, T. Vred. 1999, 124.
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B. Toerekenbaarheid

38. SCHULDUITSLUITINGSGRONDEN

Een schuldbekwaam persoon kan een onrechtmatige handeling verrichten,

die hem in concreto niet toerekenbaar is ingevolge het bestaan van de

schulduitsluitingsgronden nl. overmacht, onoverwinnelijke dwaling, nood-

toestand, morele dwang, zelfverdediging en onweerstaanbaar overheidsbe-

vel(628).

Bij de overtreding van een specifieke norm zal de schadeverwekker eÂeÂn van

deze gronden dienen aan te tonen om zich van zijn aansprakelijkheid te

bevrijden (zie hierboven nr. 6). Bij de overtreding van de zorgvuldigheids-

plicht zal de aanwezigheid van een verschonings- of rechtvaardigingsgrond

meteen betrokken worden bij het onderzoek en de vaststelling van de

beweerde onzorgvuldigheid(629). Het bewijs van een zorgvuldig gedrag

volstaat, opdat de aangesprokene vrijuit zou gaan.

Externe onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden kunnen de

vrije wil uitschakelen(630).

Overmacht, die de aansprakelijkheid uitsluit, is een onvoorzienbaar en on-

afwendbaar feit of een gebeurtenis die buiten de menselijke wil ligt van

diegene die haar inroept en die deze niet had kunnen voorzien of afwenden.

Het Hof van Beroep te Gent verwijst terzake naar die cumulatief op te vatten

criteria: ,,ten eerste, de onweerstaanbaarheid (het onvrij handelen van de

schadeverwekker), ten tweede de onvoorzienbaarheid (plots feit dat onmoge-

lijk kon voorzien worden), eÂn ten derde de niet-toerekenbaarheid (wat

betekent dat er geen enkele onzorgvuldigheid werd begaan die invloed heeft

gehad op de totstandkoming van de gebeurtenis''(631).

De ingeroepen verschonings- of rechtvaardigingsgrond heeft enkel bevrij-

dende werking, indien de persoon die zich erop beroept er niet zelf schuld

aan heeft en hij zich in de ontstane situatie gedragen heeft als een normaal

voorzichtig persoon(632).

Indien de schade wordt veroorzaakt niet door de daad van de aangesprokene

maar door een oorzaak vreemd aan de beweerde schadeverwekker (b.v.

(628) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nr. 46.

(629) Zie b.v. de autobestuurder die dubbel voorzichtig rijdt, gegeven de aangekondigde

drijfjacht, begaat geen fout door niet tijdig te remmen om een everzwijn te ontwijken dat

plots aangerend komt: Luik 22 maart 1994, De Verz. 1995, 289; invloed van de weersomstan-

digheden op een ongeval in een zeilboot: Rb. Brugge 24 juni 1997, R.H.A. 1998, 362.

(630) Vred. Wervik 27 april 1999, T. Vred. 1999, 280.

(631) Gent 15 maart 1994, R.W. 1996-1997, 128; Brussel 18 februari 2000, J.L.M.B. 2000,

608, noot P.H.; zie ook: Rb. Antwerpen 9 mei 1994, T.B.B.R. 1995, 151: dat echter Ð ten

onrechte Ð de veiligheidsverplichting van de gemeenten, opgelegd door de revolutionaire

decreten als een resultaatsverbintenis aanziet, enkel weerlegbaar door een rechtvaardigings-

grond.

(632) Antwerpen 13 mei 1997, T.A.V.W. 1998, 108.
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toeval, overmacht, fout van het slachtoffer of daad van een derde) is er sprake

van een ,,vreemde oorzaak''.

39. ONVOORZIENBARE GEBEURTENIS

Bij de overtreding van een specifieke norm kan de schadeverwekker zich Ð

behoudens het bestaan van een andere ,,rechtvaardigingsgrond'' Ð op over-

macht beroepen wanneer de overtreding het gevolg is van een onvoorzien-

bare gebeurtenis(633).

Het voorzienbaarheidscriterium speelt in die zin een rol bij overmacht. In de

bestudeerde periode is de vereiste van voorzienbaarheid opnieuw herhaalde-

lijk terug te vinden in de uitspraken betreffende ongunstige weersomstan-

digheden, zoals zware storm, strenge vorst, windstoten, ...(634).

Treffend is de rechtspraak in verband met ijzelvorming. Indien geen enkel

uitwendig teken waarneembaar is voor een bestuurder waaruit hij ook maar

enigszins kan afleiden dat er kans op ijzelvorming bestaat, is er sprake van

overmacht wanneer deze bestuurder geconfronteerd wordt met onmogelijk

op voorhand waarneembare ijzel op een zeer beperkte plaats. Geen enkele

bepaling schrijft voor dat een autobestuurder in het bezit dient te zijn van een

radio, laat staan er gebruik van te maken om te luisteren naar de weerbe-

richten(635).

Dit arrest verwijst naar de gebruikelijke beoordelingscriteria terzake: is de

ijzel algemeen en zichtbaar op het wegdek aanwezig (dus voorzienbaar), dan

moet de weggebruiker zijn rijgedrag aanpassen en is er geen sprake van

overmacht. Gaat het daarentegen om plaatselijke, beperkte of onverwachte

ijzel, dan kan deze ijzel een onvoorzienbare hindernis voor de bestuurder

uitmaken. Dit onderscheid geldt enkel ten aanzien van weggebruikers, doch

niet noodzakelijk voor de overheid (zie hoger nr. 8). Ook bij plaatselijke

ijzelvorming moet de overheid immers op gepaste wijze optreden, al dient

deze beveiligingsplicht met redelijkheid beoordeeld te worden.

Derhalve is de aanwezigheid van ijzel op een autosnelwegviaduct van het

Ardeens plateau tijdens de winter, met talrijke waarschuwingen via radio en

televisie, volledig normaal en voorzienbaar(636).

Storm en hevige windsnelheden welke minstens om de paar jaar voorkomen,

vertonen in onze streek geen uitzonderlijk karakter en zijn dus niet onvoor-

zienbaar. Zij vormen derhalve geen overmacht. Zo bijvoorbeeld werd een

geparkeerde wagen beschadigd door een groot stuk zink afkomstig van het

(633) Zie voor het beginsel Cass. 13 mei 1982, Arr. Cass. 1981-82, 1134 en J.T. 1982, 712,

concl. Proc.-Gen. J. VELU; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1266, nr. 3 en p. 1361 e.v., nr. 48.

(634) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1204, nr. 53; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1359, nr. 47; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, (1115), nr. 47.

(635) Gent 25 januari 1996, Wegverkeer 1996, 36.

(636) Pol. Dinant 10 december 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.837 en nr. 12.843, met noot.
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daaraanpalend onroerend goed. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent

oordeelde dat windsnelheden van 115 km/u niet als overmacht kunnen

worden beschouwd, wanneer vaststaat dat zulke windstoten gemiddeld eÂeÂn-

maal om de 3 aÁ 4 jaar mogen verwacht worden(637).

Veel wind tijdens een zeiltocht kan aanleiding geven tot een onvermijdbare

gebeurtenis, waaraan het slachtoffer zich moet verwachten(638).

Een overspanning van de elektriciteitsleiding door een blikseminslag kan wel

schade veroorzaken aan de hardware van een computer, maar is een geval

van overmacht voor de verdeler(639).

Een windsnelheid van 130 km per uur aan het strand van Oostende vormt

geen overmacht, daar dit aan zee volstrekt voorzienbaar is(640).

Zware zomeronweders in de Vlaamse streken, die door de riolen niet kunnen

verwerkt worden, zijn voor de gemeente geen overmacht(641) (zie voor de

weersomstandigheden als overmacht, verder nr. 70).

Ook in andere omstandigheden zal een schadeverwekker zich, in zijn ver-

weer, beroepen op een overmachtsituatie.

Een kind dat plots en ongepast de baan oversteekt, begeleid door een

volwassen persoon, vormt voor de motorrijder een onvoorzienbare hinder-

nis(642).

Het voorzienbaarheidsvereiste mag echter niet absoluut gesteld worden. Elke

Ð zelfs zeer uitzonderlijke Ð gebeurtenis is immers steeds in zekere mate

voorzienbaar(643).

40. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

Buiten de hypothese dat de schadeverwekker zich kan beroepen op een

onvoorzienbare gebeurtenis, zijn er omstandigheden die een inbreuk op

een welbepaalde norm niet alleen onvermijdbaar (,,onweerstaanbaar'') doch

ook toelaatbaar maken(644), met name de ,,traditionele'' rechtvaardigings-

gronden. Het betreft hier schulduitsluitingsgronden, zoals noodsituatie, mo-

rele dwang, zelfverdediging, bevel van de wet of van de overheid, onover-

winnelijke dwaling, ...(645).

(637) Rb. Gent 9 september 1993, Intern. Vervoerr. 1994, 119.

(638) Rb. Brugge 24 juni 1997, R.H.A. 1998, 362.

(639) Kh. Brugge 2 oktober 1997, Iuvis 1999, 958.

(640) Gent 10 mei 1994, R.W. 1996-97, 258, noot.

(641) Gent 15 maart 1994, R.W. 1996-97, 128.

(642) Bergen 20 november 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.894.

(643) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1205, nr. 53; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1360, nr. 47.

(644) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1361, nr. 48.

(645) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1361, nr. 48.
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( a ) O n o v e r w i n n e l i j k e d w a l i n g

Dwaling is slechts dan een rechtvaardigingsgrond als zij onoverkomelijk is,

wat niet het gevolg is van de enkele goede trouw van de dader van het

feit(646).

De bestuurder die tengevolge van een onaangepaste signalisatie zich op een

onoverkomelijke wijze vergist in de toepassing van de reglementen, handelt

niet onrechtmatig. In casu reed een weggebruiker een kruispunt op en zag

zich geconfronteerd enerzijds met verkeerslichten die niet werkten en an-

derzijds met een onzichtbare omgekeerde driehoek die aan het oog onttrok-

ken was. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat de weggebruiker op

een onoverwinnelijke wijze werd misleid door het feit van de defecte

signalisatie(647).

Wanneer een gemeente beslist tijdens de winterperiode werken aan te vatten

om een riviertje te reinigen, waardoor de naburige vijvers worden verzand en

het visbestand gedeeltelijk wordt vernietigd, doet zij blijken van een gebrek

aan voorzichtigheid en begaat zij een fout waarvoor zij aansprakelijk is

(art. 1382 B.W.). De gemeente kan zich niet beroepen op een onoverkome-

lijke onwetendheid, daar niet blijkt dat ieder redelijk en voorzichtig persoon

in gelijkaardige omstandigheden even onwetend zou zijn geweest(648).

Een aannemer-specialist in wegenwerken, die is gewaarschuwd door onder-

richtingen en richtlijnen die bij iedere toezending van de liggingsplannen van

ondergrondse kabels door het nutsbedrijf werden herhaald, wist en moest

weten dat die liggingsplannen slechts een indicatieve waarde hebben en de

aannemer niet in staat stellen het graafwerk uit te voeren zonder vooraf en

met de nodige zorg de vereiste peilingen uit te voeren teneinde het risico van

beschadigingen te vermijden. Afwijkingen van het plan, voor zover deze

binnen redelijke perken blijven (in casu hooguit 30 cm), zijn niet abnormaal

en zijn voor de aannemer geen element van verrassing, laat staan van

overmacht of van onoverwinnelijke dwaling(649).

Eisen dat de aannemer op elk ogenblik met peilingen de exacte ligging van

de kabel lokaliseert alvorens het werk aan te vatten met een kraan, ontneemt

elk praktisch nut aan liggingsplannen, vermits ze dan impliciet als onbe-

trouwbaar worden aanzien. De eigenaar van de kabels moet juiste en nader in

detail uitgewerkte plannen verstrekken. Het is immers voor een aannemer,

die bij graafwerken gebruik maakt van heden ten dage onmisbare zwaardere

machines zoals bijv. een kraan, volstrekt noodzakelijk dat de ingegraven

leidingen nauwkeurig worden weergegeven.

(646) Cass. 21 september 1994, Arr. Cass. 1994, 767 en Bull. 1994, 750.

(647) Brussel 26 november 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.488.

(648) Luik 23 juni 1994, AmeÂn. 1994, 295.

(649) Gent 5 oktober 1995, R.W. 1997-1998, 950; in dezelfde zin: Vred. Landen 22 november

1995, Iuvis 1997, 673; zie ook: Vred. Zaventem 31 maart 1995, Iuvis 1997, 668.
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Als het zo is dat onvolkomenheden en afwijkingen tussen plannen en

werkelijkheid mogelijk zijn, moet het nutsbedrijf een afgevaardigde die de

situatie kent, ter plaatse zenden teneinde de plaatsen aan te duiden waar een

leiding zou kunnen liggen.

Wanneer de aannemer op die plaats onvoorzienbaar geconfronteerd wordt

met een kabel op slechts 20 cm diepte, maakt deze omstandigheid voor hem

een onoverkomelijke dwaling nopens de feiten uit, die voor hem een recht-

vaardigingsgrond vormt die hem van iedere civiele aansprakelijkheid be-

vrijdt(650).

Het Hof van Cassatie oordeelde echter dat de aannemer, in het bezit van een

plan afgeleverd door een verdeler, geen onoverwinnelijke dwaling kan

inroepen indien hij geen peilingen heeft uitgevoerd, zoals voorzien in

art. 260bis van het ARAB(651).

Wie de werken uitvoert heeft de verplichting de ondergrondse kabel vooraf te

lokaliseren, ook op een privaat terrein en indien de bouwheer hem geen

informatie had verstrekt (geen onoverwinnelijke dwaling of over-

macht)(652).

De provincieraad, door een belastingverordening uit te vaardigen, en het

Waalse Gewest, door deze verordening in haar hoedanigheid van voogdij-

overheid goed te keuren, begaan een fout in de zin van de art. 1382 en 1383

B.W. wanneer ze een grondwettelijke of wettelijke bepaling miskennen die

hen oplegt om op een bepaalde manier te handelen of zich te onthouden,

onder voorbehoud van het bestaan van een onoverkomelijke dwaling of een

andere grond van ontheffing van aansprakelijkheid. De onwettelijkheid werd

uitgeschakeld door een onoverkomelijke dwaling, die de aansprakelijkheid

opheft, als op het ogenblik van de goedkeuring van de belasting, de tradi-

tionele leer van de doctrine in tegengestelde zin is gevestigd en het na deze

goedkeuring is dat de onwettelijkheid door het Hof van Cassatie werd vast-

gesteld, zonder dat kan worden overwogen dat deze beslissing te voorzien

was(653).

Wanneer 's avonds, bij het verlaten van een rusthuis, een regelmatige

bezoekster van het rusthuis valt over een witte bank geplaatst op een toe-

gangsweg in aanleg en die bank moest verhinderen dat wagens van de weg

gebruik zouden maken, moet het slachtoffer alleszins het bewijs leveren dat

er een dergelijke duisternis aanwezig was dat het voor een normaal voor-

(650) Vred. Westerlo 30 mei 1997, T. Aann. 1999, 385.

(651) Cass. 3 mei 1996, Iuvis 1997, 631; zie ook Rb. Namen 30 mei 1994, Iuvis 1997, 646; Rb.

Leuven 21 september 1995, Iuvis 1997, 649; Pol. Antwerpen 30 mei 1994, Iuvis 1994, 301.

Zie ook nr. 19.

(652) Gent 2 juni 1995, Iuvis 1997, 635.

(653) Rb. Aarlen 13 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 1449 en A.F.T. 1997 (weergave F. STEVENART

MEEUS), 134; Rb. Aarlen 11 september 1996, F.J.F. 1997, 64: onwettelijk provinciaal octrooi.
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zichtige voetganger, hoe dan ook, onmogelijk was de bank op te mer-

ken(654).

De notaris die de koper niet inlicht van het wederrechtelijk en niet-vergunde

karakter van een chalet met vijver, begaat een fout (informatieplicht), die

voor de koper een onoverwinnelijke dwaling uitmaakt(655).

( b ) N o o d t o e s t a n d

Bij verkeersagressie rijdt de aangevallen bestuurder, om te ontsnappen aan

de aanvaller, door een rood licht en veroorzaakt een botsing met een derde

bestuurder die onder dekking van het groen licht het kruispunt oprijdt.

Volgens het Hof van Beroep te Brussel kan deze aangevallen bestuurder

de noodtoestand niet inroepen om de aanrijding met de derde bestuurder te

rechtvaardigen. Het gevaar van een nieuwe aanval was niet meer actueel en

imminent, zodat de bestuurder onevenredig heeft gereageerd(656).

41. DE VEREISTE VAN DE NIET-TOEREKENBAARHEID

Wie zich op een schulduitsluitingsgrond beroept, mag niet door onzorgvuldig

gedrag deze grond (mede) veroorzaakt hebben(657).

Het is evident dat de schadeverwekker die deel heeft gehad aan de omstan-

digheden die hij als schulduitsluiting wenst in te roepen, zich niet op deze

omstandigheden kan beroepen om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten.

De bestuurder die zelf het risico te worden doodgeschoten, in het leven heeft

geroepen door recht in de richting van een rijkswachter te rijden, zodat een

andere rijkswachter een schot afvuurt om zijn collega te beschermen, en die

zichzelf in een hachelijke toestand heeft geplaatst, door niet te gehoorzamen

aan de bevelen van de Rijkswacht, kan geen overmacht inroepen(658).

De aannemer kan geen onoverwinnelijke dwaling inroepen indien hij nage-

laten heeft zijn wettelijke informatieverplichtingen na te leven(659).

De vreemde oorzaak die de overheid zou beletten de op haar rustende

veiligheidsverplichting voor het verkeer na te komen, mag haar niet aan-

rekenbaar worden(660).

(654) Rb. Leuven 15 februari 1996, Intercontact (N) 1996 (verkort), 82.

(655) Antwerpen 30 maart 1999, Limb. Rechtsl. 1999, 165.

(656) Brussel 11 maart 1997, T.A.V.W. 1997, 221, noot E. POTE.

(657) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1364, nr. 49.

(658) Brussel 30 juni 1999, T.A.V.W. 1999, 204.

(659) Rb. Brussel 21 maart 1996, Iuvis 1997, 660; zie ook de rechtspraak i.v.m. aannemers

geciteerd in het vorige nummer.

(660) Cass. 21 oktober 1993, Arr. Cass. 1993, 867; Cass. 26 mei 1994, Arr. Cass. 1994, 528.
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42. DE ZORGVULDIGHEIDSAPPRECIATIE

Wie zich op schulduitsluiting beroept, mag evenmin onzorgvuldig op de

omstandigheden gereageerd hebben. In de crisissituatie moet hij zich gedra-

gen als een omzichtig en zorgvuldig burger, geplaatst in dezelfde omstan-

digheden(661). In verkeerssituaties wordt bij de beoordeling van de aan-

sprakelijkheidsvraag en de ingeroepen overmacht rekening gehouden met de

concrete omstandigheden en b.v. de minimale tijd die nodig is om te

reageren.

Hierboven werd reeds gewezen op het arrest van het Hof van Beroep te

Brussel(662) i.v.m. een onaangepaste reactie bij verkeersagressie. De scha-

delijke reactie bij confrontatie met een overmachtssituatie moet evenredig

zijn(663).

Een goed voorbeeld van deze problematiek betreft de vraag of plots remmen,

waardoor de bestuurder de controle over zijn voertuig verliest en een ongeval

veroorzaakt, naargelang de omstandigheden, om veiligheidsredenen, kan

gerechtvaardigd zijn of niet.

Het plots remmen voor een hindernis levert geen fout op wanneer dit

maneuver zijn oorsprong vindt in het onverwacht en onvoorzienbaar opda-

gen van de hindernis en de reactie daarop niettemin aannemelijk is Ð ook al

was misschien een andere reactie mogelijk geweest. Deze elementen beoor-

deelt de rechter op onaantastbare wijze in feite(664).

Het Hof van Cassatie vernietigde op 16 januari 1996 de beslissing van het

Hof van Beroep te Gent dd. 3 februari 1995 omdat de rechters, aldus het Hof

van Cassatie, ,,ervan uitgaan dat plots remmen om een aanrijding met een

huisdier te vermijden steeds te beschouwen is als remmen om veiligheids-

redenen en nalaten te onderzoeken of het opdagen van de kat, eigendom van

eiseres, een onvoorzienbare hindernis uitmaakte, welke, in de gegeven om-

standigheden, de reactie van plots remmen door verweerster rechtvaar-

digde''(665).

Dit arrest is te vergelijken met de uitspraken die aannemen dat remmen voor

overlopende dieren geen fout uitmaakt(666), zonder dat daarbij een onder-

scheid moet gemaakt worden tussen grote of kleine dieren(667).

(661) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, nr. 50; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'', T.P.R. 1980, p. 1208, nr. 56.

(662) Brussel 11 maart 1997, T.A.V.W. 1997, 227, noot E. POTE.

(663) Vred. Wervik 27 april 1999, T. Vred. 1999, 280.

(664) Zie voor een voorbeeld: Brussel 24 januari 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.602: een

bestuurder rijdt een ander voertuig achteraan aan omdat dit laatste voertuig plots dient te

remmen voor kinderen die onverwacht de rijbaan overlopen. Het Hof van Beroep te Brussel

legt de aansprakelijkheid voor het ongeval bij de kinderen die, door plotseling de straat op te

rennen, de normale verwachtingen van de autobestuurders hebben verschalkt.

(665) Cass. 16 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 33.

(666) Pol. Mechelen 3 december 1999, Verkeersrecht 2000, 272.

(667) Pol. Nijvel 17 januari 2000, Verkeersrecht 2000, 270: in casu een duif.

1700 TPR 2000

/secure/DocumentView.aspx?id=rn98993&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn30000373&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn30000372&amp;origin=TPR


43. GEEN UITWENDIGHEIDSVEREISTE

Opdat een externe omstandigheid als een rechtvaardigingsgrond zou worden

beschouwd, is dus vereist dat deze omstandigheid onvoorzienbaar, onover-

komelijk en onafhankelijk van de wil van de schadeverwekker is tot stand

gekomen. Betekent dit dat interne omstandigheden, zoals de persoonlijke

fysieke toestand, niet als schulduitsluiting kunnen ingeroepen worden? Wie

ingevolge een plotse lichaamsziekte of bewustzijnsverlies, dat voor de be-

trokkene onvoorzienbaar was, hem niet toerekenbaar is en zich gedragen

heeft zoals van een zorgvuldig burger in dezelfde omstandigheden kan

worden verlangd, een ongeval veroorzaakt, kan zich beroepen op over-

macht(668).

Maar een situatie die door de menselijke wil kan voorzien en vermeden

worden, kan niet bevrijdend werken. De toepassingsvoorwaarden van over-

macht moeten aangetoond worden(669).

Bij de beoordeling van dergelijke omstandigheden staan de voorzienbaar-

heidsvereiste en de zorgvuldigheidsvereiste centraal.

Een malaise achter het stuur kan overmacht zijn als deze te wijten is aan een

plotse lichaamsziekte of aandoening die een normaal zorgvuldige autobe-

stuurder niet kan voorzien. Er dient te worden aangewezen welke de oorzaak

is van de onpasselijkheid en over welke ziekte of aandoening het gaat(670).

De onvoorzienbare, onvermijdelijke en van de wil van de betrokkene onaf-

hankelijke gebeurtenis wordt beschouwd als ,,toeval''. De onpasselijkheid

van de bestuurder geldt slechts als toeval indien hij niet wist dat zijn ziekte

zijn rijvaardigheid zou kunnen aantasten. Indien deze symptomen reeds

veruitwendigd waren of de ziekte was vastgesteld alvorens te sturen is geen

overmacht voorhanden daar in beide gevallen de gebeurtenis niet onvoor-

zienbaar was, alleen haar tijdstip(671).

In dezelfde zin oordeelt het Hof te Brussel dat de onvoorzienbaarheid van

een epilepsie-aanval alleen betrekking heeft op het ogenblik dat deze zich

kan voordoen en niet op de waarschijnlijkheid van het voorval. Deze om-

standigheid is dus voor de bestuurder Ð juridisch Ð voorzienbaar(672). In

de concrete omstandigheden van het geval nam het Hof van Beroep te

Antwerpen aan dat een langdurig diabetes-patieÈnt Ð ten onrechte Ð een

voertuig bestuurde(673).

(668) Gent 5 december 1997, T.A.V.W. 1998, 24 en R.G.A.R. 1998, nr. 13.022; Luik 8 juni

1998, De Verz. 1999, 647, noot A. PIRE: geestesverwarring voÂoÂr het ongeval door de ver-

schillende gevarentekens in het verkeer niet te herkennen.

(669) Pol. Sint-Niklaas 26 maart 1997, T.A.V.W. 1997, 206, noot J. MUYLDERMANS.

(670) Pol. Sint-Niklaas 26 maart 1997, T.A.V.W. 1997, 206, noot J. MUYLDERMANS.

(671) Pol. Dinant 6 juli 1995, T. Vred. 1996, 230.

(672) Brussel 19 mei 1994, De Verz. 1994, 557 en De Verz. 1995, 256.

(673) Antwerpen 30 juni 1995, R.W. 1997-98, 83.
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44. BEWIJS VAN EEN SCHULDUITSLUITINGSGROND

Wanneer de beweerde onrechtmatige handeling bestaat in een overtreding

van een norm die een welbepaald verbod of gebod oplegt, dan is de dader in

beginsel aansprakelijk. Om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten dient de

schadeverwekker een schulduitsluitingsgrond aan te tonen.

In de mate echter dat de onrechtmatigheid moet beoordeeld worden aan de

hand van de geconcretiseerde zorgvuldigheidsnorm die men in acht moet

nemen, moet de dader dergelijke schulduitsluitingsgrond niet aanvoeren. Het

behoort aan de tegenpartij om een fout bij de schadeverwekker aan te tonen.

Wordt een rechtvaardigingsgrond ingeroepen en is deze bewering niet van

alle geloofwaardigheid ontbloot, dan dient de onjuistheid ervan door het

slachtoffer aangetoond te worden(674).

De omstandigheid, onwel te zijn geworden, die pas bij de behandeling van de

zaak voor de politierechtbank voor het eerst wordt ingeroepen, is van iedere

waarschijnlijkheid ontbloot(675).

Het toeval is een omstandigheid of een gebeurtenis die voor de bestuurder, die

het ongeval heeft veroorzaakt een geval van overmacht vormt dat hem niet ten

laste kan worden gelegd; de bestuurder die zich ertoe beperkt in vage bewoor-

dingen te verklaren dat hij zich helemaal niets meer herinnert, maar dat zich

iets moet hebben voorgedaan, levert niet het juiste en nauwkeurige bewijs van

een vreemde oorzaak dat hem van zijn aansprakelijkheid kan ontheffen(676).

C. Exoneratie

45. EXONERATIE

De rechtspraak is in de besproken periode trouw gebleven aan de vaststaande

beginselen(677).

( a ) P r i n c i p i eÈ l e g e l d i g h e i d v a n h e t e x o n e r a t i e b e d i n g

De wetsbepalingen betreffende de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige

daad raken de openbare orde niet en zijn niet dwingend.(678). Men kan er

dus van afwijken door een aquiliaans bevrijdingsbeding, niet te verwarren

met een aquiliaans vrijwaringsbeding dat er enkel toe strekt de financieÈle

gevolgen van de aansprakelijkheid die een contractpartij kan oplopen tegen-

over derden af te wentelen op de andere contractpartij. Het spreekt voor zich

(674) Arbrb. Brussel 26 februari 1993, J.T. 1994, 417, noot; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987,

nr. 54.

(675) Corr. Leuven 23 juni 1994, De Verz. 1995, 168, noot.

(676) Corr. Brussel 29 maart 1999, De Verz. 1999, 465.

(677) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, (1115), nrs. 34-36.

(678) Cass. 4 januari 1993, Arr. Cass. 1993, 1; Cass. 15 februari 1993, Arr. Cass. 1993, 185.
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dat degene die de vrijwaring bedingt, zijn aansprakelijkheid t.o.v. derden

ongemoeid laat(679).

Men kan zich in beginsel van alle aansprakelijkheid bevrijden, behalve voor

eigen opzet, indien een dwingende wet het anders bepaalt of indien de

aangegane verbintenis door het bevrijdingsbeding teniet zou worden gedaan.

Het Hof van Beroep te Antwerpen stelde in het algemeen dat een exonera-

tiebeding, waarbij een concessionaris zijn aansprakelijkheid t.o.v. derden

uitsluit voor ongevallen of verlies die zich op de concessie voordoen, geldig

is tenzij de schade voortvloeit uit opzet of zware fout evenwaardig aan opzet,

welke gepleegd wordt door de concessionaris of zijn aangestelden. Een

beoordelingsfout van de concessionaris kan niet gelijkgesteld worden met

opzet of zware fout(680).

In de regel kan men zich bevrijden voor het opzet van zijn aangestelden (wat

nochtans voor terechte kritiek vatbaar is) en voor zijn eigen zware fout(681).

Blijkbaar moet het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen zo gelezen

worden (impliciet) dat een algemeen bevrijdingsbeding de bijzondere situ-

atie van aansprakelijkheidsuitsluiting wegens zware fout of opzet van de

aangestelden niet omvat.

Uit de beperkende interpretatie van het bevrijdingsbeding wordt afgeleid dat

de bevrijding voor zware fout of opzet van de aangestelden uitdrukkelijk

moet bedongen worden.

De grove fout kan niet worden gelijkgesteld met opzet, nl. de wil om te

schaden of bij contracten de opzettelijke tekortkoming van de schuldenaars

teneinde zich een onrechtmatig voordeel te verschaffen ten nadele van de

schuldeiser(682). Een (contractueel) exoneratiebeding geldt niet wanneer het

van aard is het voorwerp van de contractuele verbintenis uit te hollen of

onbestaand te maken(683).

Een opdrachtgever kan zich exonereren van zijn aansprakelijkheid bij een

verkeersongeval wanneer zijn aangestelde in de uitoefening van zijn functies

opzettelijk of zelfs maar bewust een misdrijf pleegt (in casu bij een aan-

werving meldt de vrachtwagenchauffeur niet dat hij vervallen is van het recht

te sturen en hij heeft nagelaten zijn rijbewijs af te geven ter griffie tijdens het

verval)(684).

(679) Cass. 14 januari 1994, Arr. Cass. 1994, 43, R.W. 1995-96, 85 en Pas. 1994, I, 40.

(680) Antwerpen 15 december 1994, Eur. Vervoerr. 1995, 358.

(681) Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1995, p. 1227-1228, nr. 34 A; zie echter art. 32 van de wet

van 14 juli 1991 op de handelsgebruiken.

(682) Bergen 6 december 1994, T.B.H. 1995, 249 en J.L.M.B. 1996, 173: in casu geen opzet

door goederen onmiddellijk te lossen en neer te leggen op het tarmac, waarbij onvermijdelijk

schade ontstaat.

(683) Bergen 11 januari 1994, R.R.D. 1994, 515.

(684) Pol. Brussel 18 januari 1996, T. Vred. 1996, 325: het Ð nogal merkwaardig Ð vonnis

legt een verband tussen art. 1384, lid 3 B.W. en de ongeldigheid van een bevrijdingsbeding bij

opzet (in casu was er van een bevrijdingsbeding geen sprake) om de aansteller te bevrijden van

zijn aansprakelijkheid voor de aangestelde.
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Een monopoliepositie sluit de geldigheid van een exoneratieclausule in

beginsel niet uit(685) maar een bankier begaat een zware fout, niet verzoen-

baar met zijn verplichtingen als zorgzaam bankier, door het uitvoeren van

een dubieuze betalingsopdracht op een zeer vaag buitenlands adres. Het

ingeroepen exoneratiebeding is nietig omdat het een ontkenning inhoudt

van de controleverplichting van de bank(686).

( b ) A a n v a a r d i n g v a n h e t b e d i n g

Een exoneratiebeding duidelijk zichtbaar aan de ingang van de concessie

aangebracht is niet van aard de concessiehouder van zijn aansprakelijkheid te

ontheffen, indien het in concreto niet duidelijk door de gebruiker werd

aanvaard(687). Anderzijds onderstelt de instemming met een exoneratiebe-

ding dat de wederpartij hiervan kennis heeft genomen of hiervan redelijker-

wijze kennis heeft kunnen nemen en dat de wederpartij dit beding heeft

aanvaard, zij het dan stilzwijgend(688).

In die zin is het bij de toegang van een concessie duidelijk zichtbaar

aangebrachte beding, waarbij de concessionaris zijn aansprakelijkheid

t.o.v. derden uitsluit, aanvaard door het vrijwillig betreden van de concessie

door derden wat als een stilzwijgend akkoord moet aanzien worden.(689).

Wanneer een bankier een beding van zijn algemeen reglement der verrich-

tingen inroept dat zijn aansprakelijkheid beperkt, dan dient dit beding nog

tegenwerpelijk te zijn aan de clieÈnt(690).

( c ) I n t e r p r e t a t i e

Algemeen wordt aanvaard dat een exoneratiebeding ,,beperkend'' dient te

worden uitgelegd.

Bedingen die afwijken van de foutaansprakelijkheid moeten duidelijk zijn en

mogen geen twijfel laten over de draagwijdte van een dergelijke uitzonde-

ring(691).

Wanneer een beding de aannemer aansprakelijk stelt voor alle schadegeval-

len die uit de werken kunnen voortvloeien, maakt dit geen aansprakelijk-

heidsbeperkende clausule uit voor de architect(692). Het is trouwens de

vraag of dergelijke algemene clausule ,,burenhinder'' dekt.

Een exoneratiebeding betreffende de contractuele aansprakelijkheid geldt

niet voor de buitencontractuele aansprakelijkheid(693).

(685) Antwerpen 12 oktober 1993, R.W. 1993-94, 718.

(686) Rb. Brugge 24 oktober 1995, T.G.R. 1996, 98.

(687) Antwerpen 20 maart 1996, Eur. Vervoerr. 1996, 721.

(688) Antwerpen 16 januari 1996, R.W. 1995-96, 1417, noot.

(689) Antwerpen 15 december 1994, Eur. Vervoerr. 1995, 358.

(690) Brussel 27 juni 1997, T.B.H. 1998, 806, noot J. BUYLE, M. DELIERNEUX.

(691) Gent 21 mei 1997, A.J.T. 1998-99, 840.

(692) Brussel 1 juni 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.587.

(693) Brussel 29 mei 1991, T. Aann. 1994, 231, noot A. CAEYMAEX; voor een ander voorbeeld

van beperkende interpretatie: Gent 15 november 1995, R.G.A.R. 1999, nr. 13.031.
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Maar de toepasselijkheid van een exoneratiebeding aangebracht op een bord

aan de ingang van een havenconcessie en opgesteld in algemene bewoor-

dingen, is geenszins beperkt tot het verkeer dat zich op de concessie beweegt

of tot de voertuigen die aldaar gestationeerd worden(694).

DEEL II

KWALITATIEVE AANSPRAKELIJKHEID

46. INLEIDING: GEEN ALGEMEEN BEGINSEL VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR AN-

DERMANS DAAD

Men kan op twee manieren delictueel aansprakelijk zijn, met name in eigen

persoon(695) of in een bepaalde hoedanigheid (bewaker, ouder, werk-

gever, ...).

In deze laatste hypothese gaat het om kwalitatieve aansprakelijkheid omdat

de betrokkene geacht wordt, omwille van zijn hoedanigheid (,,qualitate

qua''), in te staan voor de schade die hij zelf niet veroorzaakt heeft.

Een deel van de rechtsleer en de Franse rechtspraak erkent in art. 1384, lid 1

B.W. een algemene regel van aansprakelijkheid voor andermans daad(696).

Deze aansprakelijkheid wordt onweerlegbaar vermoed (,,de plein droit'')(697).

In verband met de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W., nl. aansprakelijkheid

voor personen voor wie men moet instaan, is het ,,revolutionaire'' arrest

Blieck, gewezen door het Franse Hof van Cassatie in verenigde kamers dd.

29 maart 1991, toonaangevend(698).

De feiten van het arrest waren de volgende.

(694) Vred. Antwerpen (4) 18 januari 1995, Eur. Vervoerr. 1995, 362.

(695) Artt. 1382 en 1383 B.W.

(696) Zie o.m. Cass. fr. (Ass. pleÂn.) 29 maart 1991 (arrest Blieck), J.P.P. 1991, II, nr. 21.673,

noot J. GHESTIN, Dall. 1991, 324, noot C. LARROUMET en Rev. Trim. Dr. civ. 1992, p. 541, nr. 2,

noot P. JOURDAIN; Cass. fr. 22 mei 1995 (2 arresten), J.C.P. 1995, II, nr. 22.550, noot J. MOULY;

zie daarover: G. VINEY en P. JOURDAIN, TraiteÂ de Droit Civil. Les conditions de la responsa-

biliteÂ, Parijs, Librairie geÂneÂrale de droit et de jurisprudence Paris, 2
o
uitgave, 1998, p. 839 e.v.,

nrs. 789-9 e.v.; zie ook: J.L. FAGNART, ,,Chronique de jurisprudence (1985-1995). La respon-

sabiliteÂ civile'', J.T. 1997, p. 66, nr. 53.

(697) Cass. fr. 19 februari 1997, J.C.P. II, nr. 22.848, noot G. VINEY en Cass. fr. crim. 26 maart

1997, Rec. Dalloz 1997, 496; zie daarover: G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 847, nr. 789-14.

(698) Cass. fr. (Ass. pleÂn.) 29 maart 1991, Resp. civ. et assur. 1991, nr. 128, J.C.P., eÂd. G, II,

nr. 21673, concl. DONTENVILLE, noot J. GHESTIN, D. 1991, 324, noot C. LARROUMET, Rev. Trim.

Dr. civ. 1991, 541, noot P. JOURDAIN, J.T. 1991, 600 en R.G.A.R. 1991, nr. 11.857;

Th. DEMESSE, ,,Article 1384, al. 1 du Code Civil: Rien de nouveau? ... (Le principe geÂneÂral

de responsabiliteÂ aquilienne du fait d'autrui)'', R.G.A.R. 1991, nr. 11.854; H. GROUTEL, ,,La

responsabiliteÂ du fait d'autrui: un arreÃt (aÁ moitieÂ?) historique'', Resp. Civ. et Assur. 1991, chr.

nr. 9; I. MOREAU-MARGREÁVE, ,,Une reÁgle geÂneÂrale de responsabiliteÂ deÂlictuelle du fait d'autrui

en droit belge?'' inMeÂlanges Roger O. Dalcq, ResponsabiliteÂs et assurances, Brussel, Larcier,

1994, 439-465; G. VINEY, ,,Vers un eÂlargissement de la cateÂgorie des personnes dont on doit

reÂpondre: la porte entrouverte sur une nouvelle interpreÂtation de l'article 1384, alineÂa 1er du

Code civil'', D. 1991, 157.
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Een mentaal gehandicapte die in een opvoedingsinstelling verbleef, sticht

brand. De slachtoffers spreken de instelling onder meer op grond van

art. 1384, lid 1 B.W. aan. Het Hof van Beroep te Limoges oordeelde dat

de slachtoffers zich terecht beroepen op art. 1384, lid 1 B.W., gezien de

bepalingen van art. 1384, lid 1 B.W. ,,eÂnoncent le principe d'une preÂsomp-

tion de responsabiliteÂ du fait des personnes dont on doit reÂpondre''(699).

Het Hof van Beroep overwoog dat aan de instelling geen fout in de bewaking

kon verweten worden, ook al was de mentaal gehandicapte op het ogenblik

van de feiten zonder toezicht. Daarentegen laat het gecreeÈerde risico van de

door de instelling gekozen wijze van opvoeding niet toe dat de schadelijke

gevolgen onvergoed blijven, aldus het Hof (,,que cette pratique geÂneÂratrice

d'un risque tant pour les biens que pour les personnes, ne saurait avoir pour

conseÂquence des dommages non reÂparables alors que le principe de l'in-

demnisation des victimes s'inscrit deÂsormais dans l'eÂthique politique et

social.'').

Tegen het arrest van het Hof van Beroep te Limoges tekende de instelling

cassatieberoep aan.

Uit het bestreden arrest dat vaststelt dat de instelling bestemd was om

mentaal gehandicapte personen op te vangen in een beschermde omgeving

en de schadeverwekker tijdens de dag onderworpen was aan een regime van

volledige bewegingsvrijheid, volgt, aldus het Franse Hof van Cassatie, dat de

instelling aanvaard heeft om op permanente wijze de handel en wandel van

de schadeverwekker te organiseren en te controleren. Het beroepshof kon

derhalve terecht oordelen dat de instelling moet instaan voor de daad van de

mentaal gehandicapte in de zin van art. 1384, lid 1 B.W.

Uit deze stellingname kan worden afgeleid dat het Franse Hof van Cassatie

een autonoom algemeen beginsel van aansprakelijkheid voor andermans

daad in het leven heeft geroepen, zodat de drie in art. 1384 B.W. opge-

somde toepassingsgevallen t.a.v. personen niet langer limitatief worden

gelezen.

Stelt zich uiteraard de vraag naar het criterium om te oordelen in welke mate

men aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door ,,de daad van personen

voor wie men moet instaan'' (art. 1384, lid 1 B.W).

In tegenstelling tot de historische interpretatie van de zaken-aansprakelijk-

heid Ð waarbij aan art. 1384, lid 1. B.W. een zelfstandige betekenis wordt

gegeven Ð volgt het Belgische Hof van Cassatie ditmaal de Franse recht-

spraak niet.

Het Belgische Hof van Cassatie oordeelde dat art. 1384, lid 1 B.W. geen

algemeen beginsel formuleert van aansprakelijkheid voor andermans daad

dat in zijn eerste lid zou zijn vervat, maar bijzondere regels die in de

(699) Limoges 23 maart 1989, Resp. Civ. et Assur. 1989, 361, Fasc. 140, nr. 15.
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volgende leden op beperkende wijze worden opgesomd(700). De feiten die

aan dit arrest ten grondslag liggen, kunnen als volgt worden samengevat. Bij

beslissing van de Jeugdrechtbank te Bergen van 20 april 1987 werd de

vijftienjarige D.S. op grond van art. 37, §2, 3
o
Jeugdbeschermingswet ge-

plaatst in een medisch-psychologisch observatiecentrum, waarvan eiseres in

cassatie de inrichtende macht is.

Minder dan een uur na zijn aankomst in dit centrum slaagde deze minder-

jarige erin te ontsnappen en in de daaropvolgende nacht stichtte hij brand in

een gebouw in PeÂruwelz. Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te

Doornik van 3 januari 1989 werd hij hiervoor veroordeeld.

De eigenaar van het afgebrande gebouw en zijn verzekeraar stelden nadien

een vordering tot schadeloosstelling in tegen eiseres in cassatie, in hoofdorde

gebaseerd op art. 1382-1383 B.W. en subsidiair op art. 1384, lid 1 B.W.,

waarin een algemeen beginsel van buitencontractuele aansprakelijkheid zou

verwoord zijn.

Bij vonnis van de burgerlijke rechtbank te Doornik van 17 september 1992

werd deze vordering afgewezen, maar in het verbroken arrest van het Hof

van Beroep te Bergen van 27 december 1995 gegrond verklaard op de door

de benadeelden aangevoerde subsidiaire grondslag(701).

In het cassatiemiddel wordt het bestaan ontkend van een op art. 1384, lid 1

B.W. gebaseerd algemeen beginsel van buitencontractuele aansprakelijkheid

voor andermans daad en wordt beklemtoond dat in het tweede tot het vierde

lid van art. 1384 B.W. een beperkende opsomming wordt gegeven van de

personen die aansprakelijk zijn voor de onrechtmatige daden van andere

personen, zodat het bestreden arrest, dat niet vaststelt dat eiseres tot cassatie

binnen het toepassingsgebied van die beperkende opsomming valt, art. 1384

B.W. schendt.

In het arrest van 19 juni 1997 verklaart het Hof van Cassatie, op eensluidende

conclusie van de Advocaat-Generaal Piret(702), dit middel gegrond, nadat

het eerst een door de verweerders opgeworpen middel van niet-ontvankelijk-

(700) Cass. 19 juni 1997, Arr. Cass. 1998, 369, noot A. VAN OEVELEN, R.C.J.B. 1998, 587,

noot R. DALCQ, R.W. 1998-99, 148, noot A. VAN OEVELEN, J.L.M.B. 1997, 1122, noot

T. PAPART, J.T. 1997, 582, Arr. Cass. 1997, 670 en T.B.B.R. 1997, 829; T. DEMESSE, ,,Le

nouveau principe geÂneÂral de responsabiliteÂ aquilienne du fait d'autrui'', R.G.A.R. 1996,

nr. 12.578, 5 p.; P. DE TAVERNIER, ,,Naar een algemeen beginsel van aansprakelijkheid voor

andermans daad? Beschouwingen bij een arrest van het Hof van Cassatie van 19 juni 1997'',

T.B.B.R. 1998, 109-132 en 430-453; I. MOREAU-MARGREÁVE, ,,Prudente sagesse ...'', J.T. 1997,

705-706; J. ROMAIN, ,,Existe-t-il un principe geÂneÂral de responsabiliteÂ preÂsumeÂe pour autrui, en

matieÁre extra-contractuelle (article 1384, alineÂa 1er du code civil)?'',R.G.A.R. 1997, nr. 12.851,

13 p.; J. SCHMIDT, ,,Extension de la responsabiliteÂ du fait d'autrui? Nil novi sub cassatio'',

T.B.B.R. 1997, 478-506; A. VAN OEVELEN, ,,Er bestaat geen algemeen beginsel van buiten-

contractuele aansprakelijkheid voor andermans daad en onderwijsinstellingen zijn niet te

beschouwen als onderwijzer, in de zin van art. 1384, vierde lid B.W.'', R. Cass. 1998, 359-

369; vgl. met het verbroken arrest: Bergen 27 december 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.578.

(701) Bergen 27 december 1995, J.L.M.B. 1996, 510, noot.

(702) De tekst van deze conclusie is gepubliceerd in J.T. 1997, 582-584 en in R.G.A.R. 1997,

nr. 12.852.
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heid had verworpen, waarin werd betoogd dat het bestreden arrest ook naar

recht verantwoord is op grond van de vaststelling dat eiseres tot cassatie een

onderwijsinstelling is, waarop art. 1384, lid 4 B.W. van toepassing is. Het

Hof van Cassatie antwoordt hierop dat laatstgenoemde bepaling enkel van

toepassing is op de onderwijzers, voor wie eiseres tot cassatie eventueel

aansprakelijk is krachtens art. 1384, lid 3 B.W., maar dat de veroordeling van

eiseres tot cassatie, als men haar als onderwijsinstelling kwalificeert, in geen

geval kan gebaseerd zijn op art. 1384, lid 4 B.W.(703).

De jurisprudentieÈle erkenning van een algemeen beginsel van buitencon-

tractuele aansprakelijkheid voor andermans daad zou de verdere juridische

uitwerking vergen van de toepassingsvereisten van dit beginsel (welke

personen? welke daden? welk vermoeden?). Dit impliceert een aantal be-

leidskeuzes waarbij een afweging dient te worden gemaakt tussen verschil-

lende maatschappelijke belangen en waarden, wat in de regel aan de wetge-

ver toekomt. De ontwikkeling van de Franse rechtspraak geeft trouwens

aanleiding tot grote rechtsonzekerheid.

Het bestaan van een bijzondere aansprakelijkheidswet sluit de toepassing,

subsidiair, van de gemeenrechtelijke regelen niet uit. Zo oordeelde het

Arbitragehof(704) dat art. 58 van de Wetten 21 april 1810, 2 mei 1837 en

5 juni 1911, gecooÈrdineerd bij K.B. 15 september 1919, op de mijnen,

groeven en graverijen (zoals het van kracht was, wat de mijnen betreft, voÂoÂr

de opheffing ervan bij art. 70 van Decr. W. Ger. R. 7 juli 1988), art. 10 en 11

G.W. schendt, in zoverre het zo wordt geõÈnterpreteerd dat het Ð ten aanzien

van de concessionaris van een mijn Ð de toepassing uitsluit van art. 1384 en

1386 B.W.

Dit is de bevestiging van een vaststaande regel(705). Het is ook een juiste

benadering van art. 1382 e.v. B.W., de ,,barmhartige samaritaan'' van het

rechtsysteem. Het Hof van Cassatie had echter t.a.v. de concessionaris van

een mijn in 1994 anders geoordeeld(706).

(703) Cass. 19 juni 1997, Arr. Cass. 1998, 369, noot A. VAN OEVELEN, R.C.J.B. 1998, 587,

noot R. DALCQ, R.W. 1998-99, 148, noot A. VAN OEVELEN, J.L.M.B. 1997, 1122, noot

T. PAPART, J.T. 1997, 582, Arr. Cass. 1997, 670 en T.B.B.R. 1997, 829; A. VAN OEVELEN,

,,Er bestaat geen algemeen beginsel van buitencontractuele aansprakelijkheid voor andermans

daad en onderwijsinstellingen zijn niet te beschouwen als onderwijzer, in de zin van art. 1384,

vierde lid B.W.'', R. Cass. 1998, 359-360.

(704) Arrest nr. 26/2000, 1 maart 2000, B.S. 10 mei 2000, 14.605.

(705) Zie o.m. het loodsarrest: Cass. 15 december 1983, Arr. Cass. 1983-84, 443, Pas. 1984, I,

418, R.G.A.R. 1984, nr. 10.845, concl. Adv.-Gen. E. LIEKENDAEL, R.W. 1984-85, 1247, R.H.A.

1983-84, 203 en T.B.H. 1984, 500, noot L. DELWAIDE, ,,De aansprakelijkheid van de Staat voor

de fouten van een loods bij aanvaring'', besproken in H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE, K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, 1488; H. BOCKEN,

,,De burgerlijke aansprakelijkheid van de loods: problemen en mogelijke oplossingen'', T.P.R.

1986, 789-821.

(706) Cass. 16 juni 1994, Arr. Cass. 1994, 629 en R.W. 1994-95, 997.
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I. Aansprakelijkheid voor zaken

A. Algemene beginselen

47. ARTIKEL 1384, LID 1 B.W.

Art. 1384, lid 1 B.W. bepaalt dat iemand aansprakelijk is niet alleen voor de

schade veroorzaakt door de eigen daad, maar ,,ook voor die welke veroor-

zaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van

zaken die men onder zijn bewaring heeft''.

Kenmerkend voor de aansprakelijkheid voor zaken is dat met een menselijke

tussenkomst Ð een falen of nalatigheid Ð geen rekening wordt gehou-

den(707).

Artikel 1384, lid 1 B.W. schept geen vermoeden van fout, maar wel een

vermoeden van aansprakelijkheid(708), door het gebrek in de zaak(709).

De rechtsleer heeft in de besproken periode opnieuw ruime aandacht besteed

aan de bijzondere oorsprong van de aansprakelijkheid voor schade toege-

bracht door zaken(710).

Terwijl in de voorbereidende werken de aansprakelijkheid voor zaken als een

toepassing van de aansprakelijkheid wegens een Ð persoonlijke Ð fout

werd beschouwd, heeft art. 1384, lid 1 B.W. zich ontwikkeld tot een zelf-

standig algemeen aansprakelijkheidsvermoeden ten laste van de bewaarder

van de zaak(711).

Anders dan in Frankrijk(712) vereist de Belgische rechtspraak nog steeds dat

de schade wordt veroorzaakt door een gebrek in de zaak(713).

Met het vereiste van het gebrek in de zaak blijft de verwijzing naar de fout

van de bewaarder in zekere zin behouden(714).

(707) Cass. 13 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 347.

(708) Rb. Hasselt 7 mei 1992, Limb. Rechtsl. 1992, 327, noot.

(709) Rb. Brussel 9 juni 1994, T.B.B.R. 1995, 149: dus toepassing van art. 57 Bijzondere Wet

16 januari 1983 i.v.m. de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

(710) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 22 en nr. 12.746, p. 18;

J.L. FAGNART, ,,L'interpreÂtation de l'article 1384 alineÂa 1
er
du Code Civil en droit belge'' in Les

obligations en droit francËais et en droit belge. Convergences et divergences, Brussel, Bruylant

en Parijs, Dalloz, 1994, 281; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations. ResponsabiliteÂ

deÂlictuelle, Parijs, Litec, 1996, p. 230-231, nr. 491.

(711) Cass. 26 mei 1904, Pas. 1904, I, 246, concl. Adv.-Gen. JANSSENS.

(712) G. VINEY en P. JOURDAIN., o.c., p. 630, nr. 658.

(713) L. CORNELIS, o.c., p. 477 e.v., nr. 290 e.v.

(714) L. CORNELIS, o.c., p. 508, nr. 311.
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Om de bewaarder van de zaak aansprakelijk te kunnen stellen moet de

benadeelde naar Belgisch recht het bewijs leveren van het gebrek in de zaak

en van het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade(715).

Het bewijs van het gebrek kan niet afgeleid worden uit het feit dat de zaak

schade heeft veroorzaakt, of uit het louter gedrag van de zaak, noch houdt

art. 1384, lid 1 B.W. een vermoeden in van een gebrek in de zaak(716).

Uit het loutere feit dat een brand is ontstaan in een industrieÈle onderneming

kan men niet besluiten tot de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. of art. 544

B.W.(717).

Het bewijs van het bestaan van het gebrek van de zaak mag door alle

bewijsmiddelen, getuigen en vermoedens inbegrepen, geleverd worden(718).

In het Franse recht daarentegen volstaat de benadeelde met het loutere bewijs

dat de zaak schade heeft veroorzaakt, teneinde de vergoeding van de bewaarder

van de zaak te bekomen. De materieÈle tussenkomst van de zaak in het schade-

geval is in beginsel toereikend om art. 1384, lid 1 B.W. toe te passen(719).

Na het befaamde Desmares-arrest van 1982 trad de Franse rechtspraak de

stelling bij dat de bewaker van een zaak slechts aan zijn volledige aansprake-

lijkheid op grond van art. 1384, lid 1 B.W. kon ontsnappen, op voorwaarde

dat de schade werd veroorzaakt door een onvoorzienbare en onweerstaanbare

gebeurtenis(720).

Toch werd al vrij snel de rechtspraak van het Desmares-arrest, onder druk

van een deel van de Franse hoven en rechtbanken, sterk genuanceerd. De

aansprakelijkheid wordt weerlegd door het bewijs van een vreemde, onvoor-

zienbare en onweerstaanbare oorzaak, die kan bestaan in toeval of het feit

van een derde of van het slachtoffer zelf(721). In het arrest van 6 april 1987

oordeelde het Franse Hof van Cassatie trouwens dat, zoals naar Belgisch

recht, ,,le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement

exoneÂreÂ de sa responsabiliteÂ s'il prouve que la faute de la victime a contribueÂ

au dommage''(722).

(715) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67; Brussel 6 mei 1992, De Verz. 1993, 44, noot

J. MUYLDERMANS; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du

fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 39; A. VAN

OEVELEN, ,,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de eigenaar of exploitant van een

onroerend goed en de verzekering van die aansprakelijkheid'', R.W. 1997-98, 1233.

(716) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE. en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, 1281.

(717) Antwerpen 4 januari 1999, De Verz. 1999, 684, noot D. DE MAESENEIRE.

(718) Zie verder nr. 67; Cass. 22 mei 1992, Limb. Rechtsl. 1995, 81; Rb. Dendermonde

23 oktober 1992, R.W. 1994-95, 646; L. CORNELIS, o.c., p. 490-492, nr. 300-301.

(719) L. CORNELIS, o.c., p. 477, nr. 290; G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 635, nr. 665.

(720) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1282, nr. 57 en p. 1335, nr. 83.

(721) G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 679, nr. 702.

(722) Cass. fr. 6 april 1987 (drie arresten), D. 1987, I.R., 103, Bull. Civ. 1987, II, nr. 86, 49 en

J.C.P. 1987, II, nr. 20.828, noot F. CHABAS; Cass. fr. 8 maart 1995, Bull. Civ. 1995, II, nr. 82;

zie nr. 71.

1710 TPR 2000

/secure/DocumentView.aspx?id=rn63543&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn55676&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100002426&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn71578&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn71578&amp;origin=TPR


De Wet Badinter van 5 juli 1985 behield evenwel de strakke bescherming

van het Desmares-arrest ten voordele van verkeersslachtoffers(723).

48. IS ARTIKEL 1384, LID 1 B.W. VAN OPENBARE ORDE?

Traditioneel aanvaardt de Belgische rechtspraak en rechtsleer dat de aan-

sprakelijkheid voor zaken Ð zoals trouwens ook de andere vermoede aan-

sprakelijkheden Ð niet van openbare orde is(724).

Gezien art. 1384, lid 1 B.W. niet van openbare orde is, kan men zich voor de

kwalitatieve aansprakelijkheid rechtsgeldig bevrijden onder dezelfde voor-

waarden als voor de foutaansprakelijkheid (zie nr. 45)(725). De exoneratie-

bedingen zijn slechts geldig indien ze niet vrijstellen voor eigen opzet, indien

een dwingende wet het anders bepaalt of de aangegane verbintenis door dit

bevrijdingsbeding teniet zou worden gedaan(726).

Gelet op de strikte interpretatie van een exoneratie- of vrijwaringsbeding

sluit de bevrijding of vrijwaring onder de artt. 1382-1383 B.W. de toepassing

van art. 1384, lid 1 B.W. evenwel niet uit(727).

In Frankrijk verdedigt Starck de geldigheid van contractuele aansprakelijk-

heidsregelingen in het kader van de kwalitatieve aansprakelijkheid, zoals

deze van art. 1384, 1 C.C., doch slechts inzoverre de persoonlijke fout van de

aansprakelijke niet bewezen is(728).

49. VERBAND MET ARTIKEL 1382 B.W. Ð SAMENLOOP Ð ONDERSCHEIDEN

TOEPASSINGSGEBIED

De voorwaarde van het gebrek in de zaak laat theoretisch een welafgelijnd

onderscheid toe tussen het toepassingsgebied van artt. 1382-1383 B.W. en dit

van art. 1384, lid 1 B.W.(729).

Zo oordeelde het Hof van Beroep van Gent dat een cafeÂ-uitbater een fout

begaat wanneer hij, wetende dat de vloer van de gelagzaal van zijn cafeÂ

vochtig en glad is, deze gelagzaal openstelt voor het publiek, zonder enige

waarschuwing voor de bezoekers aan te brengen(730).

(723) R. ULRIX, ,,Om en bij de Franse Wet van Badinter'', R.W. 1985-86, 1622-1632.

(724) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1284, nr. 58.

(725) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1182, nr. 32.

(726) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1226, nr. 35.

(727) Gent 15 november 1995, R.G.A.R. 1999, nr. 13.031.

(728) Zie B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 545, nr. 1365-1366.

(729) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1285 e.v., nr. 59 e.v.

(730) Gent 11 januari 1998, R.W. 1999-2000, 540.
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Het gebrek aan onderhoud van een boom kan afgeleid worden uit het enige

feit dat deze boom is omgevallen terwijl de windsnelheid niet groter was

dan 110 km/u(731).

De aanwezigheid van houten blokken op een garageoprit in volslagen duis-

ternis is voor een niets vermoedende bezoeker een gevaarlijke toestand. Het

gebrek aan een voorafgaande waarschuwing of aan voldoende gevelverlich-

ting maakt een fout uit van de eigenaar(s)(732).

In de mate dat de aandacht van de klanten wordt getrokken op de uitstalling

en voorstelling van de producten en hun prijs, komt het aan de uitbater van dit

soort winkels toe om het gewettigd vertrouwen van de klanten op de veilig-

heid van de vloer niet te beschamen. Substanties die de vloer abnormaal glad

en gevaarlijk maken, moeten verwijderd worden(733). Ook de gemeente

dient de algemene veiligheid van verkeer op de openbare wegen op haar

grondgebied te verzekeren(734).

Maar een kade voor het laden en lossen van aanmerende schepen, die niet

opengesteld is voor het verkeer in het algemeen, wordt niet aan dezelfde

eisen onderworpen(735).

De aanwezigheid van een elektriciteitsdraad op de openbare weg is te wijten

aan een fout van Electrabel (abnormale passieve houding bij de controle van

de openbare verlichting) en van de landbouwer die belast was met het

snoeien van de takken, die jarenlang slijtage door wrijving veroorzaak-

ten(736). Artikel 18 van de Wet van 10 maart 1925 wijkt niet af van de

aquiliaanse aansprakelijkheid.

Een abnormale gladde weg moet aangepast gesignaleerd worden(737).

Wanneer de schade niet veroorzaakt wordt door een gebrek in de zaak, kan

geen beroep gedaan worden op art. 1384, lid 1 B.W., zelfs niet indien de

schade veroorzaakt wordt door een verkeerd gebruik van de zaak(738).

Anderzijds moet het gebrek van de zaak niet op eÂeÂn of andere wijze toe te

schrijven zijn aan of verbonden zijn met een of andere fout van de bewaarder

van de zaak(739).

Maar uit de omstandigheid dat het gebrek van een zaak veroorzaakt is door

het gebruik dat de bewaarder van de zaak ervan heeft gemaakt, volgt als

(731) Pol. Nijvel 15 maart 1999, De Verz. 1999, 750, noot P. BELLEMANS.

(732) Rb. Brugge 29 oktober 1993, T.B.B.R. 1994, 25.

(733) Brussel 30 april 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.108.

(734) Luik 11 maart 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.766.

(735) Antwerpen 30 maart 1998, Verkeersrecht 1998, 314.

(736) Bergen 25 oktober 1994, Iuvis 1995, 347.

(737) Bergen 9 januari 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.064.

(738) Zie voor het beginsel: Cass. 7 november 1980, Arr. Cass. 1980-81, 271, concl. F. DUMON

en R.W. 1980-81, 1708.

(739) Zo b.v. aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor schade veroorzaakt door de

aanwezigheid van een stenen blok of van een van een vrachtwagen gevallen lading op de

rijbaan; Bergen 13 mei 1994, R.G.A.R. 1997, nr. 12.714.
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zodanig niet dat die zaak geen gebrek vertoont in de zin van art. 1384, lid 1

B.W.(740).

Wordt de schade veroorzaakt door een gebrek in de zaak, dan geeft de

rechtspraak en de rechtsleer overwegend de voorkeur aan de toepassing

van art. 1384, lid 1 B.W.(741) en is het niet noodzakelijk om het gedrag

van de bewaarder overeenkomstig art. 1382 B.W. te onderzoeken(742).

Ingeval de schade werd veroorzaakt door een zaak die niet enkel gebrekkig is

maar tevens foutief gebruikt wordt, dient de rechter te onderzoeken of het

gebrek in de zaak, de persoonlijke fout dan wel beide de oorzaak zijn van de

schade. Uit de concrete gegevens moet de rechter aldus afleiden of er een

meer rechtstreeks verband bestaat tussen het gebrek en de schade dan wel

tussen de persoonlijke fout en de schade.

50. VERBAND MET ARTIKEL 1382 B.W. Ð SAMENLOOP Ð NIET TE ONDER-

SCHEIDEN GEVALLEN

De aansprakelijkheid van art. 1382 B.W. kan horizontaal gecumuleerd

worden met art. 1384, lid 1 B.W., zowel tegen dezelfde persoon als tegenover

verschillende personen.

De rechtspraak weerhoudt in een aantal gevallen op grond van dezelfde

feitelijke gegevens nu eens de persoonlijke fout van de schadeverwekker,

dan weer het gebrek in de zaak als oorzaak van de schade(743).

Gezien een verkeerde keuze verstrekkende gevolgen kan hebben, heeft het

slachtoffer er belang bij om zijn vordering zowel op art. 1384, lid 1 B.W. als

op art. 1382 B.W. te steunen(744). Wordt het slachtoffer afgewezen op grond

van art. 1384, lid 1 B.W. Ð geen gebrek, geen oorzakelijk verband of de

aanwezigheid van een vreemde oorzaak Ð kan de rechter eventueel de

aansprakelijkheid van de schadeverwekker voor persoonlijke fout vast-

stellen. De rechtbank moet evenwel geen beroep doen op grond van

art. 1382 B.W., wanneer het slachtoffer enkel art. 1384, lid 1 B.W. in-

roept(745).

(740) Cass. 20 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 75, R.W. 1991-92, 1027, noot, De Verz.

1992, 530, V.K.J. 1992, 84 en J.T. 1992, 445.

(741) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1379, nr. 59.

(742) Gent 13 oktober 1986, V.K.J. 1987, 80; Brussel 20 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.544;

zie ook H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1286, nr. 59.

(743) Voor toepassingen: zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT,

,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1286, nr. 60.

(744) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-84)'', T.P.R. 1987, p. 1373, nr. 60 in fine.

(745) Voor toepassingen: zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT,

,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1286-1287, nr. 60.
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51. VERBAND MET ARTIKEL 1382 B.W. Ð SAMENLOOP Ð VERVOLG Ð

SAMENLOOP BIJ DEZELFDE PERSOON

De toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. sluit de aanwending van art. 1382

B.W. niet uit(746).

De persoon die aansprakelijk is als bewaarder van een gebrekkige zaak, kan

tegelijkertijd aansprakelijk zijn voor zijn persoonlijke fout die medeoorzaak

is van de geleden schade. Strikt genomen is het, zoals gesteld, niet nodig om

de fout van de bewaarder te bewijzen, eens vaststaat dat de voorwaarden van

art. 1384, lid 1 B.W. vervuld zijn(747).

De aannemer is aansprakelijk (art. 1382 en 1384, lid 1 B.W.) voor de langs de

weg opgehoopte grond die zich in modderig en glibberig water over het

wegdek verspreidt(748).

De val van een boom kan zowel wijzen op nalatig onderhoud (art. 1382

B.W.) als op de noodzakelijke aanwezigheid van een gebrek, daar elke

andere verklaarbare oorzaak ontbreekt(749).

De val door een onverwachte gleuf in de openbare weg brengt de aansprake-

lijkheid mee van de gemeente zowel op grond van art. 1382 B.W. als op

grond van art. 1384, lid 1 B.W.(750).

52. VERBAND MET ARTIKEL 1382 B.W. Ð SAMENLOOP Ð VERVOLG Ð

SAMENLOOP BIJ VERSCHILLENDE PERSONEN

Het is voor het slachtoffer soms nuttig zijn vordering tot schadevergoeding zowel

op grond van art. 1382 B.W. als op grond van art. 1384, lid 1 B.W. te steunen, in

die zin dat op basis van het art. 1382 B.W. nog andere personen kunnen worden

aangesproken dan enkel de bewaarder van de gebrekkige zaak(751).

De rechtspraak aanvaardt echter slechts zeer uitzonderlijk dat de schade werd

veroorzaakt door een gebrek in de zaak en tevens door een fout van een

derde, tenzij bij aansprakelijkheid van de overheid voor het gebrek in de

wegen (zie verder nr. 53).

De politierechter te Brugge oordeelde dat de bewaarder van een vrachtwagen

waarvan het voorwiel is afgebroken, waardoor een stuk velg is verloren, als

bewaarder van de gebrekkige zaak aansprakelijk is, terwijl de bestuurder een

fout begaat door voorwerpen op de openbare weg te werpen of te laten vallen

(art. 7.1 Wegcode)(752).

(746) L. CORNELIS, o.c., p. 510, nr. 312; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 202-203,

nr. 417.

(747) Voor toepassingen: H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Over-

zicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1287, nr. 61.

(748) Rb. Doornik 5 maart 1998, T. Aann. 1998, 285.

(749) Pol. Nijvel 15 maart 1999, De Verz. 1999, 750, noot C. BELLEMANS.

(750) Antwerpen 7 december 1995, Limb. Rechtsl. 1996, 19.

(751) L. CORNELIS, o.c., p. 510, nr. 312; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1287, nr. 62.

(752) Pol. Brugge 27 mei 1997, T.A.V.W. 1998, 47, noot J. MUYLDERMANS.
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De aannemer die een verwijderde elektriciteitspaal op een aanpalende weide

legt, zonder de eigenaar te verwittigen, begaat een fout. De eigenaar van de

,,gebrekkige'' weide is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan een

grasmaaier van een derde. De aannemer moet de eigenaar vrijwaren(753).

53. VERBAND MET ARTIKEL 1382 B.W. Ð SAMENLOOP Ð VERVOLG EN SLOT

Ð BIJZONDER GEVAL: GEBREK IN DE WEGEN

Samenloop tussen art. 1384, lid 1 B.W. en art. 1382 B.W. is vaak terug te

vinden in de rechtspraak betreffende de overheidsaansprakelijkheid voor het

wegennet (cfr. supra nr. 8)(754).

Vast te stellen is dat de rechtspraak inzake de overheidsaansprakelijkheid

voor het wegennet overwegend beroep blijft doen op de artt. 1382-1383

B.W., zelfs in omstandigheden waar beter art. 1384, lid 1 B.W. kan worden

toegepast.

Soms kan eenzelfde overheid aansprakelijk geacht worden, zowel in haar

hoedanigheid van bewaarder van een gebrekkige weg, als voor een bewezen

fout, omdat ze het bestaande gevaar niet tijdig gesignaleerd noch hersteld

had. Zo is de gemeente aansprakelijk voor fijn wit zand op de rijbaan (1384,

lid 1 B.W.) en voor het gebrek aan een deugdelijke signalisatie voor het

slipgevaar(755).

Zo oordeelde de rechtbank te Luik dat de gebrekkige toestand van een

speelterrein in een gevangenis de aansprakelijkheid van de Belgische staat

tot gevolg had, zowel krachtens art. 1382 B.W. (een gebrekkig terrein ter

beschikking stellen) als krachtens art. 1384, lid 1 B.W. (gebrek in de

zaak)(756).

Soms kan een overheid aansprakelijk zijn op basis van art. 1384, lid 1 B.W.,

terwijl een andere overheidsinstantie aansprakelijk is conform art. 1382

B.W.(757). Daarbij dient voor de gemeenten rekening gehouden te worden

met de aansprakelijkheid opgelegd door de revolutionaire decreten van 1789

en 1790 en art. 135 nieuwe Gemeentewet (zie nr. 8) (de door de revolutio-

naire decreten van 1789 en 1790 aan de gemeenten opgelegde verplichting te

zorgen voor de verkeersveiligheid op de gedeelten van de wegen die over

haar grondgebied lopen, staat los van de aansprakelijkheid van de Gewesten

als bewaarder van een gebrekkige weg)(758).

(753) Gent 29 april 1998, Iuvis 1999, 949.

(754) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-93)'',

T.P.R. 1995, p. 1288, nr. 63.

(755) Rb. Brussel 17 november 1994, Verkeersrecht 1995, 75; zie ook Rb. Doornik 5 maart

1998, T. Aann. 1998, 285; Rb. Brussel 21 augustus 1998, J. dr. jeun. 1998, afl. 178, 42.

(756) Rb. Luik 17 september 1992, J.L.M.B. 1993, 591; zie ook Pol. Nijvel 15 maart 1999, De

Verz. 1999, 750, noot P. BELLEMANS.

(757) B.v. Brussel 30 november 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.390.

(758) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1288, nr. 63.
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Er zijn tal van uitspraken die het bestaan van het gebrek aanvaarden, terwijl

daarenboven Ð volkomen overbodig Ð ook de tekortkomingen van de over-

heid in de zin van art. 1382 B.W. in rekening worden gebracht (zie nr. 8)(759).

54. GEZAG VAN STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE

Terwijl de strafrechtelijke vrijspraak voor het onopzettelijk toebrengen van

slagen en verwondingen (art. 418 e.v. Sw.) de toepassing van de artikelen

1382-1383 B.W. belet, is dit niet het geval voor art. 1384, lid 1 B.W. De

betichte, die werd vrijgesproken voor het onopzettelijk toebrengen van

slagen en verwondingen, kan, niettegenstaande de vrijspraak, als bewaar-

der van de gebrekkige zaak toch nog aansprakelijk gesteld worden(760).

De omstandigheid dat de strafrechter heeft beslist dat de betichte geen enkele

nalatigheid heeft begaan, belet de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W.

niet(761). De omstandigheid dat een bestuurder werd vrijgesproken voor

inbreuken op artt. 418-420 Sw. en art. 81.1.3 W.V.R., verhindert niet dat zijn

voertuig gebrekkig is. Het gebrek bedoeld in art. 1384, lid 1 B.W. en dat in

art. 81.1.3 W.V.R. zijn niet identiek(762).

Traditioneel werd de verklaring gezocht in het onweerlegbaar foutvermoe-

den. De strafrechtelijke vrijspraak stelt immers enkel de afwezigheid van een

persoonlijke fout erga omnes vast, terwijl het voor de bewaarder niet volstaat

om aan te tonen dat hij geen fout heeft begaan. De bewaarder van de

gebrekkige zaak kan immers enkel zijn aansprakelijkheid ontlopen indien

hij het bewijs levert van een vreemde oorzaak (zie verder, nr. 70 e.v.)(763).

Deze traditionele opvatting wordt betwist. Dat de burgerlijke rechter de

vrijgesprokene vooralsnog op grond van art. 1384, lid 1 B.W. aansprakelijk

kan stellen, heeft enkel als reden dat de strafrechter de toepassingsvoorwaar-

den van art. 1384, lid 1 B.W. niet heeft onderzocht. De strafrechter is niet

bevoegd om zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk te oordelen op grond

van art. 1384, lid 1 B.W. De daad van de zaak op zich kan geen misdrijf

uitmaken, maar enkel een burgerlijk vermoede aansprakelijkheid van de

bewaarder van de gebrekkige zaak. De strafrechter zou de betichte enkel

tot schadevergoeding kunnen veroordelen indien deze het gebrek door zijn

persoonlijke fout heeft veroorzaakt of indien hij kennis had van het gebrek en

nagelaten heeft al het mogelijke te doen om het gebrek te verhelpen(764).

(759) M. BOVERIE, ,,Chronique de jurisprudence (1994-1998). La responsabiliteÂ communale

en matieÁre de voiries'', Mouv. Comm. 1998, 654-666; zie b.v. Cass. 21 oktober 1993, J.L.M.B.

1996, 84; Luik 7 februari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.525.

(760) Pol. Brugge 15 april 1997, Verkeersrecht 1997, 255 en T.A.V.W. 1998, 185;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1289, nr. 64.

(761) Cass. 13 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 347, R.W. 1998-99, 859 en J.L.M.B. 1997, 1320,

noot F. KUTY.

(762) Antwerpen 10 maart 1993, Limb. Rechtsl. 1993, 96, noot A. VAN DER GRAESEN.

(763) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 262, nr. 580.

(764) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1289, nr. 64.
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Treffend is het geval waarbij de strafrechter de eigenaar van een personen-

wagen waarvan eÂeÂn wiel afbreekt waardoor een tragisch ongeval wordt

veroorzaakt, vrijspreekt voor de betichtingen van artt. 418-420 Sw., omdat

niet was aangetoond dat het ongeval te wijten is aan het persoonlijk toedoen

of een gebrek aan voorzorg van de betichte. Voor de burgerlijke rechter is de

breuk van het wiel de aanleiding om de chauffeur aansprakelijk te stellen als

bewaarder van een gebrekkige zaak(765).

De strafrechter kan de beklaagde vrijspreken omdat de schade werd veroor-

zaakt door een gebrek in de zaak, dat voor de beklaagde overmacht betekent.

Het aanvaarden van het gebrek in de zaak als overmacht voor de beklaagde

op strafrechtelijk vlak houdt vanzelfsprekend niet in dat overmacht is aan-

getoond om de aansprakelijkheid van art. 1384, lid 1 B.W. te weerleg-

gen(766).

B. Toepassingsgebied van artikel 1384, lid 1 B.W.

55. BEGRIP ZAAK

Alle lichamelijke roerende of onroerende goederen kunnen aanleiding geven

tot toepassing van art. 1384, lid 1 B.W.(767), met uitzondering van de dieren

(art. 1385 B.W.) en de gebouwen, die onder het toepassingsgebied van

art. 1386 B.W. vallen. Het menselijk lichaam wordt meestal niet beschouwd

als een zaak en valt daarom niet onder art. 1384, lid 1 B.W.(768).

In BelgieÈ noch in Frankrijk wordt een onderscheid gemaakt naargelang de

lichamelijke zaak onbeweeglijk of bewegend, gevaarlijk of ongevaarlijk,

enkelvoudig of samengesteld is(769).

Aldus is art. 1384, lid 1 B.W. toepasselijk op alledaagse voorwerpen, zoals

b.v. een lift(770), een glijbaan in een zwembad(771), een voetpad(772), een

koplicht van een bromfiets(773), een speelplaats(774), een boom(775).

Het enige criterium is dat de zaak vatbaar dient te zijn voor bewaking door de

persoon die als bewaarder wordt aangesproken.

(765) Rb. Kortrijk 25 februari 1991, De Verz. 1992, 337.

(766) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1290, nr. 64.

(767) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 203, nr. 418 e.v.

(768) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 211-212, nrs. 437-440; G. VINEY en

P. JOURDAIN, o.c., p. 612, nr. 635; zie echter: Cass. fr. crim. 21 juni 1990, Rev. Trim. Dr.

Civ. 1991, 124.

(769) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 203-208, nr. 419.

(770) Brussel 13 januari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.539.

(771) Gent 15 november 1995, R.G.A.R. 1999, nr. 13.031.

(772) Gent 18 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 321.

(773) Cass. 1 maart 1996, Arr. Cass. 1996, 214.

(774) Brussel 20 december 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.694.

(775) Rb. Charleroi 24 februari 1992, R.R.D. 1993, 20.
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Het Hof van Beroep te Luik oordeelde dat noch artikel 1384, lid 1 B.W, noch

art. 1386 B.W. toepasselijk zijn bij de instorting van een grafkelder. Daar het

gaat om de instorting van een gebouwwordt de toepassing van art. 1384, lid 1

B.W. uitgesloten. En daar noch de stad noch de concessiehouder ,,eigenaars''

zijn van het graf, wordt ook art. 1386 B.W. niet toegepast. Wel begaat de

gemeente een fout, indien zij de concessiehouder niet heeft gewezen op de

slechte toestand van de grafzerk(776).

Nochtans moet de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. op een grafzerk niet a

priori worden uitgesloten(777).

In beginsel is een res nullius uitgesloten van het toepassingsgebied van

art. 1384, lid 1 B.W.(778). Echter een zaak die aan niemand toebehoort,

zoals regen, zand of sneeuw, maar zich hecht aan een onroerend goed valt

onder het toezicht van de bewaker van dit onroerend goed(779).

In het geval van een res derelicta is de rechtsleer van oordeel dat de eigenaar

die de zaak in de steek heeft gelaten, de hoedanigheid van bewaarder niet per

definitie verloren heeft. Het Franse Hof van Cassatie besliste dat een derde

bewaarder van een res derelicta wordt vanaf het ogenblik dat hij van de zaak

gebruik maakt, ook al is het slechts voor een zeer beperkte tijd. Een treffend

voorbeeld is het arrest van het Franse Hof van Cassatie waarbij een voor-

bijganger die een schop geeft tegen een achtergelaten fles en hierbij een

derde verwondt, als bewaarder van de fles beschouwd wordt en derhalve

aansprakelijk is(780).

Ook een samengesteld geheel kan een zaak zijn die onder art. 1384, lid 1

B.W. valt(781).

Aldus is een stroom of een waterweg gebrekkig wanneer een vreemd voor-

werp erin voorkomt, ook al is dit voorwerp geen intrinsiek kenmerk van deze

zaak(782). Wanneer er bij de slecht verlichte ingang van een kelder brokken

hout dwars over de vloer liggen, kan de feitenrechter oordelen dat deze zaak

(776) Luik 16 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 53, noot P. COENRAETS.

(777) Gent 8 december 1993, R.W. 1994-95, 716.

(778) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 212-214, nrs. 441-446.

(779) G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 613, nr. 635, en p. 651, nr. 679.

(780) Cass. fr. 13 oktober 1982, Bull. Civ. II, nr. 21 en J.C.P. 1983, II, nr. 20069,

noot COEURET.

(781) Zie vroeger: Cass. 22 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 420, concl. Adv.-Gen.

M. PIRET en R.W. 1987-88, 154; Cass. 4 juni 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1348, R.W. 1987-

88, 1358, V.K.J. 1987, 157 en R.C.J.B. 1990, 47, noot M. VAN QUICKENBORNE.

(782) Cass. 2 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 263, R.W. 1996-97, 926, noot en Pas. 1995, I, 273;

Luik 27 november 1991, Pas. 1991, II, 217; Brussel 5 maart 1992, Pas. 1992, II, 36; Antwerpen

20 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 515, noot E. VAN HOOYDONCK; Kh. Luik 29 januari 1993, T.B.H.

1995, 510; Kh. Antwerpen 15 april 1999, Eur. Vervoerr. 2000, 117.
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een gebrek vertoont(783). Een complexe signalisatie(784), een kuur- en

revalidatie-inrichting(785), de afvoerleiding van een boiler(786) en de ab-

normale aanwezigheid van gas in een riolering(787) ontlopen de toepassing

van art. 1384, lid 1 B.W. niet.

De aanwezigheid van stookolie of benzine op de weg(788) of een groenten-

blad op de vloer van een winkel(789) kan tot de toepassing van art. 1384, lid 1

B.W. aanleiding geven.

Maar het vreemde element moet een deel(790), een kenmerk of gesteld-

heid(791) geworden zijn van de samengestelde zaak(792).

Wanneer men aanneemt dat een zaak (vloer of weg) waarop zich een andere

zaak bevindt (fruit, steen, betonblok, ...), die er het gebrek van uitmaakt, eÂeÂn

en dezelfde zaak zijn, stellen zich onvermijdelijk afgrenzingsproblemen die

tot een verschillende beoordeling leiden. Soms wordt het begrip ,,samen-

gestelde zaak'' oneigenlijk en nutteloos gebruikt om het gebrek van een zaak

aan te tonen (zie verder nr. 62 e.v.).

56. ONROERENDE ZAKEN Ð GEBOUWEN

( a ) O n r o e r e n d e g o e d e r e n

Art. 1384, lid 1 B.W. is toepasselijk op alle onroerende goederen, waarbij

geen onderscheid wordt gemaakt naargelang ze onroerend zijn van nature,

door bestemming (geen dieren) of door incorporatie(793).

De aansprakelijkheid voor gebrekkige onroerende goederen wordt bijvoor-

beeld toegepast(794):

(783) Cass. 1 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1032, Pas. 1994, I, 1024, Verkeersrecht 1995,

169 en J.T. 1995, 340; zie ook Bergen 17 juni 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.216; Brussel

30 november 1999, T. App. 2000, afl. 2, 8.

(784) Rb. Namen 19 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 164.

(785) Brussel 25 juni 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.883.

(786) Brussel 6 februari 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.748.

(787) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67.

(788) Cass. 13 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 493, R.W. 1994-95, 1329, noot, Pas. 1993, I, 481,

J.T. 1994, 231 en Verkeersrecht 1994, 5.

(789) Cass. 2 september 1993, Arr. Cass. 1993, 658, R.W. 1995-96, 97, Pas. 1993, I, 645 en

J.T. 1993, 841.

(790) Gent 9 september 1993, Intern. Vervoerr. 1994, 476; Gent 26 oktober 1994, T. Agr. R.

1995, 261.

(791) Rb. Veurne 2 oktober 1992, T.B.B.R. 1993, 399.

(792) Vgl. en zie ook: Antwerpen 25 november 1997, T.A.V.W. 1998, 178; Rb. Gent 4 januari

1993, Intern. Vervoerr. 1993, 120; Rb. Ieper 14 december 1993, D.C.C.R. 1994-95, 375, noot

D. SCHUERMANS; P. MORTIER, ,,De toepassing van artikel 1384, alinea 1 van het Burgerlijk

Wetboek bij een samengestelde zaak'', Verkeersrecht 1999, 5-6.

(793) A. VAN OEVELEN, ,,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de eigenaar of exploi-

tant van een onroerend goed en de verzekering van die aansprakelijkheid'', R.W. 1997-98,

1234.

(794) Zie ook B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 207, nr. 431.
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Ð voor wegen(795);

Ð voor waterwegen(796);

Ð voor bomen(797);

Ð voor een pretpark(798);

Ð voor een riolering(799);

Ð voor voetpaden(800).

( b ) G e b o u w e n

Inzake de aansprakelijkheid van de eigenaar voor gebouwen combineert de

rechtspraak traditioneel art. 1384, lid 1 B.W. niet met art. 1386 B.W.(801).

(795) Zie o.m. Cass. 13 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 493 en R.W. 1994-95, 1329; Brussel

21 april 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.344; Antwerpen 7 mei 1992, Limb. Rechtsl. 1995, 82;

Bergen 13 mei 1994, R.G.A.R. 1997, nr. 12.714; Luik 12 juni 1995, De Verz. 1996, 121;

Antwerpen 14 november 1995, R.W. 1997-98, 1505; Gent 30 november 1995, R.G.A.R. 1997,

nr. 12.763; Antwerpen 7 december 1995, Limb. Rechtsl. 1996, 19; Gent 21 mei 1996, R.G.A.R.

1998, nr. 12.886; Brussel 10 maart 1997, T.A.V.W. 1997, 184, noot; Luik 11 maart 1996,

R.G.A.R. 1997, nr. 12.766; Brussel 24 juni 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.947; Gent 26 maart

1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.185; Antwerpen 4 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 336; Luik 15 juni

1998, T.B.B.R. 1999, 339; Gent 8 december 1998, T.A.V.W. 1999, 272; Rb. Brugge 6 juni 1994,

R.W. 1995-96, 992; Rb. Brussel 17 november 1994, Verkeersrecht 1995, 75; Rb. Namen

10 januari 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.895; Rb. Turnhout 18 juni 1996, De Verz. 1997, 153;

Rb. Verviers 17 februari 1999, De Verz. 1999, 725; Pol. Gent 16 juni 1998, T.G.R. 1998, 209;

Pol. Turnhout 1 december 1998, T.A.V.W. 1999, 207; Pol. Antwerpen 4 februari 1999, T.A.V.W.

1999, 275; Vred. Wolvertem 9 december 1993, R.W. 1994-95, 958; J. MUYLDERMANS, ,,Het

gebrek in de weg als oorzaak van de schade?'', T.A.V.W 1997, 36-38; J. MUYLDERMANS,

,,Gebrek van de zaak: voorwerp op de weg'', T.A.V.W. 1998, 183-185.

(796) Cass. 2 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 263 en R.W. 1996-97, 926; Antwerpen 22 april

1996, A.J.T. 1996-97, 519; Luik 22 april 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.867; Antwerpen 20 mei

1996, A.J.T. 1996-97, 515; Antwerpen 17 juni 1996, A.J.T. 1996-97, 524; Brussel 24 september

1997, De Verz. 1998, 67; Brussel 21 oktober 1997, A.J.T. 1998-99, 43; Luik 6 januari 1998,

R.H.A. 1998, 55; Rb. Luik 29 januari 1993, T.B.H. 1995, 510; Rb. Brussel 25 februari 1994, De

Verz. 1998, 64; Kh. Nijvel 20 februari 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.658; Kh. Gent 21 juni 1994,

Intern. Vervoerr. 1994, 533; M. VANDERWECKENE en A. DESTEXHE, ,,Le Nice de la voie

navigable: fluctuat et mergitur?'', R.G.A.R. 1996, nr. 12.658, 5 p.; E. VAN HOOYDONK,

,,Overheidsaansprakelijkheid voor gebreken van de scheepvaartwegen'', A.J.T.- dossier

1995-96, 117-155.

(797) Cass. 21 mei 1999, T.B.B.R. 1999, 652; Bergen 9 april 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.537;

Brussel 18 november 1993, R.W. 1995-96, 112; Gent 8 juni 1994, R.W. 1996-97, 1063; Bergen

14 februari 1995, T. Agr. R. 1995, 93; Rb. Dendermonde 23 oktober 1992, R.W. 1995-96, 646;

Rb. Brussel 7 september 1995,De Verz. 1996, 328; Rb. Brugge 8 januari 1996, Iuvis 1997, 151;

A. GOSSERIES en A. ANDRE-DUMONT, ,,Examen de jurisprudence (1980-1994). Les chutes

d'arbres et le droit de la responsabiliteÂ'', AmeÂn. 1994, 246-261; P. VAN ROMPAEY, ,,Italiaanse

cypressen, stormen en kwade buren'', Turnh. Rechtsl. 1994-95, 45-47.

(798) Brussel, 29 november 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.581.

(799) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67.

(800) Gent 18 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 321; Brussel 31 december 1996, R.G.A.R. 1998,

nr. 13.010; Rb. Turnhout 19 december 1994, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 64; Rb. Brussel 13 juni

1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.125.

(801) L. CORNELIS, o.c., p. 517, nr. 319, zie ook verder nrs. 88-89.
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In geval de toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W. Ð met name ,,ge-

bouw'' en ,,instorting'' Ð aanwezig zijn, geeft de rechtspraak de voorkeur aan

art. 1386 B.W.(802). Dit betekent dat in de hypothese dat eigenaar en be-

waarder verschillende personen zijn en art. 1386 B.W. toegepast wordt, het

slachtoffer uitsluitend de eigenaar kan aanspreken (zie ook nr. 88)(803). Het

verbod van cumul is begrijpelijk wanneer eigenaar en bewaker dezelfde

persoon zijn, omdat dan meestal art. 1386 B.W. buiten toepassing zou worden

gesteld. Zijn eigenaar en bewaker verschillende personen dan is er echter geen

reden om de gecumuleerde toepassing van deze artikelen te verwerpen(804).

Bij afwezigheid van de voorwaarden van art. 1386 B.W. kan art. 1384, lid 1

B.W. uiteraard volwaardig toepassing vinden voor gebouwen(805).

Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

Ð het losrukken van enkele dakpannen(806), maar niet bij de val van een

schoorsteen(807).

Is, zoals gesteld, uit het toepassingsgebied van art. 1384, lid 1 B.W. gesloten,

elke schade die veroorzaakt wordt door de instorting van een gebouw. Van zodra

er sprake is van een instorting van het gebouw in causaal verband met de schade,

volstaat het onderzoek naar een gebrek in de zaak in de zin van art. 1384, lid 1

B.W. niet om de afwezigheid van het bewijs van een gebrek in de constructie of

een gebrek aan onderhoud in de zin van art. 1386 B.W. goed te maken(808).

C. Personen die aansprakelijk zijn

57. BEWAARDER

( a ) B e g r i p b e w a r i n g

Het Hof van Cassatie is sedert het arrest van 25 maart 1943(809) trouw

gebleven aan de definitie van het begrip ,,bewaring'' in de zin van art. 1384,

lid 1 B.W.(810).

(802) Brussel 23 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 529 noot L. LAMINE.

(803) Rb. Turnhout 13 januari 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 93: zodra de aansprakelijkheid

van de eigenaar van een gebouw krachtens art. 1386 B.W. is weerhouden, kan de effectieve

bewaarder van het gebouw niet meer worden aangesproken door de toepassing van art. 1386

B.W. en art. 1384, lid 1 B.W. te cumuleren, zelfs als de eigenaar en de bewaarder van het

gebouw verschillende personen zijn.

(804) Zie G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 694, nr. 739.

(805) Zie ook B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 227, nr. 481.

(806) Gent 10 mei 1994, R.W. 1996-97, 258, noot; Bergen 10 mei 1995, R.G.A.R. 1997,

nr. 12.731; Rb. Mechelen 3 december 1996, De Verz. 1997, 322.

(807) Rb. Charleroi 24 februari 1992, R.R.D. 1993, 18.

(808) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1294, nr. 66, 1294; G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 693, nr. 737.

(809) Cass. 25 maart 1943, Arr. Cass. 1943, 68 en Pas. 1943, I, 110.

(810) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1294 e.v., nr. 67 e.v.
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Met betrekking tot het begrip bewaarder of toezichthouder van de zaak is de

rechtspraak gevestigd. De bewaarder van een zaak is de persoon die voor

eigen rekening van de zaak gebruik maakt, het genot ervan heeft of voor het

behoud ervan zorgt, met recht van toezicht, leiding en controle(811).

Het Hof van Cassatie bevestigt dat de feitenrechter onaantastbaar oordeelt

wie de bewaarder van de zaak is in de zin van artikel 1384, lid 1 B.W.(812).

Het in de rechtspraak soms gemaakte onderscheid tussen juridische en

materieÈle bewaring is enkel terminologisch bedoeld om de bewaring in de

zin van art. 1384, lid 1 B.W. te kunnen onderscheiden van de loutere

detentie(813).

Bewaring is een begrip, dat concreet moet geapprecieerd worden in functie

van de effectieve macht van gebruik, leiding en controle, waarbij het zowel

om een rechtsbevoegdheid als om een feitelijke bevoegdheid kan gaan. De

hoedanigheid van bewaarder kan afgeleid worden uit wettelijke verplichtin-

gen. Uit de Wet van 13 augustus 1928 tot oprichting van de Dienst der

Scheepvaart die aan die Dienst een aantal opdrachten oplegt en tevens een

recht van leiding en toezicht op de bevaarbare waterwegen verleent, volgt dat

de Dienst der Scheepvaart bewaarder is van de bevaarbare waterwegen in de

zin van art. 1384, lid 1 B.W.(814). De bewaker van een gebrekkige zaak kan

de mede-bewaker in vrijwaring roepen die het gebrek heeft veroor-

zaakt(815).

Nochtans is niet elke houder een bewaarder, zoals bedoeld in de art. 1384,

lid 1 B.W. en in art. 1385 B.W. De houder moet over een effectieve

bevoegdheid tot leiding, bewaking en toezicht over de zaak beschikken.

Wie het recht bezit om van een zaak, waarvan een ander de eigendom heeft,

het genot te hebben zoals de eigenaar zelf, onder de verplichting om de zaak

zelf in stand te houden, is de bewaarder van de zaak(816). Zo is het Rode

Kruis geen bewaarder van het geleverde bloed(817). Men moet zich plaatsen

(811) Zie o.m. Cass. 22 mei 1992, Limb. Rechtsl. 1995, 81; Cass. 25 maart 1999, A.J.T. 1999-

2000, 410; Luik 12 mei 1993, T. Agr. R. 1993, 227; Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67;

Brussel 9 juni 1994, T.B.B.R. 1995, 149; Gent 20 december 1996, R.W. 1999-2000, 467; Luik

18 november 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.094; Rb. Brugge 8 januari 1996, Iuvis 1997, 751; Rb.

Antwerpen 2 december 1997, Iuvis 1999, 982; Rb. Mechelen 2 december 1997, R.W. 1997-98,

1293; Rb. Namen 19 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 164; Pol. Gent 29 januari 1998, R.W.

1999-2000, 102; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du

fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 16; S. HEERINCKX,

,,Schade aan een gehuurd goed: samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijk-

heid in hoofde van de huurder?'', T.B.B.R. 2000, 299.

(812) Cass. 25 maart 1999, A.J.T. 1999-2000, 410.

(813) Zie B. STARCK, H. ROLAND. en L. BOYER, o.c., p. 233 e.v., nr. 598 e.v.

(814) Cass. 2 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 263; Brussel 24 september 1997, De Verz. 1998,

67; Rb. Luik 29 januari 1993, T.B.H. 1995, 510; Rb. Brussel 25 februari 1994, De Verz. 1998,

64.

(815) Cass. 24 oktober 1994, Dr. Circ. 1995, 41.

(816) Cass. 22 mei 1992, Limb. Rechtsl. 1995, 81.

(817) Brussel 4 mei 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.671 en Wegverkeer 1996, 92.
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op het ogenblik waarop de door een gebrek aangetaste zaak schade berokkent

aan een derde om te bepalen welke persoon de bewaarder ervan was(818).

( b ) O v e r d r a c h t v a n d e z a a k

Wanneer de effectieve overdracht van een zaak onvrijwillig is gebeurd Ð

door diefstal of gebruik van een zaak door een derde zonder de toelating

van de oorspronkelijke eigenaar Ð neemt de rechtspraak en rechtsleer in

BelgieÈ aan dat de persoon die de gebrekkige zaak onrechtmatig bezit als

bewaarder van de zaak kan aangesproken worden(819).

Indien de zaak vrijwillig werd overgedragen in het kader van een overeen-

komst, wordt deze overeenkomst door de rechtspraak steeds in beschouwing

genomen, om na te gaan of in feite de bewaring van de zaak naar de

contractpartij is overgegaan(820).

In sommige gevallen zal de rechter tot de vaststelling komen dat de bewaring

van de zaak wel werd overgedragen door de overeenkomst, in andere

gevallen dan weer niet (zie verder uitvoerig nr. 60 e.v.). De omstandigheid

dat iemand krachtens een overeenkomst het gebruik, het genot of het bezit

van een zaak verwerft, is op zich ook niet doorslaggevend. Elementen die

wijzen op een gebruik van de zaak onder strenge en beperkende voorwaarden

worden dan weer bij de beoordeling in rekening gebracht(821).

( c ) T o e r e k e n b a a r h e i d v a n d e b e w a a r d e r

Sinds het arrest Trichard van 1964(822) is in Frankrijk het onderzoek naar de

al dan niet toerekenbaarheid van de bewaarder niet langer aan de orde(823).

Een staat van onbewustheid, welke ook de oorzaak weze, wijzigt niets aan de

hoedanigheid van bewaker(824). Een voorbeeld is het arrest van het Franse

Hof van Cassatie van 8 november 1989. De eigenares van een voertuig die

een vriendin haar voertuig laat besturen terwijl zijzelf als passagier in het

voertuig plaatsneemt, blijft de bewaarder van het voertuig, ook al dommelt

zij in tijdens de rit. Hoewel de staat van onbewustzijn veroorzaakt door het

inslapen verhindert dat de betrokkene gezag, toezicht en leiding over het

voertuig uitoefent, heeft dit geen gevolg voor de hoedanigheid van bewa-

(818) Bergen 5 februari 1997, J.T. 1997, 544.

(819) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1296, nr. 67.

(820) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 24.

(821) L. CORNELIS, o.c., p. 464-465, nr. 283.

(822) Cass. fr. 18 december 1964, D. 1965, 191, concl. Adv.-Gen. SCHMELCK, noot P. ESMEIN,

J.C.P. 1965, II, nr. 14304, noot DEJEAN DE LA BOTIE en R.T.D.C. 1965, 351, noot R. RODIERE.

(823) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 247-250, nrs. 536-546.

(824) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 273, nr. 542.
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ker(825). Een in zekere zin gelijkaardige uitspraak is ook terug te vinden in

de Belgische rechtspraak(826).

Sinds het arrest van 9 mei 1984 oordeelt het Franse Hof van Cassatie dat voor

de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. niet dient onderzocht te worden of een

minderjarig kind, dat schade verwekt, al dan niet over een onderscheidings-

vermogen beschikt(827). Deze rechtspraak wordt bevestigd in de latere

rechtspraak(828).

In BelgieÈ is slechts weinig aandacht besteed aan dit probleem. Overwegend

vereist de Belgische doctrine dat men, gezien het vermoeden van fout als

grondslag voor art. 1384, lid 1 B.W., geestesbekwaam moet zijn om leiding

en toezicht uit te oefenen(829).

In dit geval kan het slachtoffer dan wel art. 1386bis B.W. ten aanzien van de

geestesonbekwame inroepen (zie nr. 37).

Cornelis stelt dat enkel het gedrag van de aangesprokene jegens de zaak te

beoordelen is. Terzake is de bedoeling, de wilsuiting of de bekwaamheid van

de aangesprokene niet dienend. Wanneer uit de feiten volgt dat de gees-

tesonbekwame of infans, onder de gegeven omstandigheden, de gebrekkige

zaak voor eigen rekening gebruikt, behoudt of ervan geniet, met de mogelijk-

heid er toezicht, leiding en bewaking op uit te oefenen, dan zou deze de

hoedanigheid van bewaarder van de zaak bezitten(830). Deze opvatting kan

bijgetreden worden.

58. AANGESTELDE ALS BEWAKER

De bewaring moet voor eigen rekening worden uitgeoefend(831).

Sluit de band van ondergeschiktheid uit dat de aangestelde in de uitoefening

van zijn functie een zaak voor eigen rekening kan gebruiken, ervan genieten

(825) Cass. fr. 8 november 1989, Bull. Civ. II, p. 231, nr. 344 en R.T.D.C. 1990, 92, noot

P. JOURDAIN.

(826) Brussel 6 mei 1992,De Verz. 1993, 44: een persoon (S) krijgt van zijn broer toelating om

de auto die aan deze laatste toebehoort, te besturen. Deze auto heeft echter een gebrek, namelijk

een defecte cilinder van de rem van het linker voorwiel. De bestuurder geeft het stuur aan een

derde die, aan een overdreven snelheid, een ongeval veroorzaakt dat deels wordt toegeschreven

aan het defect, terwijl S passagier is.

(827) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN. en S. DECOSTER,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1381-1382, nr. 67; Cass. fr. 9 mei 1984, J.C.P. 1984,

II, nr. 20.255, noot DEJEAN DE LA BOTIE.

(828) Cass. fr. 6 april 1987, Gaz. Pal. 26-28 juli 1987; Cass. fr. 17 oktober 1990, J.C.P. 1990,

IV, 403; Cass. fr. 30 januari 1991, J.C.P. 1991, IV, 20: een minderjarige werpt in een put een

fles met daarin een aangestoken voetzoeker. Hij is als bewaker van de fles aansprakelijk voor

de ontploffing waardoor zijn vriendje gewond raakt.

(829) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1297-1298, nr. 67.

(830) L. CORNELIS, o.c., p. 460, nr. 281.

(831) Zie B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 19.
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of behouden, met recht van leiding en toezicht(832)? Tot het arrest van het

Hof van Cassatie van 5 november 1981 werd algemeen aanvaard dat de band

van ondergeschiktheid belette dat de aangestelde als bewaarder van de zaak

kon aanzien worden.

In het arrest van 5 november 1981 oordeelde het Hof van Cassatie echter dat

het bestaan van een gezagsverhouding niet onverenigbaar is met het feit dat

een aangestelde bij het uitvoeren van het hem toevertrouwde werk een zekere

vrijheid behoudt(833).

Sindsdien betwijfelt de rechtspraak niet dat de band van ondergeschiktheid

niet uitsluit dat de aangestelde een zaak, ongeacht wie de eigenaar is,

daadwerkelijk voor eigen rekening kan gebruiken of ervan genieten met

het recht van leiding en toezicht. Gelet op de ruime interpretatie van art. 1384,

lid 3 B.W., waardoor zelfs een onrechtstreeks en occasioneel verband met de

bediening toereikend wordt geacht, is de mogelijkheid dat een aangestelde

een zaak voor eigen rekening gebruikt, behoudt of ervan geniet met het recht

van leiding en toezicht, toegenomen(834).

Ook een gemeenschappelijke bewaring door aansteller en aangestelde sa-

men, behoort tot de mogelijkheden(835).

Sommige rechtspraak oordeelt in andere zin, maar verwijst dan naar de

omstandigheid dat de aangestelde de zaak voor andermans rekening gebruikt.

De arts, die zijn beroep in een ziekenhuis uitoefent in het kader van een

arbeidsovereenkomst, is niet de bewaarder van de gebrekkige zuigapparaten,

die hij voor rekening van het ziekenhuis gebruikt. Art. 1384, lid 1 B.W. is op

hem niet toepasselijk(836).

59. SAMENLOOP ARTIKEL 1384, LID 1 EN ARTIKEL 1384, LID 3 B.W.

Daarnaast rijst de vraag of artikel 1384, lid 1 B.W. tegen de aangestelde-

bewaarder, verticaal gecumuleerd kan worden met art. 1384, lid 3 B.W.

tegen de aansteller?

Bij vastgestelde aansprakelijkheid van de aangestelde op grond van art. 1384,

lid 1 B.W., is volgens een deel van de rechtsleer geen verhaal meer mogelijk

tegen de aansteller op grond van art. 1384, lid 3 B.W. Deze opvatting gaat er

(832) L. CORNELIS, o.c., p. 461, nr. 282; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant

les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729,

p. 19-20.

(833) Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1981-82, 320, Pas. 1982, I, 316, concl. Proc.-Gen.

F. DUMON, R.W. 1983-84, 2909, noot en R.G.A.R. 1982, nr. 10.526, concl. Proc.-Gen.

F. DUMON; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, p. 1222, nr. 74 B; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v.

K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1382, nr. 68;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, 1298-1299.

(834) Zie L. CORNELIS, o.c., p. 462, nr. 282.

(835) L. CORNELIS, o.c., p. 463, nr. 282 en p. 466-467, nr. 284; zie verder nr. 61a.

(836) Gent 4 mei 1995, T. Gez. 1998-99, 53; zie ook: Bergen 28 juni 1994, T. Gez. 1995-96,

291, noot; Luik 24 oktober 1995, T. Gez. 1996-97, 42.
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vanuit dat de aansprakelijkheid voor zaken gegrondvest is op een objectieve,

zakelijke basis en niet op een onweerlegbaar foutvermoeden, zodat samen-

loop tussen art. 1384, lid 1 B.W. en art. 1384, lid 3 B.W. uitgesloten is. De

aansteller is immers slechts aansprakelijk voor de onrechtmatige daad van

zijn aangestelden(837).

In het aangehaalde arrest van 5 november 1981 opteerde het Hof van Cassatie

terecht voor de samenloop(838). Wanneer de aangestelde aansprakelijk is als

bewaarder van een gebrekkige zaak is ook de aansteller aansprakelijk, voor

zover de schade werd veroorzaakt in de bediening waarvoor hij de aange-

stelde bewaarder gebruikt(839). Deze stelling vindt ook steun in de tekst zelf

van het art. 1384, lid 1 B.W. dat als inleiding op de volgende alinea's bepaalt

dat men aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de personen voor

wie men moet instaan. De wet maakt geen onderscheid tussen de verschil-

lende oorzaken (eigen daad, als bewaarder).

60. BEWAARDER Ð TOEPASSINGEN

( a ) E i g e n a a r

In Frankrijk wordt in beginsel de eigenaar van de zaak als bewaarder van de

zaak beschouwd, tenzij hij het bewijs kan leveren dat de bewaring werd

overgedragen(840). Gezien het begrip ,,bewaking'' zich vereenzelvigt met

een juridische macht over de zaak, kan de eigenaar zich van de bewaring niet

ontdoen tenzij door een juridische handeling waarbij hij aan een derde de

bewaring overdraagt. Een eenvoudige afstand in feite volstaat niet(841).

In de Belgische rechtspraak is er geen a priori vermoeden van bewaring ten

laste van de eigenaar(842). In de praktijk gaat de rechtspraak er evenwel van

uit dat de eigenaar in feite tevens de bewaarder van de zaak is(843).

(837) L. CORNELIS, o.c., p. 394, nr. 242 en p. 513, nr. 315.

(838) Cass. 5 november 1981, gecit.

(839) Zie Proc.-Gen. F. DUMON, conclusie bij Cass. 5 november 1981, Pas. 1982, I, 320-325.

(840) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 250-251, nr. 548 en p. 263, nr. 582; G. VINEY

en P. JOURDAIN, o.c., p. 650, nr. 677; voor toepassingen zie o.m. Cass. fr. civ. 28 maart 1994,

Bull. Civ., II, nr. 112.

(841) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 234, nr. 502; G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c.,

p. 652, nr. 681.

(842) Zie b.v. Luik 27 april 1995, Rev. Dr. Commun. 1996, 134: de gemeente die haar

medewerking verleent aan de bewaring van een voertuig in het kader van een strafonderzoek,

via haar agenten, is de bewaarder van de zaak; Rb. Mechelen 2 december 1997, R.W. 1997-98,

1293: nutsbedrijf, eigenaar van de gasmeter, is geen bewaarder ervan, bij gebreke aan vrije

toegang en daar het toestel aangesloten is op de private leidingen van de gebruiker; zie ook Rb.

Antwerpen 2 december 1997, Iuvis 1999, 982: verdeler van gasmeter is geen bewaarder; Pol.

Gent 29 januari 1998, R.W. 1999-2000, 102.

(843) Zie b.v. Cass. 22 mei 1992, Limb. Rechtsl. 1995, 81; Bergen 9 april 1992, R.G.A.R.

1995, nr. 12.537; Brussel 6 februari 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.748; Rb. Brussel 7 september

1995, De Verz. 1996, 328; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Over-

zicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1300, nr. 70.
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De eigenaar van een domein is, in zijn hoedanigheid van bewaarder, aan-

sprakelijk voor de schade die aan paard en ruiter werd berokkend door een

stroomgeleidende elektriciteitskabel die op de toegangsweg, die alle uiter-

lijke kenmerken van een openbare weg vertoont, van een priveÂ-eigendom

ligt(844).

Het ziekenhuis is de bewaarder van de gebrekkige zuigapparaten, nu het als

eigenaar een eigen technische dienst heeft opgericht die verantwoordelijk is

voor het materiaal en de arts geen eigen materiaal mag gebruiken(845).

De eigenaar van een gebrekkige zaak is niet langer de bewaarder van de zaak,

indien hij de bewaring overgedragen heeft aan een derde(846). Het eigen-

domsrecht dat de titularis het recht geeft de zaak te gebruiken, ervan te

genieten en erover te beschikken, is niet doorslaggevend. Bij de toepassing

van art. 1384, lid 1 B.W. moet de hoedanigheid van bewaarder beoordeeld

worden op het ogenblik dat de schade is berokkend(847).

( b ) M e d e - e i g e n a a r s

Ingeval een mede-eigenaar van de zaak in mede-eigendom gebruik kan

maken voor eigen rekening, het genot ervan heeft of voor het behoud ervan

zorgt met recht van toezicht, leiding en controle, kan deze als bewaarder van

de zaak beschouwd worden. Ingeval van mede-eigendom moet de rechter

voor elke mede-eigenaar afzonderlijk nagaan of hij als bewaarder van de

zaak in mede-eigendom te beschouwen is. Niet noodzakelijk zijn alle mede-

eigenaars medebewaarder(848).

De feitelijke omstandigheden moeten het besluit rechtvaardigen dat de

aangesproken mede-eigenaars in feite en voor eigen rekening dezelfde zaak

gebruikten, voor het behoud ervan zorgden of ervan genoten met de moge-

lijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen(849).

Zijn meerdere mede-eigenaars bewaarder van de gebrekkige zaak, dan

worden zij in solidum aansprakelijk gesteld(850).

Een syndicus is geen bewaker van de zaak wanneer hij niet ter plaatse woont

en slechts in tweede hand, door toedoen van eÂeÂn of meer mede-eigenaars, van

de gebreken in de zaak op de hoogte kan zijn(851).

(844) Rb. Nijvel 12 september 1994, Iuvis 1995, 342.

(845) Gent 4 mei 1995, T.Gez. 1998-99, 53.

(846) Cass. 22 mei 1992, Limb. Rechtsl. 1995, 81.

(847) Bergen 5 februari 1997, J.T. 1997, 544; L. CORNELIS, o.c., p. 465, nr. 283.

(848) Brussel 30 november 1999, T. App. 2000, afl. 2, 8; Rb. Turnhout 15 januari 1992, Turnh.

Rechtsl. 1992, afl. 1, 43.

(849) L. CORNELIS, o.c., p. 466, nr. 284.

(850) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1300, nr. 70 B; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 243-244, nr. 527.

(851) Brussel 30 november 1999, T. App. 2000, afl. 2, 8.
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( c ) B e z i t t e r

Een bezitter (te goeder trouw of te kwader trouw) die de vereiste bevoegd-

heid van toezicht, leiding en controle over de gebrekkige zaak bezit, moet als

bewaarder van de zaak beschouwd worden(852).

Niet vereist is een bezit dat uitgestrekt is in de tijd. Zo werd in Frankrijk een

voorbijganger die een schop gaf tegen een achtergelaten fles, als bewaarder

van de fles beschouwd(853).

( d ) O v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n

Naargelang het soort weg kan de aansprakelijkheid voor het wegennet

berusten op Belgische Staat, de Gewesten, de Provincies of de gemeen-

ten(854). De bewaring valt onder de bevoegdheid van de overheid tot wiens

domein het behoort(855).

Zo is de Staat(856) bewaarder van de rijks- en autosnelwegen(857), de

Provincie van de provinciewegen(858).

Het Gewest is verplicht te waken over de veiligheid van het verkeer op de

openbare weg waarover zij de bewaking heeft, behoudens bewijs van toeval

of overmacht(859).

De gemeente is bewaarder van haar eigen gemeentewegen(860) en de stoep

(861). Zo is de gemeente aansprakelijk op grond van art. 1384, lid 1 B.W.,

(852) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1301, nr. 70 C.

(853) Cass. fr. 13 oktober 1982, Bull. Civ. II, nr. 21 en J.C.P. 1983, II, nr. 20069,

noot COEURET.

(854) L. CORNELIS, o.c., p. 222, nr. 127; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant

les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729,

p. 24.

(855) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1301, nr. 70 D.

(856) Thans het Gewest: zie art. 6 §1, X, 1
o
B.W. HI.

(857) Brussel 4 mei 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.187; Rb. Brugge 6 juni 1994, R.W. 1995-96,

992.

(858) Brussel 24 juni 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.947: betonblokken op een provinciale weg.

(859) Waalse Gewest: Bergen 20 december 1995, Verkeersrecht 1996, 183; Bergen 9 januari

1997,R.G.A.R. 1999, nr. 13.064; voor het Vlaams Gewest: zie: Antwerpen 6 januari 1997,De Verz.

1997, 494; Gent 24 juni 1997, A.J.T. 1997-98, 202; Rb. Turnhout 18 juni 1996,De Verz. 1997, 153.

(860) Brussel 21 april 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.344; Antwerpen 7 mei 1992, Limb. Rechtsl.

1995, 82; Bergen 13 mei 1994, De Verz. 1994, 592; Luik 12 juni 1995, De Verz. 1996, 121;

Gent 26 juni 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.698; Antwerpen 14 november 1995, R.W. 1997-98,

1505; Antwerpen 7 december 1995, Limb. Rechtsl. 1996, 19; Luik 11 maart 1996, R.G.A.R.

1997, nr. 12.766; Gent 21 mei 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.886; Antwerpen 4 juni 1998,

T.B.B.R. 1999, 336; Luik 15 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 339; Luik 24 juni 1998, T.B.B.R. 1999,

334; Pol. Antwerpen 4 februari 1999, T.A.V.W. 1999, 275; De Verz. 1999, 553, noot

V. BUSSCHAERT; Vred. Wolvertem 9 december 1993, R.W. 1994-95, 958; M. BOVERIE, ,,Chro-

nique de jurisprudence (1994-1998). La responsabiliteÂ communale en matieÁre de voiries'',

Mouv. comm. 1998, 654-666.

(861) Brussel 13 juni 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.125; Brussel 31 december 1996, R.G.A.R.

1998, nr. 13.010; Rb. Turnhout 19 december 1994, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 64.
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wanneer het gewettigde vertrouwen van een bestuurder wordt verschalkt

door een gesmolten wegdek(862).

Daarnaast onderscheidt de veiligheidsverplichting opgelegd aan de gemeen-

ten door de decreten van 14 december 1789 en 16-24 augustus 1790 en

art. 135 §2 nieuwe Gemeentewet zich van de aansprakelijkheid op grond van

art. 1384, lid 1 B.W. (zie nr. 8). De politionele bevoegdheid, geput uit de

revolutionaire decreten van 1789 en 1790, maakt van de gemeente nog geen

bewaarder van de weg. De gemeente verwerft immers krachtens deze de-

creten niet noodzakelijk de macht om de weg te beheren, toezicht en controle

uit te oefenen(863).

De veiligheidsverplichting van de gemeenten strekt zich niet alleen uit tot de

wegen waarvan de gemeente het beheer heeft, doch ook tot alle andere wegen

die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden, ongeacht wie

eigenaar is(864). Deze verplichting geldt echter niet voor de autowegen,

waarop de gemeenten geen bevoegdheid kunnen uitoefenen(865).

De gemeente moet aansprakelijk gesteld worden krachtens art. 1382 e.v.

B.W. en de decreten van 1789 en 1790, als zij tekort gekomen is aan haar

elementaire zorgvuldigheidsplicht of de nodige maatregelen niet heeft ge-

troffen terwijl zij de situatie kende(866).

De verplichting, krachtens deze decreten, om in te staan voor de veiligheid

van de gemeenten blijft een middelenverbintenis(867). Deze inspannings-

verplichting voor de gemeente dient op een billijke en redelijke wijze te

worden toegepast(868). De gemeente, die tekort schiet in de haar opgelegde

veiligheidsverplichting inzake de wegen die over haar grondgebied lopen,

kan in solidum met de bewaarder Ð de Belgische Staat, het Gewest of de

Provincie Ð tot schadeloosstelling veroordeeld worden(869).

De Belgische Staat is samen met de Dienst der Scheepvaart, die krachtens

art. 4 van de Wet van 13 augustus 1928 tot oprichting van de Dienst der

Scheepvaart de verplichting heeft in waterlopen alle hindernissen te ruimen

(862) Antwerpen 4 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 336.

(863) Cass. 25 maart 1999, A.J.T. 1999-2000, 410.

(864) Brussel 21 april 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.344; Brussel 30 november 1992, R.G.A.R.

1994, nr. 12.390; Bergen 13 mei 1994, De Verz. 1994, 592, noot M. LAMBERT en R.G.A.R.

1997, nr. 12.714; Gent 26 juni 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.698; Antwerpen 7 december 1995,

Limb. Rechtsl. 1996, 19; Luik 11 maart 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.766; Gent 21 mei 1996,

R.G.A.R. 1998, nr. 12.886; L. CORNELIS, o.c., p. 228-229, nr. 130.

(865) Bergen 20 december 1995, Verkeersrecht 1996, 183.

(866) Gent 21 mei 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.886.

(867) Zie Brussel 2 oktober 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.617; Bergen 13 mei 1994, De Verz.

1994, 592 noot M. LAMBERT; Gent 24 juni 1997, A.J.T. 1997-98, 202.

(868) Luik 7 februari 1994, Verkeersrecht 1995, 12 en R.G.A.R. 1995, nr. 12.525.

(869) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1302, nr. 70.
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welke voor de scheepvaart een gevaar kunnen betekenen, bewaarder van de

bevaarbare waterlopen(870).

Het Gewest staat in voor de veiligheid van zijn waterwegen. Deze verplich-

ting raakt de openbare orde en kan niet afgewenteld worden(871).

De gemeente is de bewaarder van het gebouw dat haar in eigendom toebe-

hoort maar bestemd is voor de eredienst, ook al legt het keizerlijk decreet van

30 december 1809 de onderhouds- en grove herstellingen ten laste van de

kerkfabriek(872).

Wanneer een gemeente langs een weg bomen plant en onderhoudt, is zij de

bewaarder, zelfs indien de weg en de bomen eigendom zijn van het Ge-

west(873).

De havenoverheid die, conform de politieverordening, de reinigingskosten

van het dokwater kan verhalen op de gebruiker en tevens voor de veiligheid

van het scheepvaartsverkeer in de haven instaat, is de bewaarder van het

water in de havendokken(874). En de gemeente is de bewaarder van de

openbare waterleiding(875).

( e ) H u u r d e r s

In de Belgische rechtspraak wordt de huurder in beginsel als bewaarder van

de zaak beschouwd(876).

De rechter moet nagaan wie in feite van de zaak gebruik maakt, met de

bevoegdheid van controle, toezicht en leiding. De rechter kan oordelen dat de

huurder de hoedanigheid van bewaarder niet bezit omdat de verhuurder,

ondanks de bepalingen van de huurovereenkomst, toch de mogelijkheid

behield om, voor eigen rekening, geheel of gedeeltelijk, toezicht, leiding

(870) Cass. 2 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 263; Brussel 24 september 1997, De Verz. 1998,

67; Rb. Luik 29 januari 1993, T.B.H. 1995, 510; Rb. Brussel 25 februari 1994, De Verz. 1998,

64; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses

(choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 24; E. VAN HOOYDONK, ,,Over-

heidsaansprakelijkheid voor gebreken van de scheepvaartwegen'', A.J.T.-Dossier 1995-96,

Dossier nr. 9-10, p. 117-155; E. VAN HOOYDONCK, ,,Normaal drijfhout in de abnormale

waterweg'', A.J.T. 1996-97, 517-518.

(871) Luik 6 januari 1998, R.H.A. 1998, 55.

(872) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 24.

(873) Rb. Namen 4 juni 1993, Rev. dr. Commun. 1995, 241; zie ook: Luik 12 mei 1993, T. Agr.

R. 1993, 227.

(874) Kh. Antwerpen 15 april 1999, Eur. Vervoerr. 2000, 117.

(875) Bergen 26 november 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.445.

(876) Luik 25 november 1998, T.B.B.R. 2000, 297; Rb. Kortrijk 23 december 1993, Iuvis

1996, 598; Vred. Antwerpen 14 maart 1995, Iuvis 1996, 601; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements

reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'',

R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 24; zie echter en vgl. met: Gent 26 april 1994, R.W. 1996-97,

1025; Gent 3 september 1998, T.G.R. 1999, 14; Vred. Zinnik 10 juni 1992, T. Agr. R. 1993,

202.
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en bewaring op de zaak uit te oefenen, zodat hij het meesterschap van de zaak

behield(877).

De seizoenpachter is niet de bewaarder van de bomen die de grond afgren-

zen, daar hij noch het genot noch het gebruik ervan heeft voor eigen rekening

en geen verplichting heeft tot behoud en toezicht(878).

Wanneer de huurovereenkomst niet afwijkt van de gemeenrechtelijke rege-

ling inzake de herstellingen (zie art. 1720 en 1754 B.W.) komen de her-

stellingen aan het dak ten laste van de verhuurder van het gebouw, die

bewaarder blijft van de structuur van het gebouw (muren, dak, fundamenten),

omdat alleen hij de bevoegdheid heeft om in die delen van het gebouw in te

grijpen teneinde ze te beschermen(879).

De slechte constructie van een schoorsteen waardoor het gebruik van een

kolenkachel een effectief gevaar inhield, maakt een gebrek in de bouw uit

waarvoor niet de huurder maar de verhuurder, als bewaarder van de structuur

van het verhuurde goed, aansprakelijk blijft(880).

De onderhuurder van een cafeÂ met een gebrekkige keldertrap dient als

bewaarder van de keldertrap te worden beschouwd, te meer daar hij een

normaal gebruik van die keldertrap maakte(881).

Een huurovereenkomst kan in uitzonderlijke gevallen aanleiding geven tot

een gezamenlijke bewaring, wanneer uit de feitelijke omstandigheden blijkt

dat de huurder en de verhuurder elk aan de omschrijving van de bewaarder

beantwoorden(882) (zie nr. 61).

In de verhouding huurder-verhuurder wordt 1384, lid 1 B.W. niet toege-

past(883).

In Frankrijk vertrekt de rechtspraak en rechtsleer vanuit de opvatting dat de

huurder de vereiste controlebevoegheid krijgt over de gehuurde zaak(884).

Dit is evenwel geen rechtsregel, doch eerder een feitelijk vermoeden.

Wanneer de verhuur van een zaak gepaard gaat met het ter beschikking

stellen van een aangestelde van de verhuurder, die de werking van de ver-

huurde zaak moet verzekeren (b.v. auto met chauffeur, kraan met

kraanman, ...), oordeelt de Franse rechtspraak nu eens dat de huurder, dan

weer dat de verhuurder de bewaarder is, afhankelijk van de feitelijke omstan-

(877) Gent 3 september 1998, T.G.R. 1999, 14.

(878) Pol. Gent 29 januari 1998, R.W. 1999-2000, 102; vgl met pacht: Bergen 9 april 1992,

R.G.A.R. 1995, nr. 12.537.

(879) Gent 10 mei 1994, R.W. 1996-97, 258, noot.

(880) Gent 26 april 1994, R.W. 1996-97, 1025.

(881) Gent 20 december 1996, R.W. 1999-2000, 467.

(882) L. CORNELIS, o.c., p. 466, nr. 284; Bergen 9 april 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.537

(pacht).

(883) Verbod van samenloop: Luik 25 november 1998, T.B.B.R. 2000, noot S. HEERINCKX.

(884) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 243-244, nr. 527.
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digheden (duur van de huurtijd, de band van ondergeschiktheid ten aanzien

van de gebeurlijke gelegenheidsaansteller en de technische kennis van de

huurder)(885).

( f ) O n d e r h o u d d o o r e e n d e r d e

Wanneer een derde, niet-eigenaar van de zaak, instaat voor het onderhoud

ervan, is dit op zich onvoldoende om te besluiten dat de derde de leiding,

controle en toezicht over de zaak heeft(886).

Het feit dat de eigenaar van een lift aan een gespecialiseerde firma het

onderhoud van de lift toevertrouwt, maakt van dit bedrijf geen Ð zelfs

afzonderlijk of gezamelijk Ð bewaarder van de lift(887).

De persoon die instaat voor het onderhoud van een elektriciteitscabine,

eigendom van een elektriciteitsverdeler, is als bewaarder van deze cabine

aansprakelijk voor de schade, geleden na een stroomonderbreking ingevolge

de ontploffing van een eindmof in de cabine, nu blijkt dat deze laatste

binnenin niet bestand was tegen een abnormaal hoge graad van vochtigheid

en bijgevolg gebrekkig was(888).

Een onderaannemer, die zich beperkt tot het aanbrengen van wegtekens, deze

onderhoudt of zo nodig herstelt, op vraag van de hoofdaannemer, staat niet in

voor de bewaring van de wegmarkering(889). Tijdens de bevoorrading met

brandstof, in het kader van een automatisch leveringscontract, kan men

aannemen dat de leverancier de bewaarder is van het beweerde gebrekkige

stookolievat(890).

( g ) V e r v o e r d e r

Of een vervoerder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de ver-

voerde goederen Ð wat normaal het geval zal zijn Ð wordt onder meer

beoordeeld aan de hand van de contractuele of wettelijk bepaalde verplich-

tingen mits die verplichtingen steun vinden in de feiten(891). De vervoerder

die daadwerkelijk controle, toezicht en leiding over de vervoerde goederen

uitoefent, is de bewaarder ervan(892).

(885) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 256-258, nrs. 565-568.

(886) Zie Brussel 13 januari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.539; L. TEINTENIER, ,,Aansprakelijk-

heid voor schade door een gebrekkige liftinstallatie Ð art. 1384, lid 1 B.W.'', T. Aann. 1996,

374-377; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1305, nr. 70 F.

(887) Brussel 13 januari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.539.

(888) Brussel 29 april 1993, Iuvis 1996, 485.

(889) Rb. Namen, 19 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 164.

(890) Luik 31 maart 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.711.

(891) L. CORNELIS, o.c., p. 467, nr. 285.

(892) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1305-1306, nr. 70 G.
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( h ) B r u i k l e e n

De rechter oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden of de uitlener

dan wel de lener beschouwd dient te worden als de bewaarder van de

gebrekkige zaak(893). In Frankrijk oordeelt de rechtspraak overwegend

dat de lener bewaker van de zaak wordt(894).

Heeft de uitlener zich echter op een of andere wijze een welbepaalde macht

over de in bruikleen gegeven zaak voorbehouden, kan de rechter oordelen dat

de bewaking niet werd overgedragen(895). A fortiori is er geen overdracht

van bewaking indien de bestuurder van een voertuig het stuur tijdelijk uit

handen geeft aan een vriendin (zelfs niet indien de oorspronkelijke bestuur-

der nadien in slaap dommelt)(896).

( i ) A a n n e m e r

De rechtspraak aanvaardt gebruikelijk dat de aannemer in het kader van de

aannemingsovereenkomst de bewaring van de zaken waarneemt(897). Dit

beginsel wordt niet onverkort toegepast.

Ook hier spelen contractuele of wettelijk bepaalde verplichtingen een rol in

de mate dat die verplichtingen steun vinden in de feiten(898).

De onderaannemer, wiens rol zich beperkt tot het installeren van de weg-

markering en vervolgens het onderhouden ervan of, indien nodig, het her-

stellen ervan op vraag van de hoofdaannemer, staat niet in voor de bewaring

van de wegmarkering in de zin van art. 1384 B.W.(899).

Een onderaannemer, die gerechtigd is de nodige signalisatie voor wegen-

werken aan te brengen, wordt daardoor geen bewaarder van de weg(900).

( j ) C o n c e s s i e h o u d e r

De concessiehouder van een grafzerk kan de bewaarder zijn van de

zaak(901).

(893) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 24.

(894) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 258, nr. 569; zie voor een toepassing: Cass.

fr. 13 januari 1988, J.C.P. 1988, IV, 106 en Bull. Civ. II, p. 4, nr. 9.

(895) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 258-259, nr. 570.

(896) Cass. fr. 8 november 1989, R.T.D.C. 1990, 92, noot P. JOURDAIN; vgl. met: Brussel 6 mei

1992, De Verz. 1993, 44, noot J. MUYLDERMANS.

(897) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1307, nr. 70 I.

(898) B.v. wegeniswerken: Bergen 9 januari 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.064; L. CORNELIS,

o.c., p. 467, nr. 285.

(899) Rb. Namen 19 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 164.

(900) Gent 7 januari 1998, T.A.V.W. 1998, 77, noot.

(901) Gent 8 december 1993, R.W. 1994-95, 716; vgl. met: Luik 16 juni 1993, J.L.M.B. 1994,

53 noot P. COENRAETS.
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( k ) E x p l o i t a n t

De exploitant die een pretpark uitbaat, is de bewaarder van het pretpark in de

zin van artikel 1384, lid 1, B.W.(902).

( l ) P r o d u c e n t Ð V e r k o p e r Ð L e v e r a n c i e r

Wanneer het waarschuwingsfluitje, dat de benzinemeter een verkeerde stand

aangeeft, niet werkt en de luchtafvoerbuis zelf gebrekkig is, zodat het

stookolievat gebrekkig is, moet men aannemen dat de leverancier van de

brandstof, die optreedt in het kader van een automatisch leveringscontract,

tijdens de bevoorrading, de bewaarder is van de zaak waarvan beweerd wordt

dat zij gebrekkig is(903).

61. BEWARING DOOR MEERDERE PERSONEN

( a ) M e e r d e r e b e w a a r d e r s v a n e e n z a a k

In de Belgische rechtspraak zal men overwegend slechts eÂeÂn persoon als

bewaarder van de zaak aantreffen: de eigenaar, de huurder, de eigenaar van

de wagen, de vervoerder, ... De toepassingen van bewaring door meerdere

personen zijn zeldzaam in de rechtspraak(904).

Maar, de bewaarder die samen met anderen een door een gebrek aangetaste

zaak onder zijn bewaring heeft en die in geval van schade veroorzaakt door

die zaak, samen met die anderen op grond van art. 1384, lid 1 B.W. door de

benadeelde als aansprakelijk in rechte wordt aangesproken, kan de medebe-

waarder aan wie het gebrek van de zaak te wijten is, in vrijwaring voor zijn

aansprakelijkheid roepen(905).

Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, kan de gezamelijke bewaring

haar oorsprong vinden in een huurovereenkomst, een aannemingsovereen-

komst, een band van ondergeschiktheid, ... wanneer blijkt dat de huurder en

de verhuurder, de bouwheer en de aannemer, de aansteller en de

aangestelde, ... elk aan de omschrijving van de bewaarder beantwoor-

den(906).

Zo werd de Dienst der Scheepvaart, die krachtens de Wet van 13 augustus

1928 de verplichting heeft in waterlopen alle hindernissen te ruimen welke

een gevaar voor de gebruikers kunnen betekenen, samen met de Belgische

(902) Brussel 29 november 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.581.

(903) Luik 31 maart 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.711.

(904) Zie Bergen 9 april 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.537: pachter en eigenaar zijn bewaarders

van een gebrekkige lindeboom.

(905) Cass. 24 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 873.

(906) L. CORNELIS, o.c., p. 466, nr. 284; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant

les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729,

p. 21-23.
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Staat, in solidum aansprakelijk gesteld. Beide zijn als bewaarder van de

bevaarbare waterloop in de zin van art. 1384, lid 1 B.W. aansprakelijk(907).

Wanneer verschillende personen de zaak onder hun bewaring hebben, (ei-

genaar en pachter) is ieder van hen jegens het slachtoffer in beginsel

gehouden tot gehele vergoeding van de schade(908).

In Frankrijk stelt de rechtspraak dat de bewaring alternatief is en niet

cumulatief. De bewaring behoort in principe toe aan eÂeÂn persoon, en niet

aan meerdere terzelfdertijd. Deze stelling wordt bekritiseerd door de rechts-

leer(909).

De alternatieve bewaring wordt evenwel vervangen door een gemeenschap-

pelijke bewaring, wanneer verschillende personen dezelfde rechten hebben

ten aanzien van de zaak (b.v. mede-eigendom)(910).

( b ) B ew a r i n g v a n d e s t r u c t u u r e n h e t g e d r a g v a n d e z a a k

De Franse rechtspraak maakt soms een onderscheid tussen ,,la garde de la

structure'' en ,,la garde du comportement''(911).

Voor schadegevallen te wijten aan een constructiefout, aan de gebruikte

bouwstof, ... (intern gebrek) gewaagt men van ,,la garde de la structure'' die

leidt tot aansprakelijkheid van de eigenaar of de fabrikant. De schade ten

gevolge van een fout in het gebruik van de zaak valt daarentegen ten laste van

diegene die ,,la garde du comportement'' bezit, met name de gebruiker van

de zaak(912).

Dit onderscheid laat toe dat de gebruiker, die schijnbaar de bewaarder is, zich

van zijn aansprakelijkheid ontdoet ten nadele van de bewaarder van de

structuur.

Het gehanteerde onderscheid in de Franse rechtspraak heeft aanleiding

gegeven tot heel wat complexe rechtspraak(913), wat ertoe geleid heeft dat

de Franse doctrine zich sterk blijft kanten tegen een dergelijke opsplit-

sing(914).

In BelgieÈ is het gemaakte onderscheid niet dienend en zelfs onverenigbaar

met het gehanteerde begrip van bewaring, omdat het slachtoffer naar Bel-

(907) Brussel 21 oktober 1997, A.J.T. 1998-99, 43; Kh. Luik 29 januari 1993, T.B.H. 1995,

510.

(908) Bergen 9 april 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.537.

(909) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 235, nr. 503.

(910) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 243-246, nr. 526-535; G. VINEY en P.

JOURDAIN, o.c., p. 648, nr. 676.

(911) L. CORNELIS, o.c., p. 468, nr. 285; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 238,

nr. 513 e.v.

(912) B. STARCK, H. ROLAND, en L. BOYER, o.c., p. 238, nr. 514; G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c.,

p. 663, nr. 691.

(913) Zie b.v. voor een toepassing: Cass. fr. 26 maart 1985, J.C.P. 1985, IV, 208 en Gaz. Pal.

1986, 1, somm. 250, noot F. CHABAS.

(914) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 238-239, nr. 515-516 en p. 242-243,

nrs. 522-525; G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 669-670, nrs. 700-701.
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gisch recht altijd een gebrek moet aantonen. Wordt de schade niet veroor-

zaakt door een gebrek in de zaak, dan kan immers geen beroep gedaan

worden op art. 1384, lid 1 B.W., zelfs niet indien de schade veroorzaakt

wordt door een verkeerd gebruik van de zaak(915).

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie van 4 april 1986 stelt

zich de vraag of het onderscheid tussen ,,bewaarder van de structuur van de

zaak'' en ,,bewaarder van het gedrag van de zaak'' in het Belgische recht

werd overgenomen. Het antwoord is, gelet op de draagwijdte van het cassa-

tiemiddel, ontkennend(916).

D. Voorwaarden voor de aansprakelijkheid

62. GEBREK VAN DE ZAAK Ð VEREISTE

Om iemand op grond van art. 1384, lid 1 B.W. tot schadeloosstelling te

veroordelen moet vaststaan dat deze de bewaring heeft over de zaak en dat de

zaak aangetast is door een gebrek, waardoor het slachtoffer schade lijdt(917).

In BelgieÈ is, anders dan in Frankrijk, degene die zich beroept op art. 1384,

lid 1 B.W. gehouden aan te tonen dat de schade werd veroorzaakt door een

gebrek in de zaak(918).

Het gebrek is de ,,fout'' van de zaak, waardoor de bewaarder aansprakelijk

wordt(919). Op deze wijze knoopt de rechtspraak aan bij de aansprakelijk-

heden van art. 1384, lid 2, 3 en 4 B.W., welke een fout vereisen van de

persoon voor wie men instaat.

De Franse rechtspraak vereist enkel dat de zaak de ,,cause geÂneÂratrice'' is

van het schadegeval, de daad van de zaak (,,le fait de la chose'') vol-

staat(920). De rechtsleer beschouwt het begrip ,,cause geÂneÂratrice'' als een

pleonasme om de vereiste van causaal verband tussen de schade en de zaak te

onderstrepen(921). Zo zal de bewaarder van een klaarverlichte en goed

(915) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1310, nr. 71.

(916) Cass. 4 april 1986, Arr. Cass. 1986-87, 1050; voor een bespreking, zie:

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1310, nr. 71.

(917) Zie L. CORNELIS, o.c., p. 477 e.v., nr. 290 e.v.; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1392,

nr. 72; zie vroeger Cass. 9 november 1979, Arr. Cass. 1979-80, 309, Pas. 1980, I, 320 en

R.G.A.R. 1981, nr. 10.359; Cass. 11 maart 1983, Arr. Cass. 1982-83, 857 en Pas. 1983, I, 765.

(918) Zie o.m. Cass. 28 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 163; Cass. 17 januari 1986, Arr.

Cass. 1985-86, 687 en J.T. 1987, 194; Cass. 29 januari 1987, Arr. Cass. 1986-87, 693 en J.T.

1987, 499; Cass. 28 februari 1992, R. Cass. 1992, 100 en V.K.J. 1992, 135; Gent 21 januari

1986, R.W. 1987-88, 1036.

(919) Vgl. P. COENRAETS, ,,ResponsabiliteÂ du fait des choses et responsabiliteÂs objectives en

droit de l'environnement'', R.G.A.R. 1993, nr. 12.213, p. 4 e.v.

(920) L. CORNELIS, o.c., p. 477, nr. 290; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 214-221,

nrs. 447-465; G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c. p. 630 e.v., nr. 656 e.v.

(921) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 214-215, nr. 448.
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onderhouden traphal niet per definitie aansprakelijk zijn voor schade ver-

oorzaakt bij de val van een voorbijganger(922).

In de Franse jurisprudentie vindt men daarnaast het onderscheid terug tussen

zaken in beweging en zaken in stilstand. De rechtspraak vertrekt vanuit het

uitgangspunt dat een zaak in beweging in beginsel als de oorzaak van schade

dient beschouwd te worden, ook al werkt deze volkomen normaal(923).

Daarentegen geldt voor inerte zaken dat zij geen oorzaak van schade zijn Ð

en er derhalve geen daad van de zaak is Ð behalve indien deze een actieve

rol speelden bij het veroorzaken van de schade(924). Dat dergelijke onder-

scheidingscriteria tot heel wat verdeelde rechtspraak aanleiding geven, is

onvermijdelijk.

63. GEBREK VAN DE ZAAK: BEGRIP

( a ) D o c t r i n a l e d e f i n i t i e s

In een vorig Overzicht werden de doctrinale definities van Van Ryn en

De Page beschreven(925). De Page ging uit van de onbruikbaarheid van

de zaak voor de bewaarder(926), terwijl Van Ryn elk abnormaal kenmerk,

dat van aard is om schade aan derden te veroorzaken, als een gebrek

beschouwde(927). Sinds de arresten van 27 november 1969 en 24 december

1970(928) poogt de rechtsleer uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie

een sluitende begripsomschrijving te formuleren van het ,,gebrek in de

zaak''. In de lijn van de definitie van Van Ryn stelt Cornelis dat het gebrek

drie bestanddelen heeft, nl. het gebrek moet een afwijkend kenmerk of een

afwijkende gesteldheid van de in aanmerking genomen zaak zijn, dit ken-

merk moet voor die zaak abnormaal zijn en het abnormale kenmerk moet van

die aard zijn dat het aan derden schade kan berokkenen(929).

(922) Voor een uitvoerige bespreking: zie B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 212-

230.

(923) Zie o.m. Cass. fr. 29 mei 1964, J.C.P. 1965, II, 14.248, eerste zaak, noot BORE; Cass. fr.

2 april 1997, J.C.P. 1997, IV, 1158.

(924) G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 640, nr. 672.

(925) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Over-

zicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1392, nr. 72.

(926) H. DE PAGE, TraiteÂ eÂleÂmentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1964, II, p. 1044,

nr. 1007.

(927) J. VAN RYN, ,,La responsabiliteÂ du fait des choses'', J.T. 1946, 164-165.

(928) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'',

T.P.R. 1980, p. 1229, nr. 78 B; zie ook o.m. P. COENRAETS, ,,ResponsabiliteÂ du fait des choses

et responsabiliteÂs objectives en droit de l'environnement'', R.G.A.R. 1993, nr. 12.213;

B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses

(choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 25-38.

(929) L. CORNELIS, o.c., p. 478, nr. 290 in fine; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents

concernant les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R.

1997, nr. 12.729, p. 26.
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( b ) S t a n d p u n t v a n h e t H o f v a n C a s s a t i e

In de bestudeerde periode blijft het Hof van Cassatie trouw aan de vereiste

van een abnormaal kenmerk, dat van aard is om schade te veroorzaken. Een

zaak lijdt aan een gebrek, wanneer de zaak een abnormaal kenmerk vertoont,

waardoor ze in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken(930).

Dit beginsel wordt ook in de lagere rechtspraak overgenomen(931).

De rechter moet nagaan of het kenmerk van de zaak, waarvan het slachtoffer

beweert dat het een gebrek is dat hem schade berokkent, een abnormale dan

wel normale gesteldheid van de zaak is. In dit laatste geval kan geen sprake

zijn van een gebrek(932).

In dezelfde zin kan de rechter uit de vaststellingen dat een rijbaan door

stookolie glad is geworden, afleiden dat de weg gebrekkig is in de zin van

art. 1384, lid 1 B.W. Het bestreden arrest overwoog nochtans dat de rijbaan,

op de plaats van het ongeval, geen gebrek vertoonde, dat wil zeggen geen

abnormaal kenmerk waardoor de zaak onder bepaalde omstandigheden

schade kan veroorzaken(933).

Het Hof van Cassatie heeft in uiteenlopende hypothesen het gebrek aanvaard:

een groentenblad op de vloer van de textielafdeling van een warenhuis(934),

een boom die een verrotte toestand vertoonde(935), een tractor met twee

aanhangwagens, waarvan er eÂeÂn met brandend stro geladen was(936), een

lamp van het koplicht van een bromfiets(937), een metalen buis die een

(930) Cass. 3 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1061; Cass. 2 september 1993, Arr. Cass.

1993, 658 en R.W. 1995-96, 97; Cass. 1 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1032 en J.T. 1995,

340; Cass. 1 maart 1996, Arr. Cass. 1996, 214 en R.W. 1997-98, 774; Cass. 10 oktober 1996,

Arr. Cass. 1996, 909 en R.W. 1997-98, 998; Cass. 5 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 332; Cass. 21 mei

1999, T.B.B.R. 1999, 652; G.L. BALLON, ,, Het gebrek in de zaak'', A.J.T. 1995-96, 323; A. VAN

OEVELEN, ,,De buiten-contractuele aansprakelijkheid van de eigenaar of exploitant van een

onroerend goed en de verzekering van die aansprakelijheid'', R.W. 1997-98, 1234; I. MOREAU-

MARGREÁVE en A. GOSSELIN, ,,Grands arreÃts reÂcents en matieÁre de responsabiliteÂ civile'', Act.

Dr. 1998, (425) 484-502.

(931) Zie o.m. Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1993, 67; Brussel 17 november 1994, De Verz.

1995, 599; Bergen 26 november 1995, R.G.A.R. 1995, nr. 12.445; Brussel 25 juni 1996,

R.G.A.R. 1998, nr. 12.883; Gent 29 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 333; Luik 15 juni 1998, T.B.B.R.

1999, 339; Rb. Brugge 6 juni 1994, R.W. 1995-96, 992; Rb. Mechelen 2 december 1997, R.W.

1997-98, 1293; Pol. Gent 19 april 1999, Verkeersrecht 1999, 332; Vred. Antwerpen 21 novem-

ber 1995, R.W. 1997-98, 922.

(932) Zie o.m. Cass. 13 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 493 en R.W. 1994-95, 1329; Gent 5 januari

1996,Wegverkeer 1996, 16: een grote waterplas op een autoweg bij hevige regen, zelfs als die

zich periodiek vormt; Gent 23 december 1997, R.G.A.R. 2000, nr. 13.184: rechterhand van een

kindje dat klem geraakt in een roltrap maakt de trap niet gebrekkig.

(933) Cass. 13 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 493 en R.W. 1994-95, 1329.

(934) Cass. 2 september 1993, Arr. Cass. 1993, 658 en R.W. 1995-96, 97.

(935) Cass. 21 mei 1999, T.B.B.R. 1999, 652.

(936) Cass. 5 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 332.

(937) Cass. 1 maart 1996, Arr. Cass. 1996, 214.
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reclamebord draagt en van dat bord is losgeraakt(938), drijfhout in een

waterweg(939).

Omdat het gebrek een afwijkend kenmerk of een afwijkende gesteldheid van

de zaak moet zijn, heeft de aanwezigheid van het gebrek tot gevolg dat de

zaak afwijkt van haar model(940).

Dat het gebrek betrekking moet hebben op een kenmerk of een gesteldheid

van de zaak houdt niet per se in dat het gebrek ,,inherent'' of ,,intrinsiek'' aan

de zaak moet zijn(941). Niet voldoende is dat aan de zaak iets wordt toege-

voegd waardoor schade zou ontstaan. Vereist is dat het gebrek de structuur

van de zaak aantast(942).

De abnormale plaats van de zaak heeft als dusdanig niet tot gevolg dat de

zaak zelf met een gebrek behept is. Het extrinsieke gebrek kan de rechter

evenwel een aanduiding geven omtrent het bestaan van een gebrek(943).

Gezien het extrinsieke gebrek even goed het gevolg kan zijn van een ver-

keerd gebruik van de zaak, wat leidt tot aansprakelijkheid op grond van

art. 1382 B.W., wordt het extrinsieke gebrek verworpen als rechtstreeks

bewijs van het gebrek. De feitenrechter kan het gebrek in de zaak wel

afleiden uit het extrinsieke gebrek wanneer iedere andere oorzaak van het

gebrek wordt uitgesloten(944).

Niet vereist is dat het gebrek uitsluitend een blijvend element is dat inherent

is aan de zaak en zich voordoet buiten elke tussenkomst van een derde(945).

Zoals in het vorige Overzicht aangeduid, is het bijzonder moeilijk om de

rechtspraak van het hoogste gerechtshof, gelet op de grote verscheidenheid

(938) Cass. 10 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 909 en R.W. 1997-98, 998.

(939) Cass. 2 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 263.

(940) Antwerpen 6 januari 1997, De Verz. 1997, 494, noot V. BUSSCHAERT; Antwerpen

25 november 1997, T.A.V.W. 1998, 178; L. CORNELIS, o.c., p. 478, nr. 291.

(941) Cass. 13 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 493 en R.W. 1994-95, 1329, noot; Cass. 2 september

1993, Arr. Cass. 1993, 658 en R.W. 1995-96, 97; Cass. 2 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 263;

Luik 14 juni 1999, J.L.M.B. 2000, 760; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v.

K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1397, nr. 73;

G.L. BALLON, ,,Het gebrek in de zaak'', A.J.T. 1995-96, 323; zie daarentegen: Gent 16 novem-

ber 1993, R.W. 1994-95, 1084.

(942) Zie Cass. 4 juni 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1348, concl. DECLERCQ, R.W. 1987-88, 1358,

V.K.J. 1987, 151, R.G.A.R. 1989, nr. 11.459 en R.C.J.B. 1990, 47, noot M. VAN QUICKEN-

BORNE; Gent 8 december 1993, R.W. 1994-95, 716; Gent 7 mei 1997, T.A.V.W. 1997, 270.

(943) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67; Gent 16 november 1993, R.W. 1994-95, 1084;

Gent 21 december 1993, Intern. Vervoerr. 1994, 268; Luik 2 juni 1997, R.G.A.R. 1999,

nr. 13.137; G.L. BALLON, ,,Het gebrek in de zaak'', A.J.T. 1995-96, 324.

(944) Zie o.m. Cass. 28 februari 1992, R.W. 1993-94, 677, noot en V.K.J. 1992, 195.

(945) Cass. 13 mei 1993, R.W. 1994-95, 1329 en J.T. 1994, 231; Cass. 2 maart 1995, Arr. Cass.

1995, 263; Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67; Luik 7 februari 1994, Verkeersrecht 1995, 12;

Brussel 17 november 1994, De Verz. 1995, 599; Gent 18 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 321;

Antwerpen 6 januari 1997, De Verz. 1997, 494, noot V. BUSSCHAERT; Antwerpen 25 november

1997, T.A.V.W. 1998, 178; G.L. BALLON., ,,Het gebrek in de zaak'', A.J.T. 1995-96, 323;

B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses

(choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.729, p. 30; J. MUYLDERMANS, ,,Het

gebrek in de weg als oorzaak van de schade?'', T.A.V.W. 1997, 37; J. MUYLDERMANS, ,,Gebrek

van de zaak: voorwerp op de weg'', T.A.V.W. 1998, 183.
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van gevallen, altijd op eÂeÂn noemer te plaatsen. Er kan niet anders dan

aanvaard worden dat er nog steeds schemerzones overblijven die het Hof

van Cassatie in de toekomst ongetwijfeld zal dienen uit te klaren(946).

Belangrijk is de vaststelling dat het gebrek niet uitsluitend een blijvend

element is dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten elke tussen-

komst van een derde(947) (zie ook nr. 64). Deze negatieve omschrijving

brengt niet altijd een keurig antwoord op de vraag wanneer een niet-intrin-

siek element, dat door tussenkomst van een derde aan de ,,zaak'' is toege-

voegd, met deze zaak een complexe zaak uitmaakt en er het gebrek van

vormt.

In wezen gebruikt de rechtspraak het begrip ,,gebrek'' in meerdere beteke-

nissen (zie de uitspraken besproken in de volgende nummers). Naast het

fysieke gebrek (slechte remmen van een wagen, een rotte boom, slecht

gehechte pannen ...) wordt een zaak ook als gebrekkig aanzien wanneer ze

Ð normatief Ð niet beantwoordt aan de normaal gestelde Ð maatschappe-

lijke Ð verwachtingen. Een steen op de weg, een druif op de vloer van een

warenhuis of een abnormale aanwezigheid van gas in een riolering vertonen

noch op zichzelf noch gecombineerd enig fysiek gebrek maar beantwoorden

Ð in bepaalde omstandigheden (waarbij ook de normale aandachtsverplich-

ting van het slachtoffer een rol kan spelen) Ð niet aan de maatschappelijke

verwachtingen. Deze zaken, die noch geõÈncorporeerd zijn noch in elkaar een

bestemming vinden, als een ,,samengestelde zaak'' omschrijven, is gewaagd.

In feite wordt de ene zaak gebrekkig door de aanwezigheid van een andere

zaak(948).

64. ELEMENTEN DIE GEEN ROL SPELEN

De algemene regel dat de verdere oorzaak van het gebrek geen rol speelt

bij de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. wordt voortdurend bevestigd

in de rechtspraak(949).

Voor de uitsluiting van de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. moet de

vreemde oorzaak, weze het de fout van een derde(950) of de benadeelde of

(946) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1317, nr. 73.

(947) Cass. 13 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 493 en R.W. 1994-95, 1329; Cass. 2 maart 1995,

Arr. Cass. 1995, 263.

(948) Zie b.v. Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67; een abnormaal geplaatste zaak wordt,

gelet op de feitelijke omstandigheden, een deel van de ,,samengestelde'' zaak alsof zij er als het

ware is in opgenomen: gas in de stedelijke riolen is een intrinsiek gebrek.

(949) Zie b.v. Gent 12 november 1992, T.B.R. 1994, 74; Gent 16 januari 1998, R.W. 1999-

2000, 540; Rb. Ieper 14 december 1993, D.C.C.R. 1994-95, 375, noot D. SCHUERMANS; Vred.

Hamme 25 januari 1994, Iuvis 1995, 405; Vred. Westerlo 15 september 1995, A.J.T. 1995-96,

322; G.L. BALLON, ,,Het gebrek in de zaak'', A.J.T. 1995-96, 324; J. MUYLDERMANS, ,,Gebrek

van de zaak: voorwerp op de weg'', T.A.V.W. 1998, 183.

(950) Bergen 20 december 1995, Verkeersrecht 1996, 183.

1740 TPR 2000

/secure/DocumentView.aspx?id=rn63367&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn69537&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn63543&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn60008&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100003886&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn68011&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn75182&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn75182&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn77029&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn74835&amp;origin=TPR


de overmacht, aan de oorsprong van de schade liggen en niet van het gebrek.

Het is van geen belang dat het gebrek zijn oorzaak vindt in overmacht(951).

Evenmin van belang is of de bewaarder al dan niet kennis heeft van het

gebrek of er zelfs geen kennis van kan hebben(952).

Zelfs de onoverwinnelijke onwetendheid omtrent het bestaan van het gebrek

bevrijdt de bewaarder niet(953).

De bestaansduur van het gebrek speelt evenmin een rol bij de toepassing van

art. 1384, lid 1 B.W.(954).

Evenmin de omstandigheid of het gebrek verborgen dan wel zichtbaar

was(955).

Het gebrek moet niet permanent met de zaak verbonden zijn. Het gebrek in

de zaak is niet noodzakelijk een blijvend element dat inherent is aan een

zaak, maar kan het gevolg zijn van uitwendige omstandigheden(956).

65. GEBREKEN IN DE ZAAK: TOEPASSINGEN

Ð een groenteblad op de vloer in de textielafdeling van het warenhuis(957);

Ð brokken hout die bij een slecht verlichte ingang van een kelder dwars

over de vloer liggen(958);

Ð de lamp van het koplicht van een bromfiets die wegens slijtage is

uitgegaan(959);

Ð een metalen buis die een reclamebord draagt, is door een gebrek aange-

tast wanneer dat bord is losgeraakt en op een plaats ligt waar zij voor het

verkeer gevaar oplevert(960);

Ð een met brandend stro geladen aanhangwagen van een tractor(961);

(951) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 39.

(952) Gent 30 november 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.763; Luik 6 januari 1998, R.H.A. 1998,

55; Brussel 4 mei 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.187; Vred. Westerlo 15 september 1995, A.J.T.

1995-96, 322; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 224, nr. 472.

(953) Cass. A.R.C. 98.0241.N, 14 mei 1999, Arr. Cass. 1999, 283 en Pas. 1999, I, 283; Luik

30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67; Gent 30 november 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.763;

Antwerpen 20 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 515; Gent, 6 januari 1999, T. Agr. R. 1999, 154;

Rb. Ieper 14 december 1993, D.C.C.R. 1994-95, 375, noot D. SCHUERMANS; Vred. Hamme

25 januari 1994, Iuvis 1995, 405; Vred. Westerlo 15 september 1995, A.J.T. 1995-96, 322.

(954) J. MUYLDERMANS, ,,Het gebrek in de weg als oorzaak van de schade?'', T.A.V.W. 1997,

38.

(955) Antwerpen 20 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 515; Rb. Dendermonde 15 juni 1998, Ver-

keersrecht 1999, 3, noot P. MORTIER; Vred. Westerlo 15 september 1995, A.J.T. 1995-96, 322.

(956) B.v. een natte brij van afgevallen aanplakbrieven op een voetpad: Gent 18 oktober 1995,

A.J.T. 1995-96, 321.

(957) Cass. 2 september 1993, R.W. 1995-96, 97.

(958) Cass. 1 december 1994, J.T. 1995, 340.

(959) Cass. 1 maart 1996, Arr. Cass. 1996, 214.

(960) Cass. 10 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 909.

(961) Cass. 5 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 332.

TPR 2000 1741

/secure/DocumentView.aspx?id=rn15877&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90700&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100002967&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn77029&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn63543&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn63543&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn15877&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn106235&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100002969&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn68011&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn75182&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn75182&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn77029&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn106235&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn77029&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn77022&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn50716&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn71114&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn77013&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86133&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn563&amp;origin=TPR


Ð een niet meer gezonde of te oude boom die bij stormweer omwaait(962);

Ð het abnormaal gedrag van een voertuig bij het steken van de contact-

sleutel(963);

Ð de volkomen onvoorzienbare aanwezigheid van een erg uitstekende

breuksteen in het midden van het wegdek(964);

Ð een wegdek dat vervormd is en waarvan de kasseistenen los liggen, zodat

zij bij het voorbijrijden van een wagen tegen de onderkant ervan terecht-

komen(965);

Ð een losgekomen en opgestoken omvangrijk stuk beton in het weg-

dek(966);

Ð het begeven van het ventiel van de brandkraan(967);

Ð een electriciteitspaal op een snelweg(968);

Ð een installatie in een pretpark is behept met een gebrek wegens het

ontbreken van een veiligheidsafsluiting voor de wachtende bezoe-

kers(969);

Ð een klapband van een voertuig(970);

Ð een band met een abnormaal lage spanning door een klein lek(971);

Ð een gebrek van het schakelbord, dat zich buiten het gehuurde goed

bevond, hetgeen geleid heeft tot een brand(972);

Ð de aanwezigheid van soep van rode kleur op de vloer in rode terracotta-

tegels van een restaurant in de onmiddellijke nabijheid van de kas-

sa(973);

Ð een grafzerk die zich in een algemeen slechte toestand bevindt, waarvan

het vlakke gedeelte voor een deel schuin is gezakt in de aarde en waarvan

het metselwerk dat het opstaande en het neerliggend gedeelte bijeenhield,

door de ouderdom is verpulverd(974);

(962) Cass. 21 mei 1999, T.B.B.R. 1999, 652; Bergen 9 april 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.537;

Brussel 18 november 1993, R.W. 1995-96, 112; Gent 8 juni 1994, R.W. 1996-97, 1063; Bergen

14 februari 1995, T.Agr.R., 1995, 93; Rb. Dendermonde 23 oktober 1992, R.W. 1995-96, 646;

Rb. Brussel 7 september 1995, De Verz. 1996, 328.

(963) Brussel 8 februari 1991, R.G.A.R. 1994, nr. 12.288; vgl. met: Antwerpen 2 februari

1995, A.J.T. 1994-95, 496: een defect aan de gasklep van een motor.

(964) Brussel 21 april 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.344.

(965) Gent 12 november 1992, T.B.B.R. 1994, 74.

(966) Rb. Brugge 6 juni 1994, R.W. 1995-96, 992.

(967) Bergen 26 november 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.445.

(968) Brussel 4 mei 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.187; anders: een houten balkje op de weg:

Gent 7 mei 1997, T.A.V.W. 1997, 270, noot J. MUYLDERMANS.

(969) Brussel 29 november 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.581.

(970) Brussel 8 februari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.504; Brussel 18 september 1995, A.J.T.

1995-96, 283; Luik 2 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 12.137.

(971) Bergen 19 januari 1998, De Verz. 1999, 219.

(972) Luik 24 maart 1993, De Verz. 1994, 585.

(973) Luik 7 december 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.455, noot.

(974) Gent 8 december 1993, R.W. 1994-95, 716.
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Ð een lift die onregelmatig functioneert wegens een gebrek van het toestel

dat de liftkabine op de verdieping brengt en een gebrek van het veilig-

heidssysteem van de deur op de overloop, die in principe slechts mag

opengaan wanneer de liftkabine op het juiste niveau staat(975);

Ð de aanwezigheid van een plas water, die voldoende groot en diep is om

het stilvallen van de motor van een wagen die erdoor rijdt tot gevolg te

hebben, maakt een gebrek van de rijbaan uit(976);

Ð grote holle cilinders en een soort megaliet (reuzensteen) op een ronde

sokkel, in beton en geschilderd, geplaatst op een speelplaats waar kin-

deren stoeien(977);

Ð een voetbalterrein vertoont een gebrek in de zin van art. 1384, lid 1 B.W.

wanneer een betonnen paal van de afsluiting achter eÂeÂn van de doelen op

2,80 m. achter de doellijn staat, terwijl de reglementering van de Konink-

lijke Belgische Voetbalbond hier een neutrale veiligheidszone van 3 m.

vereist(978);

Ð er is een gebrek in het stookolievat, door het feit dat het waarschuwings-

fluitje niet werkt, dat de benzinemeter een verkeerde stand aangeeft en

zelfs de luchtafvoerbuis gebrekkig is(979);

Ð een schommel met een te diepe inplanting in de grond van de bevesti-

gings- en steunstaven(980);

Ð een gebrekkig zuigapparaat in een ziekenhuis(981);

Ð een gebrekkig beademingstoestel in een ziekenhuis(982);

Ð het loskomen van dakpannen bij een hevige doch niet uitzonderlijke

wind(983);

Ð een fles die ontplofte zonder enige menselijke ingreep nadat ze in een

warenhuiskarretje was geplaatst(984);

Ð de aanwezigheid van een olievlek op de weg(985);

(975) Brussel 13 januari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.539; zie ook: Gent 15 mei 1995, T. Aann.

1996, noot L. TEINTENIER: liftdeur gaat open zonder dat de lift aanwezig is; en vgl. met Rb.

Brussel 12 januari 1993, De Verz. 1994, 132, noot M. LAMBERT.

(976) Brussel 26 mei 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.598; zie ook: Luik 21 november 1995,

R.R.D. 1996, 243; Rb. Tongeren 28 september 1994, Limb. Rechtsl. 1994, 230 (aquaplaning).

(977) Brussel 20 december 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.694.

(978) Antwerpen 1 februari 1995, R.W. 1996-97, 1256.

(979) Luik 31 maart 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.711.

(980) Luik 3 mei 1995, De Verz. 1996, 113.

(981) Gent 4 mei 1995, T. Gez. 1998-99, 53.

(982) Bergen 28 juni 1994, T. Gez. 1995-96, 241, noot.

(983) Bergen 10 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.731.

(984) Luik 7 juni 1995, De Verz. 1995, 614, noot M. LAMBERT.

(985) Gent 21 juni 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.697; Gent 30 november 1995, R.G.A.R. 1997,

nr. 12.763; Antwerpen 6 januari 1997, De Verz. 1997, 494, noot V. BUSSCHAERT; Brussel

23 september 1998, De Verz. 1999, 239; Rb. Dendermonde 15 juni 1998, Verkeersrecht 1999,

3, noot P. MORTIER.
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Ð de aanleg van een rijbaan van een tunnel die een ongeval onvermijdelijk

maakt(986);

Ð de abnormale gladheid van de weg door de overdreven aanwezigheid van

zoutproducten(987);

Ð een voetpad over de ganse breedte bedekt met een natte brij van afge-

vallen aanplakbrieven, vermengd met lijm, met bijzondere gladheid als

gevolg(988);

Ð een onvolkomenheid van de isolatieplaat van het elektrische mes in een

ziekenhuis(989);

Ð spleten tussen de twee rijvakken van een rijbaan met een diepte tot 8 cm.

en met een breedte die het mogelijk maakt dat een fietswiel in de

verzakking terechtkomt(990);

Ð het feit dat een zwemmer die een glijbaan in een zwembad gebruikt door

omstandigheden kan terechtkomen in ondiep water, maakt een gebrek

van de glijbaan uit(991);

Ð een grote laag modder in de bocht van een oprit van een autosnel-

weg(992);

Ð de aanwezigheid van een vogelnestje op een steenweg tijdens de markt-

dag(993);

Ð de omstandigheid dat het gas van een boiler zich via de kniestukaanslui-

ting van de afvoerleiding opeenhoopte in de schoorsteen, waar ook het

gas van de verwarming werd afgevoerd, maakt een gebrek in de zaak uit

in de mate dat dit kniestuk in de schoorsteen moest leiden tot een

opeenhoping van koolstofmonoxyde in de badkamer wanneer de boiler

en de verwarming tegelijk in werking waren(994);

Ð een fijne laag olie langs de uitstallingen van een groot warenhuis(995);

Ð de aanwezigheid van drijfhout zelfs bij vloedregime met een uitzonder-

lijk hoog debiet in een zonder voorbehoud voor de scheepvaart openge-

stelde waterweg(996);

Ð een autoband die drijft in een kanaal(997);

(986) Brussel 20 januari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.544.

(987) Luik 7 februari 1994, Verkeersrecht 1995, 12; R.G.A.R. 1995, nr. 12.525.

(988) Gent 18 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 321.

(989) Luik 24 oktober 1995, T. Gez. 1996-97, 42.

(990) Antwerpen 14 november 1995, R.W. 1997-98, 1505; Antwerpen 7 december 1995,

Limb. Rechtsl. 1996, 19.

(991) Gent 15 november 1995, R.G.A.R. 1999, nr. 13.031.

(992) Bergen 20 december 1995, Verkeersrecht 1996, 183.

(993) Rb. Namen 2 april 1996, Rev. dr. commun. 1997, 153.

(994) Brussel 6 februari 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.748.

(995) Brussel 2 mei 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.866.

(996) Antwerpen 20 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 515; zie ook: Antwerpen 10 november 1992,

R.H.A. 1993, 280.

(997) Brussel 5 maart 1992, Pas. 1992, II, 36.
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Ð de aanwezigheid van vlees op de vloer op een plaats waar dat niet kan

verwacht worden(998);

Ð een knalpot van een tractor die vonken ontwikkelt zodat het vervoerde

stro vuur vat(999);

Ð een gebrekkig gesignaleerd rood verkeerslicht(1000);

Ð twee ernstig verzakte straatstenen (10 cm. op 20 cm.), gedeeltelijk aan

het zicht ontnomen door grasplukken(1001);

Ð gas in de stedelijke riolen(1002);

Ð een gladde vloerbekleding in een kuur- en revalidatieinrichting(1003);

Ð een traptrede van een bierkelder die breekt als een man met een vat bier

de trap afdaalt of als er een biervat wordt afgerold(1004);

Ð een onverharde weg die oneffenheden vertoont van meerdere centimeters

te wijten aan de manoeuvers van de automobilisten op de stoep(1005);

Ð een gesmolten wegdek wegens hoge temperaturen(1006);

Ð de aanwezigheid ± om een onbekende reden ± van een betonblok op de

rijweg(1007);

Ð de aanwezigheid van een autowrak op de bodem van een kanaal(1008);

Ð een defect aan de remmen van een autobus(1009);

Ð oneffenheden en putten van een voetpad in een winkelstraat(1010);

Ð de luifel van een tankstation die een hoogte heeft die lager is dan de door

de wegcode toegestane maximumhoogte van beladen voertuigen(1011);

Ð een ondiepte in de Maas(1012);

Ð de vloer van de gelagzaal van een cafeÂ die vochtig en glad is(1013);

(998) Gent 12 juni 1996, T.G.R. 1996, 180.

(999) Rb. Charleroi 5 maart 1993, Iuvis 1993, 157.

(1000) Brussel 30 november 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.390.

(1001) Brussel 13 juni 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.125; vgl. met Brussel 9 november 1994,

Res. Jur. Imm. 1995, afl. 1, 43: de inzakking van de weg die van die aard is dat ze door een

normaal voorzichtige voetganger kan worden opgemerkt, is geen gebrek.

(1002) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67.

(1003) Brussel 25 juni 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.883.

(1004) Gent 20 december 1996, R.W. 1999-2000, 467.

(1005) Brussel 31 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.010.

(1006) Bergen 9 januari 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.064; Antwerpen 4 juni 1998, T.B.B.R.

1999, 336.

(1007) Brussel 24 juni 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.947.

(1008) Brussel 24 september 1997, De Verz. 1998, 64; Brussel 21 oktober 1997, A.J.T. 1998-

99, 43.

(1009) Antwerpen 10 maart 1993, Limb. Rechtsl. 1993, 96, noot A. VAN DER GRAESEN.

(1010) Antwerpen 25 maart 1996, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 65; zie ook: Rb. Turnhout

19 december 1994, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 64.

(1011) Antwerpen 28 oktober 1997, R.W. 1999-2000, 774.

(1012) Luik 6 januari 1998, R.H.A. 1998, 55.

(1013) Gent 16 januari 1998, R.W. 1999-2000, 540.
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Ð het opklappen van een riooldeksel(1014);

Ð een bruusk niveauverschil in een landweg(1015);

Ð een abnormaal glijdend wegdek wegens ijzelvorming(1016);

Ð een put van ongeveer 15 cm. diep in een bruikbare, gelijkgrondse berm

aan de rand van de betonnen verharding(1017);

Ð de aanwezigheid van een metalen tand van een hooikeerder in een veld

waarop gewassen worden geteeld(1018);

Ð aanwezigheid van een vreemd voorwerp in de waterweg(1019);

Ð de aanwezigheid tussen twee wateren van een stuk hout(1020);

Ð de aanwezigheid van een stuk ijzer in een veld(1021);

Ð fijn wit zand op de rijbaan(1022);

Ð het ontbreken of gedeeltelijk afgebroken zijn van de voetsteun van een

bromfiets(1023);

Ð een vangrail in slechte toestand(1024);

Ð de verstopping van afvoerpijpen in een autosnelweg(1025);

Ð een slecht vastgehechte klink waardoor iemand ten val komt(1026);

Ð een op de weg achtergelaten dranghek(1027);

Ð een op de weg achtergelaten steenblok(1028);

Ð de aanwezigheid van olie in het dokwater(1029);

Ð een nylontouw in het vaarwater(1030);

Ð een gespleten en verrotte boom(1031) of een verrotte boomstam(1032).

(1014) Gent 26 maart 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.185.

(1015) Luik 15 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 339.

(1016) Luik 24 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 334.

(1017) Gent 8 december 1998, T.A.V.W. 1999, 272.

(1018) Gent 6 januari 1999, T.Agr.R. 1999, 154.

(1019) Rb. Nijvel 20 februari 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.658.

(1020) Rb. Luik 29 januari 1993, T.B.H. 1995, 510.

(1021) Rb. Gent 4 januari 1993, Intern. Vervoerr. 1993, 120; Rb. Ieper 14 december 1993,

D.C.C.R. 1994-95, noot D. SCHUERMANS.

(1022) Rb. Brussel 17 november 1994, Verkeersrecht 1995, 75.

(1023) Rb. Turnhout 23 december 1994, De Verz. 1996, 88.

(1024) Rb. Turnhout 18 juni 1996, De Verz. 1997, 153.

(1025) Brussel 10 maart 1997, T.A.V.W. 1997, 184.

(1026) Rb. Brussel 4 oktober 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.933.

(1027) Rb. Verviers 17 februari 1999, De Verz. 1999, 725.

(1028) Bergen 13 mei 1994, De Verz. 1994, 592, noot M. LAMBERT en R.G.A.R. 1997,

nr. 12.714.

(1029) Kh. Antwerpen 15 april 1999, Eur. Vervoerr. 2000, 117.

(1030) Kh. Gent 21 juni 1994, Intern. Vervoerr. 1994, 533.

(1031) Gent 8 juni 1994, R.W. 1996-97, 1063.

(1032) Cass. 21 mei 1999, T.B.B.R. 1999, 652.
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Ð een mazoutspoor op de weg(1033);

Ð muizen in de kasten van een internaat(1034);

Ð ontploffen van een fles in een groot warenhuis(1035);

Ð het feit dat regenwater niet behoorlijk van een dak kan afvloeien, zodat

zich een plas vormt die aanvriest, wijst op een gebrek in de afvoer-

buis(1036).

66. GEEN GEBREKEN IN DE ZAAK: TOEPASSINGEN

Ð Om na te gaan of de aanwezigheid van sneeuw en ijs op de buitentrap van

een gebouw een gebrek in de zaak uitmaakt, moet rekening gehouden

worden met het feit dat het ongeval gebeurd is in de maand januari rond

22 uur 30. Rekening houdende met de atmosferische toestand, vertoonde

de trap geen abnormale hoedanigheden die hem gebrekkig zouden heb-

ben gemaakt in de zin van artikel 1384, lid 1 B.W.(1037);

Ð een voetrooster van ongeveer 2 cm. diep en ingebouwd in een betonnen

ondergrond, zoals gebruikelijk bij de toegang tot openbare gebouwen

evenals tot private woningen, waarin een dame met fijne naaldhakken

blijft haken, vertoont geen gebrek in de zin van artikel 1384, lid 1 B.W.,

zelfs bij afwezigheid van verlichting(1038);

Ð de aanwezigheid van kasseistenen in een korenveld, omdat ze geen deel

zijn van een samengestelde zaak(1039);

Ð een omvangrijke steen op een veld(1040) (geen samengestelde zaak);

Ð een lichte, zichtbare en voorzienbare verzakking van de steenweg(1041);

Ð de aanwezigheid van aarde of zand op de steenweg(1042);

Ð een elektriciteitspaal die omver valt op de rijweg bij stormwinden(1043);

Ð een druif op de vloer van de fruitafdeling van een grootwarenhuis(1044);

Ð een natte vloer in een grootwarenhuis bij regenweer(1045);

Ð een schuifdeur met een automatisch openingssysteem(1046);

(1033) Pol. Turnhout 1 december 1998, T.A.V.W. 1999, 207.

(1034) Vred. NeufchaÃteau 17 juni 1994, J. dr. jeun. 1995, afl. 151, 48.

(1035) Luik 7 juni 1995, De Verz. 1995, 614.

(1036) Vred. Westerlo 15 september 1995, A.J.T. 1995-96, 322.

(1037) Bergen 6 december 1991, R.G.A.R. 1994, nr. 12.342.

(1038) Antwerpen 12 januari 1994, Limb. Rechtsl. 1994, 213.

(1039) Gent 26 oktober 1994, T. Agr. R. 1995, 261.

(1040) Gent 9 september 1993, Intern. Vervoerr. 1994, 476.

(1041) Luik 4 januari 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.749; Brussel 29 januari 1992, Rev. dr.

comm. 1997, 143, noot.

(1042) Gent 21 mei 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.886.

(1043) Brussel 19 september 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.966.

(1044) Brussel 24 september 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.909.

(1045) Gent 27 november 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.011.

(1046) Gent 29 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 333.
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Ð een glazen paneel van een bushokje dat verbrijzeld wordt tijdens een

uitzonderlijk hevige storm(1047);

Ð de aanwezigheid van een arduinen steen ter hoogte van de inrit van een

parkeerplaats vormt geen gebrek van deze parkeerplaats als die steen een

voorzienbare hindernis is en de toegang tot de parkeerplaats voldoende

breed is(1048);

Ð de metaaldeeltjes die door een spoorlijn in de atmosfeer worden gepro-

jecteerd door de wrijving van de treinwielen over de rails of door de

wrijving van de bovenleidingen met de stroomgeleiders, zijn een normaal

gevolg van de wrijving van metaal op metaal, en zijn derhalve geen

afwijkend kenmerk van de zaak en dus ook geen gebrek in de zin van

art. 1384, lid 1 B.W.(1049);

Ð het ontbreken van een leuning langs de trap in een cafeÂ(1050);

Ð de verstopping van zgn. waterslikkers langs de autoweg bij een lokaal

onweer(1051);

Ð een plotse regenbui die het wegdek onveilig maakt(1052);

Ð een olievlek op een rijbaan (geen kenmerk)(1053);

Ð stukken metaal op de Antwerpse ring, waaraan iedere bestuurder zich kan

verwachten(1054);

Ð een stuk ijzer op de weg(1055);

Ð een niet verlichte en niet gesignaliseerde centrale vluchtheuvel die nor-

maal zichtbaar was(1056);

Ð een houten balkje op de weg afkomstig van de lading van een onbekende

vrachtwagen(1057);

Ð een vloer van een winkelwandelgang, waarop tussen twee rekken een

groentenbakje wordt geplaatst(1058);

Ð een centrale vluchtheuvel die niet verlicht of niet gesignaleerd is, maar

die perfect zichtbaar is met de lichten van een aanrijdende auto(1059);

(1047) Brussel 25 juni 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13.092.

(1048) Rb. Gent 4 oktober 1993, R.W. 1994-95, 785.

(1049) Rb. Antwerpen 22 november 1993, R.W. 1995-96, 160.

(1050) Rb. Gent 6 januari 1994, De Verz. 1996, 699.

(1051) Brussel, 10 oktober 1996, T.A.V.W. 1997, 29, noot J. MUYLDERMANS.

(1052) Brussel 2 mei 1995, T.A.V.W. 1997, 33, noot J. MUYLDERMANS.

(1053) Pol. Kortrijk 13 mei 1998, T.A.V.W. 1998, 181, noot J. MUYLDERMANS.

(1054) Antwerpen 25 november 1997, T.A.V.W. 1998, 178.

(1055) Rb. Antwerpen 9 mei 1994, T.B.B.R. 1995, 151.

(1056) Brussel 17 juni 1997, Verkeersrecht 1997, 360.

(1057) Gent 7 mei 1997, T.A.V.W. 1997, 270 noot J. MUYLDERMANS.

(1058) Rb. Gent 23 juni 1995, T.G.R. 1995, 228.

(1059) Brussel 17 juni 1997, Verkeersrecht 1997, 368.
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Ð plotse ijzel op het wegdek, hoewel het weerbericht geen winterweer

voorspelde maar normale omstandigheden over het volledige wegen-

net(1060);

Ð de aanwezigheid van een vloeibaar wasmiddel op de vloer van een

grootwarenhuis in de afdeling waar waspoeders en detergentia zijn uit-

gestald(1061);

Ð een put in het voor het publiek niet toegankelijke terrein gelegen naast de

openbare weg(1062);

Ð een stapel stenen op een werf, waarvan eÂeÂn van de stenen zich in een

wankel evenwicht bevindt(1063).

67. BEWIJS VAN HET GEBREK

Diegene, die beweert schade te lijden tengevolge van een gebrek van een

zaak en de bewaarder ervoor aansprakelijk acht, moet het bestaan van dat

gebrek bewijzen(1064). In de huidige stand van het Belgisch positief recht is

het bewijs van het gebrek in de zaak door het slachtoffer een noodzakelijke

voorwaarde.

( a ) P r i n c i p e s Ð R e c h t s t r e e k s b e w i j s v a n h e t g e b r e k

Het bewijs van het gebrek zorgt in de rechtsleer en rechtspraak nog steeds

voor problemen(1065).

Het bewijs van het bestaan van een gebrek kan hetzij rechtstreeks gebeuren,

hetzij indirect, waartoe het slachtoffer alle middelen van recht mag aan-

wenden, getuigen en vermoedens inbegrepen(1066).

Het afbreken van een voorwiel van een wagen levert het rechtstreekse bewijs

van een gebrek aan de wagen(1067).

Maar het bewijs van het ongeval of de veroorzaakte schade levert geen

bewijs van het gebrek in de zaak(1068). Wanneer de oorzaak van de brand

(1060) Rb. Namen 10 januari 1998, R.G.A.R. 1998, nr. 12.895.

(1061) Kh. Gent 5 december 1994, T.G.R. 1995, 2.

(1062) Gent 27 maart 1998, T.A.V.W. 1998, 176.

(1063) Rb. Namen 10 maart 1993, Rev. dr. comm. 1995, 239.

(1064) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67; Luik 5 december 1995, R.R.D. 1996, 61; Rb.

Mechelen 2 december 1997, R.W. 1997-98, 1293; Pol. Leuven 30 oktober 1997, T. Vred. 1998,

102; A. VAN OEVELEN, ,,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de eigenaar of exploitant

van een onroerend goed en de verzekering van die aansprakelijkheid'', R.W. 1997-98, 1233.

(1065) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1325-1326, nr. 77.

(1066) Zie o.m. Cass. 22 mei 1992, Limb. Rechtsl. 1995, 81; G. BALLON, ,,De bewijsvoering

door het slachtoffer van een gebrek in de zaak'', A.J.T. 1995-96, 133-134.

(1067) Pol. Brugge 27 mei 1997, T.A.V.W. 1998, 47; J. MUYLDERMANS, ,,Aansprakelijkheid

voor het werpen van voorwerpen op de openbare weg'', noot onder Pol. Brugge 27 mei 1997,

T.A.V.W. 1998, 48-50.

(1068) Bergen 27 maart 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.969; Brussel 25 juni 1998, R.G.A.R.

1999, nr. 13.092.
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niet bepaalbaar is, brengt dit niet het bewijs mee van het gebrek in het

gebouw(1069). In heel wat gevallen is het rechtstreekse bewijs van het

gebrek onmogelijk omdat de zaak zich na het schadegeval niet meer in

dezelfde toestand bevindt. Gelet op die omstandigheden aanvaardt de recht-

spraak en rechtsleer dat het slachtoffer het bewijs van het gebrek levert door

middel van een indirect bewijs(1070).

( b ) I n d i r e c t b e w i j s v a n h e t g e b r e k

De rechtspraak laat vaststaand toe dat het slachtoffer het bestaan van een

gebrek in de zaak bewijst door aan te tonen dat de schade zich niet zou

hebben voorgedaan indien de zaak niet door een gebrek was aangetast(1071).

De bewijslast van het gebrek blijft bij het slachtoffer rusten(1072).

Anders dan het rechtstreeks bewijs van het gebrek heeft het indirect bewijs

zijn weerslag op het causaal verband tussen gebrek en schade, in die zin dat

het slachtoffer het bewijs dient te leveren dat de schade, zoals ze zich heeft

voorgedaan, door geen enkele andere Ð vreemdeÐ oorzaak dan een gebrek

kon teweeggebracht worden(1073).

Niets belet het slachtoffer om met alle bewijsmiddelen, met inbegrip van

vermoedens, aan te tonen dat het bestaan van een gebrek de enig mogelijke

uitleg voor het ongeval was en dat het ongeval niet aan vreemde oorzaak kon

worden toegeschreven(1074).

Zo oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat de partij die zich beroept op

het bestaan van een gebrek, (in casu de ontploffing van een band) niet

noodzakelijkerwijze dit gebrek moet aanwijzen of het positief en rechtstreeks

bewijs moet leveren van dit gebrek. Het volstaat aan te tonen dat de schade

(1069) Luik 23 januari 1995, T.B.B.R. 1996, 330, noot I. VERHELST.

(1070) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, nr. 77.

(1071) Zie b.v. Luik 22 april 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.867; Gent 27 november 1996,

R.G.A.R. 1998, nr. 13.011; Luik 14 juni 1999, J.L.M.B. 2000, 760; Rb. Dendermonde 23 okto-

ber 1992, R.W. 1994-95, 646.

(1072) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67; Antwerpen 24 mei 1995, A.J.T. 1995-96, 131;

Gent 27 november 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.011; Antwerpen 25 januari 1999, De Verz.

1999, 527; noot V. BUSSCHAERT; G. BALLON, ,, De bewijsvoering door het slachtoffer van een

gebrek in de zaak'', A.J.T. 1995-96, 133-134.

(1073) Antwerpen 28 april 1993, Turnh. Rechtsl. 1994-95, 44, noot P. VAN ROMPAEY;

Antwerpen 20 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 500, noot B. WYLLEMAN; Gent 14 april 1995,

A.J.T. 1995-96, 132; Gent 4 mei 1995, T. Gez. 1998-99, 53; Antwerpen 24 mei 1995, A.J.T.

1995-96, 131; Luik 7 juni 1995,De Verz. 1995, 614, noot M. LAMBERT; Luik 5 december 1995,

R.R.D. 1996, 61; Luik 22 april 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.867; Gent 27 november 1996,

R.G.A.R. 1998, nr. 13.011; Luik 2 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr.13.137; Luik, 14 juni 1999,

J.L.M.B. 2000, 760; Pol. Leuven, 30 oktober 1997, T. Vred. 1998, 102; Vred. Leuven 20 juni

1993, Iuvis 1994, 252; Vred. Hamme 25 januari 1994, Iuvis 1995, 405; Vred. Edingen

2 december 1997, T. Vred. 1998, 96.

(1074) Cass. 22 mei 1992, Limb. Rechtsl. 1995, 81; Rb. Dendermonde 23 oktober 1992, R.W.

1994-95, 646.
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geen andere oorzaak kan hebben dan het gebrek van de zaak door de

systematische uitsluiting van alle andere oorzaken(1075).

De verplichting voor diegene die zich op een gebrek van de zaak beroept,

daarvan het bewijs te leveren, houdt geenszins de verplichting in dat gebrek

nader te bepalen(1076).

Het is voldoende te bewijzen dat het ongeval niet mogelijk zou zijn geweest

indien de zaak geen gebrek had vertoond(1077).

Wanneer andere oorzaken buiten het stormweer in aanmerking komen en dit

laatste geen verschoningsgrond vormt, kan alleen nog maar weerhouden

worden dat het om een gebrek in de zaak gaat, in casu een niet meer gezonde

ofwel een te oude boom, die niet in staat was een stormweer te weer-

staan(1078).

Het bewijs kan voortvloeien uit een inductief onderzoek, zoals dat waarbij

alle andere mogelijke oorzaken tot de schade worden uitgesloten en dat erin

bestaat om die oorzaak te weerhouden die objectief het meest waarschijnlijk

en klaarblijkelijk voorkomt(1079).

Het abnormale gedrag of de abnormale plaats van de zaak speelt ook een rol

op vlak van het bewijs(1080).

Het abnormale gedrag wijst op een gebrek indien elke andere oorzaak dan het

gebrek kan worden uitgesloten(1081). Maar aan de bewaarder van de zaak

kan niet het bewijs worden opgedragen dat het abnormale gedrag te wijten is

aan een aan de zaak vreemde oorzaak(1082).

68. ARTIKEL 1384, LID 1 B.W. ENKEL VOOR BENADEELDEN

De vermoede aansprakelijkheid van artikel 1384, lid 1 B.W. wil de bena-

deelden die schade hebben geleden door de daad van zaken die men onder

zijn bewaring heeft, een betere bescherming bieden. Het vermoeden van

aansprakelijkheid geldt enkel ten voordele van de personen die rechtstreeks

(1075) Luik 2 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.137.

(1076) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1327, nr. 77; Luik 5 december 1995, R.R.D. 1996, 61; Luik 2 juni 1997,

R.G.A.R. 1999, nr. 13.137; Luik 14 juni 1999, J.L.M.B. 2000, 760.

(1077) Brussel 8 februari 1991, R.G.A.R. 1994, nr. 12.288; Luik, 5 december 1995, R.R.D.

1996, 61; Luik 2 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.137; Luik 14 juni 1999, J.L.M.B. 2000, 760.

(1078) Rb. Dendermonde 23 oktober 1992, R.W. 1994-95, 646.

(1079) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1328, nr. 77.

(1080) Brussel 26 mei 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.634; Antwerpen 20 februari 1995, A.J.T.

1994-95, 500; Gent 14 april 1995, A.J.T. 1995-96, 132; Gent 4 mei 1995, T. Gez. 1998-99, 53;

Luik 2 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.137; zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE,

m.m.v. K. GEELEN, en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-84)'', T.P.R. 1987, p. 1405, nr. 77 B.

(1081) Cass. 28 februari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 620 en R.W. 1993-94, 677; Antwerpen

2 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 496; Antwerpen 20 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 500; Gent

14 april 1995, A.J.T. 1995-96, 132; Luik 2 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.137; Pol. Leuven

30 oktober 1997, T. Vred. 1998, 102.

(1082) Pol. Leuven 30 oktober 1997, T. Vred. 1998, 102.
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schade hebben geleden en kan enkel ingeroepen worden door die benadeel-

den(1083).

69. GEEN SAMENLOOP MET CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID

De contractuele aansprakelijkheid sluit de delictuele aansprakelijkheid uit

(zie Deel IV), zodat tussen medecontractanten in beginsel geen beroep

kan gedaan worden op art. 1384, lid 1 B.W.(1084).

Het C.M.R.-Verdrag beheerst enkel de relatie tussen de vervoerder en de

opdrachtgever en niet deze met de koper van de vervoerde zaak, die op geen

enkele wijze contractueel bij het vervoercontract betrokken is(1085).

Anderzijds sluit het bestaan van een contractuele relatie niet elke toepassing

van art. 1384, lid 1 B.W. uit. Immers, indien de schade niet het gevolg is van

een inbreuk op de contractuele verplichtingen, maar van een schending van

de door art. 1384, lid 1 B.W. geeÈiste zorgvuldigheid en de schade een andere

is dan degene die ontstaat uit de slechte uitvoering van de overeenkomst, kan

de aansprakelijkheid met toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. vastgesteld

worden(1086).

Een juiste toepassing van deze regel wordt geformuleerd in het arrest d.d.

24 mei 1995 van het Hof van Beroep te Antwerpen(1087). Een garagehouder

plaatst een voertuig op een braakliggend terrein gelegen naast de garage. De

wagen wordt beschadigd door een gebrekkig omgewaaid reclamebord, ei-

gendom van een derde. De bewaargevingsovereenkomst van de garagehou-

der, gesloten met de aannemingsovereenkomst tot herstelling van een voer-

tuig, leidt tot aansprakelijkheid voor ,,culpa levis in abstracto''. De bewaar-

nemer is niet tekortgeschoten in zijn contractuele verplichting tot teruggave

van de zaak in onbeschadigde toestand, wanneer vaststaat dat hij geen fout

beging, doch de schade te wijten is aan een hem niet toebehorende gebrek-

kige zaak.

(1083) Cass. 17 januari 1991, R.G.A.R. 1994, nr. 12.272; Cass. 5 december 1997, Arr. Cass.

1997, 1293: het gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan zich niet op art. 1384, lid 1 B.W.

beroepen om aan te tonen dat er geen toevallig feit was wanneer de verzekeraar van de eigenaar

van het voertuig dat een ongeval heeft veroorzaakt omdat het gebrekkig was, tegen het

Motorvoertuigfonds optreedt tot vergoeding van de schade voor een lichamelijk letsel dat

door het voertuig was veroorzaakt, wanneer geen verzekering tot die vergoeding is verplicht

om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval

veroorzaakte, vrijuit gaat (art. 50, § 1, 2
o
, oud, Controlewet Verzekeringen); L. CORNELIS, o.c.,

p. 493, nr. 302; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1408, nr. 79.

(1084) Zie Luik 25 november 1998, T.B.B.R. 2000, 297, noot S. HEERINCKX;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1331, nr. 80; zie ook: G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 698 e.v., nr. 742

e.v.: binnen het contractuele veld wordt art. 1384, lid 1 B.W. niet toegepast. Wanneer het

gebruik van zaken bij de uitvoering van het contract echter een resultaatsverbintenis uitmaakt

worden de gevolgen van art. 1384, lid 1 B.W. feitelijk sterk benaderd.

(1085) Gent 28 juni 1996, Eur. Vervoerr. 1996, 843.

(1086) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1331, nr. 80.

(1087) Antwerpen 24 mei 1995, A.J.T. 1995-96, 131.
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De verhaalsvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar voor de uitke-

ringen aan een werknemer, slachtoffer van een val op een gebrekkige trap, op

de bewaker (klant) heeft een quasi-delictuele basis. De wetsverzekeraar is

immers gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer en niet in deze van

zijn werkgever. Er bestaat geen enkel contract tussen de uitbaatster van de

herberg en het slachtoffer, de leverancier van de brouwerij, zelfs al is deze de

uitvoeringsagent van de overeenkomst, gesloten door zijn werkgever met de

cafeÂ-uitbaatster(1088).

E. Het vermoeden van aansprakelijkheid. Draagwijdte. Tegenbewijs en

grondslag

70. VERMOEDEN IURIS ET DE IURE Ð VREEMDE OORZAAK

Indien het slachtoffer bewijst dat de geleden schade het gevolg is van een

gebrek in de zaak, kan de aangesprokene zich niet bevrijden van zijn

vermoede aansprakelijkheid op grond van art. 1384, lid 1 B.W. door aan te

tonen dat hij geen fout heeft begaan(1089). Wil de bewaarder zich bevrijden

van zijn aansprakelijkheid, dan kan hij dit enkel door aan te tonen dat de

schade geleden door het slachtoffer veroorzaakt werd door een vreemde

oorzaak(1090).

Dit beginsel wordt bevestigd door de rechtspraak(1091).

Het vermoeden van aansprakelijkheid in art. 1384, lid 1 B.W. ten laste van de

bewaarder van een gebrekkige zaak, bestaat alleen ten gunste van hen die

schade hebben geleden en kan enkel door hen worden aangevoerd(1092).

Het vermoeden van aansprakelijkheid ingesteld door artikel 1384, lid 1 B.W.

is ingegeven door de bezorgdheid een efficieÈntere bescherming te verzekeren

van de slachtoffers van schade veroorzaakt door het gebrek van de zaak die

men onder zijn bewaring heeft. Het bestaat slechts ten gunste van personen

die rechtstreeks slachtoffer zijn van de schade en kan slechts door hen

worden ingeroepen(1093).

Het aansprakelijkheidsvermoeden dat op de bewaarder rust kan enkel weer-

legd worden indien de bewaarder het bewijs levert dat de schade niet te

(1088) Gent 20 december 1996, R.W. 1999-2000, 467.

(1089) Vred. Leuven 20 juli 1993, Iuvis 1994, 252; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c.,

p. 262-263, nr. 580.

(1090) B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 262-263, nr. 580.

(1091) Zie o.m. Cass. 13 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 493 en R.W. 1994-95, 1329, noot; Luik

30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67.

(1092) Cass. 5 december 1997, Arr. Cass. 1997, 1293.

(1093) Cass. 17 januari 1991, R.G.A.R. 1994, nr. 12.272.
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wijten is aan een gebrek in de zaak, maar veroorzaakt werd door een vreemde

oorzaak: toeval, overmacht, daad van een derde of van het slachtoffer(1094).

De omstandigheid dat het gebrek waardoor een zaak aangetast was, door een

vreemde oorzaak veroorzaakt werd, neemt de aansprakelijkheid van de

bewaarder van de zaak voor de schade die de zaak veroorzaakte, niet

weg(1095).

Slechte weersomstandigheden worden zelden aanvaard als overmacht(1096).

Zo werd geen overmacht aanvaard bij hevige stormwind(1097).

Daarentegen aanvaardde het Hof van Beroep van Brussel de storm van

26 februari 1990 (met rukwinden van meer dan 137 km/u) als een natuurlijke

ramp en als een geval van overmacht. Als gevolg van die uitzonderlijk hevige

storm werd een glazen paneel van een bushokje verbrijzeld(1098).

Dezelfde beoordeling werd gegeven aan de situatie waarbij een elektrici-

teitspaal omviel op de rijweg bij stormwinden aan topsnelheden van 136,8

km/u. De storm die dermate uitzonderlijk was dat hij officieel werd erkend

als ramp, vormde een uitwendige, onvoorzienbare en onweerstaanbare ge-

beurtenis zodat de bewaarder van een paal zich kon beroepen op over-

macht(1099).

(1094) Zie Cass. 13 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 493, R.W. 1994-95, 1329, noot en J.T. 1994,

231; Cass. 14 mei 1999, Arr. Cass. 1999, 283 en Pas. 1999, I, 283; Luik 30 juni 1993, J.L.M.B.

1994, 67; Gent 8 juni 1994, R.W. 1996-97, 1063; Antwerpen 14 november 1995, Limb. Rechtsl.

1996, 224; Antwerpen 20 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 515; Antwerpen 6 januari 1997, De Verz.

1997, 494; Brussel 21 oktober 1997, A.J.T. 1998-99, 43; Luik 24 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 334;

Pol. Luik 5 oktober 1998, De Verz. 1999, 306; V. BUSSCHAERT, ,,Artikel 1384, lid 1, B.W. en

artikel 1386 B.W. Storm als vreemde oorzaak'', De Verz. 1997, 324; A. VAN OEVELEN, ,,De

buitencontractuele aansprakelijkheid van de eigenaar of exploitant van een onroerend goed en

de verzekering van die aansprakelijkheid'', R.W. 1997-98, 1233-1234.

(1095) Cass. 21 mei 1999, T.B.B.R. 1999, 652: gebrek van een boomstam (verrotte toestand)

door een natuurverschijnsel; Brussel 21 oktober 1997, A.J.T. 1998-99, 43; B. DUBUISSON,

,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux,

baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 39.

(1096) Voor een toepassing, zie: Brussel 25 juni 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13.092; Antwerpen

25 januari 1999, De Verz. 1999, 527, noot V. BUSSCHAERT; Rb. Mechelen 3 december 1996, De

Verz. 1997, 322; V. BUSSCHAERT, ,,Artikel 1384, lid 1, B.W. en artikel 1386 B.W. Storm als

vreemde oorzaak'', De Verz. 1997, 324-325.

(1097) Cass. 21 mei 1999, T.B.B.R. 1999, 652; Gent 16 november 1993, R.W. 1994-95, 1084;

Brussel 18 november 1993, R.W. 1995-96, 112; Antwerpen 20 februari 1995, A.J.T. 1994-95,

500, noot B. WYLLEMAN; Bergen 10 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.731; Antwerpen 24 mei

1995, A.J.T. 1995-96, 131; Luik 27 november 1996, De Verz. 1997, 491; Rb. Hasselt

23 november 1990, R.W. 1993-94, 440; Rb. Dendermonde 23 oktober 1992, R.W. 1994-95,

646; Rb. Brussel 16 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.538; Rb. Brussel 7 september 1995, De

Verz. 1996, 328; Rb. Gent 13 december 1996, De Verz. 1998, 263; Pol. Nijvel 15 maart 1999,

De Verz. 1999, 750, noot C. BELLEMANS; Vred. Herentals 21 juni 1994, Iuvis 1997, 753;

V. BUSSCHAERT, ,,Artikel 1384, lid 1, B.W. en artikel 1386 B.W. Storm als vreemde oorzaak'',

De Verz. 1997, 324; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du

fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 41.

(1098) Brussel 25 juni 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13.092; zie ook: Brussel 19 september 1996,

R.G.A.R. 1998, nr. 12.966: 136,8 km/u; Antwerpen 25 januari 1999, De Verz. 1999, 527, noot

V. BUSSCHAERT: 133 km./u.

(1099) Brussel 19 september 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.966.
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Ook een windhoos die in de hele stad vernielingen aanbracht (afwaaien van

dakpannen) betrof een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat een vreemde

oorzaak uitmaakt. Maar de erkenning van een storm als een openbare ramp

bewijst op zichzelf niet de overmacht(1100).

71. FOUT VAN DE BENADEELDE

De fout van het slachtoffer kan ertoe leiden dat de bewaarder van de zaak

geheel of gedeeltelijk bevrijd wordt van zijn aansprakelijkheid(1101). De

eigen fout van het slachtoffer wordt beoordeeld aan de hand van het ge-

meenrechtelijk criterium (zie Deel I). De omstandigheid dat een schade

tegelijkertijd door de fout van het slachtoffer en door de tussenkomst van

een gebrekkige zaak is veroorzaakt, sluit de toepassing van de aansprakelijk-

heid van de bewaarder van die gebrekkige zaak niet uit. De bij artikel 1384,

lid 1 B.W. ingestelde aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak sluit

immers niet uit dat een fout van de getroffene tot het ontstaan van de schade

kan hebben bijgedragen(1102).

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter, waarin deze

enerzijds een oorzakelijk verband tussen het gebrek van de zaak en de

schade, en anderzijds een door de getroffene begane fout aanwijst, maar

de bewaarder van de gebrekkige zaak veroordeelt om de schade volledig te

vergoeden, zonder dat de rechter vaststelt dat de schade, ook zonder de fout

van de getroffene, zou ontstaan zijn, zoals zij zich heeft voorgedaan(1103).

De vernietiging van het beroepsarrest strekt zich niet uit tot de beslissing dat

de zaak een gebrek vertoonde, waarvoor de bewaarder aansprakelijk is, noch

tot de beslissing die het schadebedrag vaststelt.

In het Franse recht trad de rechtspraak sinds het Desmares-arrest van 21 juli

1982(1104) de stelling bij dat de bewaarder van de zaak, in geval van een

fout van de benadeelde, slechts bevrijd was van zijn aansprakelijkheid indien

de fout van het slachtoffer voor de bewaarder van de zaak onvoorzienbaar en

onweerstaanbaar was(1105). Indien dit niet het geval was, kon de bewaarder

niet bevrijd worden van zijn aansprakelijkheid, zelfs niet gedeeltelijk. Deze

strenge rechtspraak ten aanzien van de bewaarder van de zaak werd inmid-

(1100) Luik 27 november 1996, De Verz. 1997, 491: windsnelheid tussen 89 en 115 km/u; Rb.

Brussel 16 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.538: windsnelheid van 140 km/u; Rb. Mechelen

3 december 1996, De Verz. 1997, 322.

(1101) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 43; B. STARCK,

H. ROLAND, en L. BOYER, o.c., p. 300, nr. 683 e.v.

(1102) Cass. 26 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 721 en R.G.A.R. 1994, nr. 12.368; Bergen

13 mei 1994, De Verz. 1994, 592; Bergen 17 februari 1999, De Verz. 1999, 534, noot

C. BELLEMANS.

(1103) Cass. 26 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 721 en R.G.A.R. 1994, nr. 12.368.

(1104) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1415, nr. 83.

(1105) B. STARCK, H. ROLAND, en L. BOYER, o.c., p. 275, nr. 620; zie Cass. fr. 13 maart 1985,

J.C.P. 1985, IV, 190.
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dels verlaten(1106), onder meer gelet op de Wet Badinter van 5 juli 1985 die

deze strakke bescherming wel behoudt ten aanzien van verkeersslachtoffers.

Werden niet beschouwd als een onrechtmatige daad van het slachtoffer:

Ð het slachtoffer dat zich blindelings in de lift heeft begeven zonder na te

gaan of de lift wel op de verdieping was(1107).

Ð de getroffene, wiens voeten de grond hebben geraakt toen het schuitje

van de schommel horizontaal voorbijging, door de te diepe inplanting in

de grond van de bevestigings- en steunstaven van de schommel(1108).

Ð het slachtoffer dat, vermits hij op platte betonnen tegels stapte, geen

bijzondere aandacht moest schenken aan de aanwezigheid van diepe

sporen in de onverharde weg(1109).

Zijn wel een onrechtmatige daad van de benadeelde:

Ð het abnormale gebruik van een balustrade(1110).

Ð de autobestuurder die, indien hij voldoende aandachtig zou zijn geweest

en zijn snelheid had aangepast aan het gezichtsveld, door de openbare

verlichting en de lichtbundel van de koplampen van zijn voertuig, het

steenblok tegelegenertijd had moeten zien om het te vermijden(1111).

Ð het slachtoffer, vermits de stenen blok die het ongeval veroorzaakte tijdig

had kunnen worden opgemerkt door een normaal aandachtzame en voor-

zichtige bestuurder(1112).

Ð een voetganger die gestruikeld is over een lichte, zichtbare en voorzien-

bare verzakking van de steenweg(1113).

Ð de toeschouwer die bij een spectaculaire motorcrosswedstrijd in een

bocht ging staan(1114).

Ð het verkeerd gebruik van een automatische draaideur(1115).

Ð het slachtoffer dat zich begeeft naar een onverlichte ruimte die niet was

aangelegd voor het verkeer van voetgangers(1116).

(1106) Cass. fr. 6 april 1987 (drie arresten),D. 1987, I.R., 103, Bull. Civ. II, nr. 86, 49 en J.C.P.

1987, II, 20.828, noot F. CHABAS: ,,... attendu que le gardien de la chose instrument du

dommage est partiellement exoneÂreÂ de sa responsabiliteÂ s'il prouve que la faute de la victime a

contribueÂ au dommage''.

(1107) Brussel 13 januari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.539.

(1108) Luik 3 mei 1995, De Verz. 1996, 113.

(1109) Brussel 31 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.010.

(1110) Gent 30 september 1998, De Verz. 1999, 525.

(1111) Bergen 13 mei 1994, De Verz. 1994, 592.

(1112) Bergen 13 mei 1994, R.G.A.R. 1997, nr. 12.714.

(1113) Luik 4 januari 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.749.

(1114) Antwerpen 2 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 496.

(1115) Rb. Kortrijk 30 november 1998, R.W. 1999-2000, 860.

(1116) Bergen 17 juni 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.216.
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Ð het zichtbare bruusk niveauverschil in een landweg dat een fietser niet

opmerkt(1117).

Ð de ± onterechte ± verwachting van de gebruiker van een buitendeur die

normaal automatisch wordt geopend(1118).

Ð de fietser die een van ver zichtbaar niveauverschil in de weg niet had

opgemerkt en bijgevolg ook niet vertraagd was(1119);

Ð de passagierster die plaatsneemt op een bromfiets waarvan ze wist dat de

voetsteun ontbrak of gedeeltelijk afgebroken was(1120);

Ð het onaangepast beklimmen van een ladder met duidelijk zichtbare

roestige treden(1121);

Ð een klant die een groentenbakje geplaatst op de vloer tussen twee rekken

in een winkel niet opmerkt(1122).

De fout van de benadeelde en de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. leidt tot

verdeelde aansprakelijkheid(1123) Het feit dat Ð objectief gesproken Ð de

zwaarwichtigheid van de ,,fout'' van de bewaarder niet kan afgewogen

worden doet daar geen afbreuk aan(1124).

72. DAAD VAN EEN DERDE

De omstandigheid dat de daad van een derde aan de oorsprong ligt van het

gebrek van de zaak doet geen afbreuk aan de toepassing van art. 1384, lid 1

B.W.(1125). De bewaarder heeft wel een verhaalsrecht tegen de derde die

voor het gebrek aansprakelijk kan worden gesteld.

De daad van een derde leidt slechts zelden tot een volledige vrijstelling van

de bewaarder. Dit is enkel het geval indien het oorzakelijk verband tussen de

schade en de daad van die derde totaal is, dus zonder voorafgaande of

samenlopende aansprakelijkheid van de bewaker zelf(1126).

(1117) Luik 15 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 339.

(1118) Gent 29 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 333.

(1119) Luik 15 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 339.

(1120) Rb. Turnhout 23 december 1994, De Verz. 1996, 88.

(1121) Bergen 17 februari 1999, De Verz. 1999, 534, noot C. BELLEMANS; Rb. Doornik 29 mei

1997, De Verz. 1999, 530: slachtoffer draagt van zijn eigen schade.

(1122) Rb. Gent 23 juni 1995, T.G.R. 1995, 228.

(1123) Cass. 26 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 721 en R.G.A.R. 1994, nr. 12.368; Bergen

17 februari 1999, De Verz. 1999, 534, noot C. BELLEMANS.

(1124) Vgl. met de rechtspraak onder art. 1385 B.W., nr. 87.

(1125) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67; Gent 30 november 1995, R.G.A.R. 1997,

nr. 12.763; Brussel 4 mei 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.187: elektriciteitspaal op de autoweg

veroorzaakt door aanrijding door een onbekend voertuig; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements

reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'',

R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 28.

(1126) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 67; Gent 8 juni 1994, R.W. 1996-97, 1063.
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II. Aansprakelijkheid voor dieren

A. Personen die aansprakelijk zijn

73. PRINCIPE Ð ALTERNATIEVE AANSPRAKELIJKHEID

Art. 1385 B.W. bepaalt dat voor de schade, veroorzaakt door een dier, de

eigenaar van het dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich

ervan bedient, aansprakelijk is, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel

verdwaald of ontsnapt was(1127).

De grondslag van de aansprakelijkheid van art. 1385 B.W. wordt traditioneel

verklaard door een foutvermoeden ten laste van de bewaker van het

dier(1128) zonder dat het slachtoffer een fout dient te bewijzen(1129).

De alternatieve Ð en niet cumulatieve Ð aansprakelijkheid voor dieren kan

afgeleid worden uit het woordje ,,of'' in artikel 1385 B.W. en wordt beves-

tigd door de rechtspraak(1130).

Het slachtoffer kan dan ook voorzichtigheidshalve hetzij de eigenaar, hetzij

degene die zich van het dier bedient gedurende de tijd dat hij het in gebruik

heeft, aanspreken. Een veroordeling in solidum is uitgesloten(1131).

Anders dan in Frankrijk, waar er een vermoeden bestaat dat de eigenaar van

het dier ook de bewaarder ervan is(1132), aanvaardt de Belgische recht-

spraak dergelijk vermoeden niet uitdrukkelijk.

De rechtspraak gaat er evenwel vaak van uit dat Ð ,,prima facie'' Ð de

eigenaar van het dier als de bewaarder van het dier moet worden beschouwd,

tenzij wordt aangetoond dat de eigenaar de bewaringsbevoegdheid aan een

derde heeft overgedragen(1133).

(1127) Vred. Wolvertem 13 februari 1997, R.W. 1998-99, 928, noot B. WEYTS; A. NUYTS,

,,Les notions de garde et de gardien d'un animal et d'une chose. Rapprochements et diver-

gences'', T.B.B.R. 1995, 94.

(1128) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, deel 1: nr. 12.729, 22 p., deel 2:

nr. 12.746, 18 p.; Rb. Brugge 11 april 1996, T.G.R. 1996, 72; Vred. Hasselt 7 januari 1998,

Limb. Rechtsl. 1998, 196.

(1129) Luik 6 juni 1994, Verkeersrecht 1994, 287; Rb. Ieper 12 december 1997, T.W.V.R.

1997, 159.

(1130) Zie Gent 17 december 1997, T.B.B.R. 1999, 524; Vred. Kontich 4 mei 1993, R.W.

1994-95, 1132; B. WEYTS, ,,De toepassingsvoorwaarden van art. 1385 B.W. en de bewaring

van een ontsnapt of verdwaald dier'', R.W. 1998-99, 930-931; B. STARCK, H. ROLAND en

L. BOYER, o.c., p. 285-286.

(1131) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p.1338-1339, nr. 86.

(1132) Ph. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabiliteÂ, Parijs, Dalloz, 1996, p. 762,

nr. 3735 e.v..

(1133) Zie Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 87, R.W. 1998-99, 1431 en R.G.A.R. 1997,

nr. 12.835; M. LAMBERT, ,,Aansprakelijkheid van de eigenaar van het dier'', De Verz. 1994,

141; zie Frankrijk: B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 285-286, nr. 651.
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Dit vermoeden is slechts een feitelijk en geen wettelijk vermoeden(1134).

De facto komt de Belgische rechtspraak neer op de omkering van de bewijs-

last ten nadele van de eigenaar van het dier. Slaagt de eigenaar er niet in het

bewijs te leveren dat hij de bewaring heeft overgedragen, b.v. naar aanleiding

van schade veroorzaakt door een verloren, ontsnapt of verdwaald dier, dan

zal de rechter vaak oordelen dat de eigenaar aansprakelijk is. Niet dienend is

het bewijs dat de eigenaar, op het ogenblik dat zijn dier ontsnapt is, niet

aanwezig was(1135).

Zijn de toepassingsvoorwaarden van art. 1385 B.W. vervuld, dan kan de

aangesprokene zich slechts van zijn aansprakelijkheid bevrijden door aan te

tonen, hetzij dat hij niet de eigenaar van het dier was op het ogenblik dat de

schade werd veroorzaakt of minstens dat het slachtoffer dat de bewijslast

draagt, het bewijs hiervan niet levert, hetzij dat een derde zich op het

ogenblik van de schadeverwekkende daad van het dier bediende(1136).

74. BEGRIP BEWARING Ð TOEZICHT

Meermaals hanteert de rechtspraak het begrip ,,juridische bewaking'' als

grondslag voor de aansprakelijkheid gegrond op art. 1385 B.W.(1137).

Zoals aangeduid in een vroeger overzicht, kan het begrip ,,juridische bewa-

king'' verwarring verwekken(1138).

Het wekt de indruk dat de bewaarder over een recht op het dier moet

beschikken. In Frankrijk is het criterium van juridische bewaking reeds lang

uitdrukkelijk verworpen. Daar is de aansprakelijkheid in art. 1385 B.W.

gesteund op ,,l'obligation de garde correlative aux pouvoirs de direction,

de controÃle et d'usage qui caracteÂrisent le gardien''(1139). De bewaarder is

hij die in feite het gezag over het dier uitoefent.

In navolging van het Franse recht werd ook in BelgieÈ het begrip juridi-

sche bewaking in vraag gesteld(1140).

(1134) L. CORNELIS, o.c., p. 601, nr. 369.

(1135) S. COVEMAEKER, ,,Wie is `bewaarder' van een dier bij medische behandeling: de

eigenaar of de dierenarts?'', T.B.B.R. 1999, 646-651; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht van rechtspraak (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1338, nr. 86.

(1136) L. CORNELIS, o.c., p. 602, nr. 369.

(1137) Zie b.v. Antwerpen 23 november 1994, R.W. 1995-96, 1267; Bergen 2 december 1996,

J.T. 1997, 273 en R.G.A.R. 1998, nr. 12.934.

(1138) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1419, nr. 87.

(1139) Cass. fr. 21 oktober 1981, Gaz. Pal. 1982, I, 147 noot F. CHABAS.

(1140) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, p. 1255, nr. 94; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v.

K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1419, nr. 87;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1340, nr. 87.

TPR 2000 1759

/secure/DocumentView.aspx?id=rn75836&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn83380&amp;origin=TPR


Het Hof van Cassatie gebruikt in een arrest van 19 januari 1996(1141) terecht

het begrip ,,meesterschap'' over het dier. Normaal is de eigenaar de meester

van het dier, tenzij die bevoegdheid werd overgedragen(1142).

Het meesterschap van de eigenaar gaat niet over op een derde die tijdens een

kortstondig contact met een verdwaald dier, om erger te voorkomen de

bewegingsvrijheid ervan beperkt door het vast te binden aan een paal(1143).

De aansprakelijkheid voor de door een dier veroorzaakte schade gaat niet

over van de eigenaar op diegene die zich van het dier bedient, terwijl hij het

in gebruik heeft, door het enkele feit dat die persoon het dier onder zijn

bewaring heeft. Met ,,bewaring'' bedoelt het Hof van Beroep te Gent hier

klaarblijkelijk de feitelijke hoede over het dier(1144).

Wil een niet-eigenaar aansprakelijk zijn dan moet de bewaarder op het

ogenblik van het schadeverwekkend feit daadwerkelijk het ,,meesterschap''

over het dier hebben. Met ,,meesterschap'' bedoelt de rechtspraak een niet-

ondergeschikte macht van leiding en toezicht, zonder inmenging van de

eigenaar, om het dier te leiden en toezicht erover uit te oefenen, waarbij

de ,,meester'' dezelfde macht heeft als de eigenaar om het dier te gebruiken,

welke voorwaarde tot de feitelijke beoordeling van de rechter behoort(1145).

Niet vereist is dat de bewaarder over een onbetwiste en te eigen nutte

uitgeoefende macht beschikt(1146);

De loutere feitelijke macht die iemand over een dier heeft, is onvoldoende

om deze als bewaarder van het dier te beschouwen. De bewaarder moet

immers over een niet-ondergeschikte bevoegdheid van leiding en toezicht

beschikken. Maar een band van aanstelling verhindert niet dat een aan-

gestelde over voldoende vrijheid kan beschikken om als ,,meester'' van het

dier te worden aanzien(1147).

(1141) Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 87 en R.W. 1998-99, 1431.

(1142) Brussel 18 januari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.486.

(1143) Vred. Wolvertem 13 februari 1997, R.W. 1998-99, 928.

(1144) Gent 26 april 1995, R.W. 1996-97, 1406.

(1145) Cass. 18 november 1993, Arr. Cass. 1993, 966, T.B.B.R. 1995, 91, noot A. NUYTS en

R.W. 1995-96, 268; Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 87, R.W. 1998-99, 1431 en R.G.A.R.

1997, nr. 12.835; Antwerpen 23 november 1994, R.W. 1995-96, 1267; Bergen 13 maart 1996,

R.G.A.R. 1998, nr. 13.012; Luik 22 mei 1996, R.R.D. 1997, 22, noot E. CEREXHE; Bergen

2 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.934 en J.T. 1997, 273; Rb. Brussel 25 november 1994,

T.B.B.R. 1996, 352; Rb. Tongeren 25 september 1996, R.W. 1997-98, 1052: door een pony met

gespan voor een dag te verhuren aan onervaren menners, waarbij laatstgenoemden niet aan het

getuig dienden te komen en niet mochten afwijken van de aangeduide route, heeft de verhuurder

geenszins het meesterschap over het dier overgedragen aan de huurder en blijft de verhuurder de

juridische bewaarder van dit dier; A. NUYTS, ,,Les notions de garde et de gardien d'un animal et

d'une chose. Rapprochements et divergences'', T.B.B.R. 1995, 95.

(1146) Cass. 18 november 1993, T.B.B.R. 1995, 91, noot A. NUYTS, Arr. Cass. 1993, 966 en

R.W. 1995-96, 268; anders: Rb. Doornik 24 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.560.

(1147) Zie het beginselarrest van 5 november 1981: Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1981-

82, 320, R.W. 1983-84, 2909, noot, Pas. 1982, I, 316, concl. Proc.-Gen. F. DUMON en R.G.A.R.

1982, nr. 10.526, concl. Proc.-Gen. F. DUMON, geciteerd en besproken in H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R.

1987, p. 1424, nr. 92.
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In de lagere rechtspraak wordt de begripsbepaling van ,,meesterschap'' over

het dier volledig hernomen. De derde, niet-eigenaar van het dier, kan slechts

als bewaarder beschouwd worden indien de eigenaar van het dier het vol-

ledige meesterschap over het dier werkelijk aan de derde heeft overgedragen,

d.w.z. de niet-ondergeschikte macht van leiding en toezicht zonder inmen-

ging van de eigenaar(1148).

Om aan een derde, niet-eigenaar van het dier, de hoedanigheid van bewaar-

der toe te kennen, wordt wel in feite nagegaan of hij daartoe de vereiste

bekwaamheid of deskundigheid bezit. Zo oordeelde het Hof van Beroep te

Antwerpen dat de huurster van een paard in een maneÁge de juridische

bewaring heeft over het dier wanneer ze de vereiste bekwaamheid heeft

om leidings-, gebruiks- en controlemacht op een paard uit te oefenen, ze dat

paard zelfstandig opzadelde, het los reed en nadien de zadelriem vastbond,

zonder enige begeleiding van de eigenaar(1149).

De rechtspraak interpreteert de overdracht van bewaring beperkend door de

macht van de bewaarder van het dier te vergelijken met de bevoegdheid

welke de eigenaar bezit om het dier te gebruiken in dezelfde feitelijke

omstandigheden(1150).

Heeft de bewaarder van het dier dezelfde gebruiksmacht als de eigenaar, dan

heeft hij het volledige meesterschap over het dier verworven. Niet naar recht

verantwoord is het arrest dat de beslissing dat de aangesprokene Ð niet-

eigenaar van het dier Ð op het ogenblik van het schadegeval niet over een

niet-ondergeschikte macht van leiding en toezicht zonder macht van inmen-

ging van de eigenaar beschikte, laat steunen op de omstandigheid dat niet

was aangetoond dat deze beschikte ,,over een onbetwiste macht en die dus te

eigen nutte werd uitgeoefend''(1151).

De voorwaarde dat de eigenaar eenzelfde bevoegdheid om het dier te

gebruiken, gelijk aan deze van de eigenaar, aan de bewaarder heeft over-

gedragen, wordt door de rechter in feite beoordeeld(1152).

Gezien het faillissementsbeslag een algemene en absolute draagwijdte heeft

en zelfs de goederen treft die krachtens art. 1408 Ger. W. niet voor beslag

(1148) Zie b.v. Antwerpen 23 november 1994, R.W. 1995-96, 1267; Bergen 13 maart 1996,

R.G.A.R. 1998, nr. 13.012; Luik 22 mei 1996, R.R.D. 1997, 22, noot E. CEREXHE; Bergen

2 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.934; Gent 15 april 1999, R.G.A.R. 2000, nr. 13.249;

Rb. Kortrijk 6 mei 1996, R.W. 1999-2000, 132; Rb. Tongeren 25 september 1996, R.W. 1997-

98, 1052; Rb. Brussel 11 april 1997, T.B.B.R. 1999, 643 en T.G.R. 1997, 11; zie Frankrijk:

B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 286, nr. 652.

(1149) Antwerpen 23 november 1994, R.W. 1995-96, 1267; vgl. met Rb. Brussel 25 november

1994, T.B.B.R. 1996, 352: zelfde beginselen, andere feitelijke conclusie.

(1150) Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 87, R.W. 1998-99, 1431 en R.G.A.R. 1997,

nr. 12.835; Bergen 13 maart 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.012; zie Frankrijk: B. STARCK, H.

ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 287 e.v., nr. 653 e.v.

(1151) Cass. 18 november 1993, R.W. 1995-96, 268 en T.B.B.R. 1995, 91, noot A. NUYTS.

(1152) Zie Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 87 en R.G.A.R. 1997, nr. 12.835.
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vatbaar zijn, is de curator de bewaarder van de hond van de gefail-

leerde(1153).

Hierbij aansluitend rijst de vraag in welke mate men professionele dieren-

verzorgers of dierenvervoerders nog kan beschouwen als bewaarder in de zin

van art. 1385 B.W. Beroepsverzorgers of dierenvervoerders krijgen immers

theoretisch op geen enkel ogenblik een gebruiksmacht die gelijk is aan die

van de eigenaar, maar enkel een macht die hen in staat stelt het dier te

verzorgen of te vervoeren(1154).

Dit probleem kan benaderd worden bij de interpretatie van het ,,zich be-

dienen van het dier''.

75. BEGRIP ,,ZICH BEDIENEN VAN HET DIER''

Art. 1385 B.W. stelt de eigenaar van een dier of, terwijl hij het in gebruik

heeft, degene die zich ervan bedient, aansprakelijk voor het gedrag van het

dier(1155). De rechtspraak besteedt weinig aandacht aan de inhoud van het

begrip ,,zich bedienen van''.

De voorkeur moet uitgaan naar een ruime begripsbepaling, waarbij ,,zich

bedienen'' vereist dat de betrokkene het volle meesterschap over het dier

heeft, dat wil zeggen een niet-ondergeschikte bevoegdheid van leiding en

toezicht(1156). M.a.w. ook het gebruik maken van het dier binnen de uit-

oefening van zijn beroep valt daaronder. Bij de dierenarts betekent dit dat hij

zich van het dier bedient om het te kunnen verzorgen(1157).

De dierenarts is aansprakelijk voor de schade aangericht door het dier

wanneer hij, op het ogenblik van het schadeverwekkend feit, het meester-

schap over het dier had, wat inhoudt dat hij een niet-ondergeschikte macht

had om, zonder inmenging van de eigenaar, het dier te leiden en toezicht

erover uit te oefenen(1158).

De beroepsactiviteit van de dierenarts kan dus voor gevolg hebben dat het

meesterschap over het dier bij hem rust tijdens de behandeling.

Indien uit geen enkel objectief element blijkt dat het slachtoffer een fout

heeft begaan, noch dat de eigenaar van het paard gedurende de ingreep ook

(1153) Antwerpen 24 januari 1995, R.W. 1995-96, 780.

(1154) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1341.

(1155) Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 1431, R.W. 1998-99, 1431 en R.G.A.R. 1997,

nr. 12.835; Vred. Wolvertem 13 februari 1997, R.W. 1998-99, 928.

(1156) Rb. Brussel 25 november 1994, T.B.B.R. 1996, 352.

(1157) Zie b.v. Gent 26 april 1995, R.W. 1996-97, 1406; Bergen 2 december 1996, R.G.A.R.

1998, nr. 12.934; Rb. Brussel 11 april 1997, T.B.B.R. 1999, 643; S. COVEMAEKER, ,,Wie is

`bewaarder' van een dier bij medische behandeling: de eigenaar of de dierenarts?'', T.B.B.R.

1999, 649; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht van recht-

spraak, (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1388, nr. 86; vgl. Frankrijk: B. STARCK, H. ROLAND en

L. BOYER, o.c., p. 286, nr. 652.

(1158) Rb. Brussel 11 april 1997, T.B.B.R. 1999, 643, noot S. COVEMAEKER.
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maar enig meesterschap hierover heeft behouden, is de veearts alleen aan-

sprakelijk als bewaarder van het dier(1159).

Maar wanneer, tijdens de ingreep van een dierenarts, de eigenaar aanwezig

blijft en actief deelneemt Ð zij het op ondeugdelijke wijze Ð bij het

vasthouden van het dier, blijft hij de bewaarder(1160).

In de besproken periode werd het criterium ook toegepast op de uitbater van

de maneÁge, die bewaarder blijft van het paard gedurende een les die aan een

ruiter gegeven wordt(1161).

Ook de paardenverzorger, bij wie het paard op pension is, heeft op dat

ogenblik het meesterschap over het dier(1162).

Tijdens hindernisoefeningen in een maneÁge is niet de ruiter maar de eigenaar,

die aanwezig blijft en instructies geeft, de bewaarder(1163).

De eigenaar van een renpaard en niet de jockey is tijdens een renwedstrijd de

bewaarder van het dier(1164).

76. IS HET VOORDEEL OF NUT EEN CRITERIUM?

Het nut of profijt dat een persoon heeft van een dier is sinds het arrest van het

Hof van Cassatie van 30 april 1975 niet langer een bepalend criterium om uit

te maken wie de bewaarder van het dier is(1165).

In 1993 heeft het Hof van Cassatie nogmaals beslist dat de bewaarder het

meesterschap niet voor eigen rekening moet uitoefenen(1166).

Lagere rechtspraak heeft met dit beginsel soms moeite.

Zo oordeelde de Rechtbank te Doornik dat de bewaking van een dier het

volledig meesterschap over het dier ,,pro suo'' vereist. Een vriend, aan wie de

gebruikelijke bewaarder tijdens zijn afwezigheid, de bewaking heeft toever-

trouwd en die hem kosteloos een dienst wil bewijzen, handelt niet ,,pro

suo''(1167).

Dit betekent evenwel niet dat het nut of profijt van de gebruiker van het dier

geen feitelijk element kan zijn bij het nazicht van de juiste hoedanigheid van

de bewaarder.

(1159) Bergen 2 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.934.

(1160) Rb. Nijvel 5 december 1997, T.B.B.R. 1999, 644, noot S. COVEMAEKER.

(1161) Rb. Brussel 2 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.467; zie ook: Rb. Kortrijk 6 mei 1996,

R.W. 1999-2000, 132.

(1162) Brussel 17 december 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.048.

(1163) Gent 15 april 1999, R.G.A.R. 2000, nr. 13.249.

(1164) Vred. Westerlo 7 september 1994, A.J.T. 1994-95, 312.

(1165) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, p. 1259, nr. 96.

(1166) Cass. 18 november 1993, Arr. Cass. 1993, 966, T.B.B.R. 1995, 91 en R.W. 1995-96,

268; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses

(choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 48.

(1167) Rb. Doornik 24 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.650; zie ook: Vred. Gent 18 januari

1994, Inter. Vervoerr. 1994, 384.
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Zo hanteerde de rechtspraak het voordeel of nut ook vroeger vaak als een

criterium om degene die een dier gratis verzorgt in het kader van een

vriendendienst niet als de bewaarder van het dier te beschouwen(1168).

Wanneer de verzorger optreedt in naam en voor rekening van de eigenaar,

van wie hij onderrichtingen ontvangt in verband met de aan een hond te

verstrekken zorgen, wordt hij niet de bewaker van het dier(1169). Het

meesterschap van een derde over het dier sluit inderdaad de inmenging

van de eigenaar bij het toezicht uit.

77. ONTSNAPT OF VERDWAALD DIER Ð ACHTERGELATEN DIER

De bewaarder van het dier Ð eigenaar of gebruiker Ð blijft aansprakelijk

voor de schade veroorzaakt door het dier, ongeacht of het dier onder zijn

bewaring stond dan wel of het dier verdwaald of ontsnapt was(1170).

Zo was de eigenaar van een uitgebroken paard, dat een verkeersongeval had

veroorzaakt door plotseling te verschijnen op de rijbaan, aansprakelijk aan-

gezien hij erkend had dat de paarden tegen de afsluiting konden drukken en

hierdoor aangetoond wordt dat hij zich bewust was van de ondoeltreffend-

heid van de omheining die hij had geplaatst(1171).

De eigenaar van een renpaard is op grond van art. 1385 B.W. gehouden de

schade te vergoeden die zijn paard veroorzaakte toen het tijdens een wed-

strijd op hol sloeg, zijn jockey afwierp, en ontsnapte uit de renbaan(1172).

Het paard waarvan de reacties onvoorzienbaar waren, is de oorzaak van een

kettingsbotsing.

Wanneer een paard ontsnapt uit een rijschool omdat een leerling, zoals

gebruikelijk, bij het uitmesten van de stal slechts een kruiwagen voor de

staldeur plaatst en het op hol geslagen dier een auto-ongeval veroorzaakt, kan

de rijschool, die niet de eigenaar is maar het paard onder bewaking heeft,

aansprakelijk worden gesteld op grond van art. 1385 B.W.(1173).

De aansprakelijkheid ex art. 1385 B.W. is gesteund op een door de wet

vermoede fout in de bewaking van het dier dat de schade veroorzaakt. De

omstandigheid dat door het loslopen van een hond een andere hond eveneens

kan ontsnappen en een verkeersongeval veroorzaakt, kan door de bewaker

van de tweede hond niet worden ingeroepen om aan zijn aansprakelijkheid te

ontsnappen(1174).

(1168) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1355, nr. 89.

(1169) Luik 22 mei 1996, R.R.D. 1997, 22 noot E. CEREXHE.

(1170) Art. 1385 B.W.; Luik 8 november 1999, J.L.M.B. 2000, 766, noot D. PHILIPPE; Vred.

Wolvertem 13 februari 1997, R.W. 1998-99, 928; B. WEYTS, ,,De toepassingsvoorwaarden van

art. 1385 B.W. en de bewaking van een ontsnapt of verdwaald dier'', R.W. 1998-99, 931-932.

(1171) Rb. Dinant 7 april 1993, De Verz. 1994, 136.

(1172) Vred. Westerlo 7 september 1994, A.J.T. 1994-95, 312.

(1173) Rb. Kortrijk 6 mei 1996, R.W. 1999-2000, 132.

(1174) Rb. Brugge 11 april 1996, T.G.R. 1996, 72.
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De bewaking van paarden die tijdens een wandeling hun ruiters afwerpen en

bij hun vlucht auto's beschadigen, behoort toe aan de uitbaatster van de

maneÁge, Ð los van het eigendomsrecht over die paarden Ð als blijkt dat

die dieren onder toezicht en leiding stonden van de uitbaatster. Zij is bij-

gevolg aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen op grond van art. 1385

B.W.(1175).

Het meesterschap van de eigenaar gaat niet over op een derde die tijdens een

kortstondig contact met een verdwaald dier, om erger te voorkomen, de

bewegingsvrijheid beperkt door het vast te binden aan een paal(1176).

78. BLOTE HOUDER Ð VERVOERDER Ð KOPER

( a ) D e t e n t o r

Ook voor de loutere detentor van een dier geldt het beginsel dat hij de

bewaarder van het dier wordt zodra hij de niet-ondergeschikte bevoegdheid

van controle, toezicht en leiding over het dier heeft.

Het kwam niet toe aan de eigenaar om over zijn paard toezicht te houden

wanneer het in een weide of in een box vertoeft, of van de ene plaats naar de

andere wordt gebracht door de persoon (de pensionhouder) op wie op dat

ogenblik de controle rustte(1177).

( b ) V e r v o e r d e r

In beginsel gaat de rechtspraak ervan uit dat tijdens de vervoersovereenkomst

Ð tenzij tegenindicatie Ð de bewaring over het vervoerde dier werkelijk

overgedragen wordt aan de vervoerder(1178).

In de besproken periode vinden we hierover niets terug.

( c ) K o p e r

Bij de verkoop blijft de verkoper in beginsel bewaarder over het dier tot aan

de levering omdat hij het meesterschap over het dier behoudt. Pas na de

levering verwerft de koper in beginsel de werkelijke bewaring over het

dier(1179).

In de besproken periode oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat, om uit

te maken of de veehandelaar-verkoper dan wel de landbouwer-koper de

(1175) Vred. Ieper 28 oktober 1994, De Verz. 1996, 349, noot V. BUSSCHAERT.

(1176) Vred. Wolvertem 13 februari 1997, R.W. 1998-99, 928, noot B. WEYTS.

(1177) Brussel 17 december 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.048.

(1178) Zie de in het vorig overzicht besproken cassatiearresten: Cass. 20 april 1979, Arr. Cass

1978-79, 993, R.W. 1979-80, 1126 en Pas. 1979, I, 989; Cass. 26 juni 1981, Arr. Cass. 1980-81,

1269, R.W. 1981-82, 2628, noot en Pas. 1981, I, 1248; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE, K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, nr. 91B.

(1179) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p.1345-1346, nr. 91; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 285-286, nr. 651.
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bewaking en het feitelijk gezag uitoefende over een koe op het ogenblik van

haar ontsnapping bij de leveringsoperatie, niet moet worden nagegaan of de

koop al dan niet voltrokken was, vooral wanneer zowel de verkoper als de

koper zich gedragen alsof de koop gesloten is en alleen de aangestelden van

de koper het recht hadden de leiding en het toezicht uit te oefenen over de

koe(1180).

Het Hof van Cassatie verwierp het cassatieberoep tegen dit arrest daar de

feitenrechter terecht had kunnen oordelen dat de aangestelden van de koper

de macht hadden om het dier te leiden en dus de koper als bewaarder van de

koe kan aanzien worden vanaf het ogenblik dat ze uit de stal werd afge-

haald(1181). Het meesterschap over het dier vereist dat de eigenaar aan de

bewaarder dezelfde macht als de zijne om het dier te gebruiken heeft over-

gedragen.

79. AANGESTELDE ALS BEWAARDER

Sinds het belangrijke cassatiearrest van 5 november 1981(1182) sluit het

bestaan van een gezagsverhouding principieel niet uit dat de aangestelde de

hoedanigheid van bewaarder van het dier bezit.

De aangestelde kan in de uitvoering van zijn taak immers over een voldoende

vrijheid beschikken om als meester van het dier te worden aanzien, wat dan

tot de verticale (getrapte) cumul van de artikelen 1385 B.W. en 1384, lid 3

B.W. zou kunnen leiden(1183).

In de besproken periode is er geen rechtspraak die ingaat tegen dit begin-

sel(1184).

De aangestelden van de veehandelaar-koper die door hem worden uitge-

stuurd om de levering te aanvaarden van een koe, haar uit de stal te halen,

haar tweemaal laten ontsnappen en aan de rijkswacht en nadien aan een

veearts de zorg toevertrouwen haar hetzij af te maken hetzij in slaap te

brengen, oefenen voor rekening van hun opdrachtgever de bewaking uit over

het dier zonder tussenkomst van de landbouwer-verkoper(1185).

Er bestaat geen twijfel over dat de verticale samenloop van art. 1385 (t.a.v.

de bewaarder-aangestelde) en art. 1384, lid 3 B.W. in beginsel wel toegelaten

is. In het geciteerde arrest van 5 november 1981 heeft het Hof van Cassatie de

aansteller onrechtstreeks aansprakelijk gesteld met verwijzing naar artikel

(1180) Brussel 22 november 1994, T. Vred. 1997, 305.

(1181) Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 87, R.G.A.R. 1997, nr. 12.835 en R.W. 1998-99,

1431.

(1182) Geciteerd en besproken in H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1425, nr. 92.

(1183) Zie Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1981-82, 328, R.W. 1983-84, noot en Pas. 1982,

I, 316, concl. Proc.-Gen. F. DUMON.

(1184) Vgl. Frankrijk: B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, o.c., p. 285-286, nr. 651.

(1185) Brussel 22 november 1994, T. Vred. 1997, 305.
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1384, lid 1 B.W. Ð men is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de

daad van personen voor wie men moet instaan Ð en artikel 1384, lid 3 B.W.

Ð de aansteller is aansprakelijk voor de schade door zijn aangestelden

veroorzaakt in de bediening waartoe hij hen heeft. Als de aangestelde in

zijn bediening schade heeft veroorzaakt, die hem toerekenbaar is, is zijn

aansteller aansprakelijk, onafgezien van het feit of de aangestelde dan wel

kwalitatief kan aangesproken worden. Het onderscheid tussen vermoede en

bewezen fout verliest hier elk belang (zie nr. 124 e.v.)(1186). Wanneer aan

de bewaker van het dier een persoonlijke fout verwijtbaar is in het toezicht

(art. 1382-1383 B.W.: monitrice in een maneÁge) kan de uitbater van de

maneÁge worden aangesproken krachtens art. 1384, lid 3 B.W.(1187).

80. LEERLING Ð RUITER

De leerling-ruiters worden meestal niet beschouwd als bewaarders van het

paard dat ze berijden omdat ze niet het volledige meesterschap over het paard

verwerven(1188).

Iedere leraar in paardrijden dient te weten dat niet al zijn leerlingen even

getalenteerd zijn voor deze sport. De ritmeester die de aanleg van een

leerlinge niet op haar juiste waarde heeft ingeschat en die een ,,gekarakteri-

seerde'' onvoorzichtigheid begaat door haar te laten galopperen tegen haar

wil en niettegenstaande haar angst op de eerste dag van de stage, is aan-

sprakelijk als de bewaarder van het paard(1189).

Wanneer, tijdens hindernisoefeningen in een maneÁge, de eigenaar aanwezig

blijft en instructies geeft, is de ruiter niet de bewaker van het dier(1190).

81. PROFESSIONELE DIERENVERZORGERS

Opdat de professionele verzorger van een dier als de bewaarder van het dier

kan beschouwd worden, is vereist dat deze op het ogenblik van het schade-

verwekkend feit het ,,meesterschap'' over het dier heeft (zie nr. 74). De

macht van de beweerde bewaarder-niet-eigenaar van het dier wordt verge-

leken met de bevoegdheid dewelke de eigenaar bezit om het dier te gebruiken

in de concrete omstandigheden van het geval(1191).

(1186) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1346-1347, nr. 92.

(1187) Rb. Doornik 4 februari 1993, T. Agr. R. 1994, 40.

(1188) Rb. Doornik 4 februari 1993, T. Agr. R. 1994, 40; Rb. Brussel 2 juni 1994, R.G.A.R.

1995, nr. 12.467; zie ook: Rb. Kortrijk 6 mei 1996, R.W. 1999-2000, 132; B. DUBUISSON,

,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux,

baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 54.

(1189) Brussel 9 april 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.271.

(1190) Gent 15 april 1999, R.G.A.R. 2000, nr. 13.249.

(1191) Zie voor het beginsel Cass. 16 oktober 1986, Arr. Cass 1986-87, 205; S. COVEMAEKER,

,,Wie is 'bewaarder' van een dier bij medische behandeling: de eigenaar of de dierenarts?'',

T.B.B.R. 1999, 646-651.
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Vereist is derhalve dat in de concrete omstandigheden van het geval een

werkelijke overdracht van het ,,meesterschap'' over het dier tussen de

eigenaar en de beroepsverzorger van het dier heeft plaatsgehad(1192).

Terzake kan verwezen worden naar de interpretatie van het begrip ,,zich

bedienen van het dier'' (zie hierboven nr. 75).

De beroepsactiviteit van de veearts kan tot gevolg hebben dat de ,,juridische

bewaring'' over een dier overgaat van de eigenaar naar deze arts, die zorgen

verstrekt aan dit dier, op voorwaarde dat er tussen deze personen een

daadwerkelijke overdracht plaatsvindt van het volledige meesterschap over

het dier, d.w.z. een bevoegdheid van leiding en toezicht, zonder tussenkomst

van de eigenaar(1193).

Als bewaarder van het dier in de zin van art. 1385 B.W. dient te worden

beschouwd de dierenarts, die een paard behandelde en die besliste dat dit dier

met het oog op de behandeling diende te worden overgebracht naar de

behandelkamer, die tevens besliste welke behandeling dit dier zou onder-

gaan, dat het een inspuiting zou krijgen, ze zelf ook toediende, en die

tenslotte ook volkomen zelfstandig en eigenmachtig besliste dat dit paard

diende te worden verwijderd uit de behandelkamer omdat het paniekerig was

geworden en er gevaar bestond voor beschadiging van de aanwezige toe-

stellen(1194).

De dierenarts is aansprakelijk voor de schade aangericht door het dier

wanneer hij, op het ogenblik van het schadeverwekkend feit, het meester-

schap over het dier had, wat inhoudt dat hij een niet-ondergeschikte macht

had om, zonder inmenging van de eigenaar, het dier te leiden en toezicht

erover uit te oefenen(1195).

Anderzijds, wanneer gedurende een ingreep door een dierenarts, de eigenaar

niet alleen aanwezig is, maar actief deelneemt Ð zij het op ondeugdelijke

wijze- aan het vasthouden van het dier, dan blijft hij aansprakelijk voor de

schade aangericht door het dier(1196).

Door een paard, waarvan de hoefijzers niet verwijderd werden, in een weide

te plaatsen met andere paarden, is de persoon, bij wie het paard in pension

was, tekortgekomen aan de voorzichtigheid die vereist wordt van een be-

roepsman uit de paardenwereld. Het kwam niet toe aan de eigenaar om over

zijn paard toezicht te houden wanneer deze laatste in een weide of in een box

verbleef, of van het ene naar de andere overgebracht werd door de persoon op

wie op die ogenblikken de controle rustte(1197).

(1192) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.743, p. 53.

(1193) Bergen 2 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.934.

(1194) Gent 26 april 1995, R.W. 1996-97, 1406.

(1195) Rb. Brussel 11 april 1997, T.B.B.R. 1999, 643.

(1196) Rb. Nijvel 5 december 1997, T.B.B.R. 1999, 644, noot S. COVEMAEKER.

(1197) Brussel 17 december 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.048.
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De eigenaar van een dierentuin dient er, als professioneel, voor te zorgen dat

de bezoekers niet in lichamelijk contact kunnen komen met dieren die

blijkbaar gevaarlijk zijn, zoals in casu chimpansees. De uitbater is dan ook

aansprakelijk voor kwetsuren door kwaadaardige apen toegebracht aan be-

zoekers, vermits deze apen op onvoldoende wijze van de bezoekers waren

afgeschermd zodat lijfelijk contact tussen mens en dier mogelijk was, waar-

bij de bezoekers aangemoedigd werden de apen te voederen(1198).

B. Voorwaarden van de aansprakelijkheid

82. HET GEZAG VAN HET STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE Ð ALGEMENE BEGINSELEN

Voor de toepassing van art. 1385 B.W. moet er geen nalatigheid bij de

bewaarder van het dier worden aangetoond(1199). Anders dan bij de artike-

len 1382-1383 B.W., is het mogelijk dat de betichte die vrijgesproken wordt

voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen (art. 418

Sw.), toch aansprakelijk wordt geacht als bewaarder van het dier (art. 1385

B.W.). De strafrechtelijke vrijspraak voor de betichting van inbreuk op de

artikelen 418 e.v. Sw. heeft geen gezag van gerechtelijk gewijzigde voor de

toepassing van art. 1385 B.W. op burgerlijk vlak. Voor de toepassing van

art. 1385 B.W. zijn drie voorwaarden vereist: gedrag van een dier, schade en

oorzakelijk verband tussen beide factoren(1200). De strafrechter heeft zich

daarover niet uitgesproken.

83. BEGRIP DIER

In de zin van art. 1385 B.W. zijn als dieren te beschouwen, alle dieren die een

bewaker kunnen hebben, d.w.z. alle dieren welke kunnen toegeeÈigend wor-

den.

Bedoeld worden de huisdieren, de dieren die een eigenaar toebehoren wan-

neer zij door art. 524 B.W. onroerend zijn geworden door bestemming en de

wilde dieren die geen ,,res nullius'' zijn, zoals dieren uit een maneÁge of een

dierentuin(1201).

(1198) Antwerpen 20 december 1995, R.W. 1997-98, 1443.

(1199) Luik 6 juni 1994, Verkeersrecht 1994, 287; Rb. Ieper 12 december 1997, T.W.V.R.

1997, 159.

(1200) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,, Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1348, nr. 95.

(1201) Antwerpen 20 december 1995, R.W. 1998, 1443: de eigenaar van een dierentuin dient

er als professioneel voor te zorgen dat de bezoekers niet in lichamelijk contact komen met

dieren die blijkbaar gevaarlijk zijn, zoals in casu chimpansees, en is dan ook, wegens het

toebrengen van onvrijwillige slagen en verwondingen, strafrechtelijk en civielrechtelijk aan-

sprakelijk als een kind door een van die dieren wordt verwond; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppe-

ments reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'',

R.G.A.R. 1997, nr. 12.746; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Over-

zicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1348, nr. 96.
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Voorbeelden die legio zijn, zijn paarden, koeien en honden.

Op grond van bijzondere wetten kunnen de jachthouders aangesproken

worden in geval van konijnenschade(1202) of bij schade veroorzaakt door

grof wild(1203).

Het slachtoffer heeft geen fout begaan door de kooi te benaderen van een

chimpansee die zijn eigenaar zou hebben meegebracht uit Afrika en die in

zijn eigendom verbleef, en werd voorgesteld als een zacht, mak dier, zodat de

vaste bezoekers van het huis, zoals het slachtoffer, ,,vrienden'' van het dier

werden(1204).

De bijen van een imker zijn geen res nullius, maar huisdieren. De op art. 1385

B.W. berustende aansprakelijkheid van de eigenaar of bewaarder van een

dier geldt ook voor de imker(1205).

84. GEDRAGING VAN HET DIER Ð TUSSENKOMST IN DE SCHADE Ð AANSPRAKE-

LIJKHEID IN SOLIDUM

Om art. 1385 B.W. toe te passen en derhalve de bewaarder van een dier aanspra-

kelijk te kunnen stellen, is een autonome gedraging van het dier vereist(1206).

In een vorig overzicht werd reeds gewezen op het arrest van het Hof van

Cassatie dd. 12 oktober 1984, waarin het Hof overwoog dat de eigenaar of

bewaarder niet aansprakelijk is, onder meer wanneer het dier niet abnormaal

noch onvoorzienbaar handelt en de schade wordt veroorzaakt door de fout

van het slachtoffer(1207).

In de besproken periode herhaalde het Hof van Cassatie dat art. 1385 B.W.

niet uitsluit dat de eigenaar of bewaarder van het dier van aansprakelijkheid

wordt vrijgesteld bij gebreke aan oorzakelijk verband, met name wanneer

een derde een fout heeft begaan die aanleiding gaf tot de gedraging van het

dier en waardoor niet de gedraging maar elke mogelijke fout van de eigenaar

of bewaarder als oorzaak van de schade wordt uitgeschakeld(1208).

Tijdens een carnavalstoet op ,,Rosenmontag'' te Eupen wordt een vrouw

omvergeworpen door een trekpaard dat door het gooien van voetzoekers op

hol was geslagen en zich doorheen de menigte een weg baande.

(1202) Zie i.v.m. konijnenschade: Arbitragehof nr. 5/98, 21 januari 1998, B.S. 2 april 1998,

10.237; R.W. 1998-99, 219; T. Vred. 1998, 384; R.G.A.R. 1998, nr. 12.908; T.M.R. 1998, 159,

noot G. VAN HOORICK; Arbitragehof nr. 53/98, 20 mei 1998, B.S. 17 juli 1998, 23.626; A.A.

1998, 659.

(1203) Wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade;

zie ook het Jachtdecreet van 24 juli 1991, B.S. 7 september 1991.

(1204) Rb. Luik 10 april 1997, De Verz. 1998, 109, noot M. LAMBERT.

(1205) Gent 15 februari 1994, R.W. 1996-97, 887.

(1206) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 56; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1349, nr. 97;

zie b.v. Rb. Turnhout 31 januari 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 95.

(1207) Cass. 12 oktober 1984, Arr. Cass. 1984-85, 254; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1431, nr. 97.

(1208) Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 78 en R.W. 1998-99, 1430, noot.
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Het Hof van Beroep te Luik ontkent de foutloze aansprakelijkheid van de

bewaarder van het dier door het bewijs van een Ð bevrijdende- vreemde

oorzaak aan te nemen, nl. de fout van een derde die voetzoekers gooide.

Eiser in cassatie riep in dat de bewaarder het trekpaard niet voldoende in

toom had gehouden, daar hij dergelijke gebeurtenissen Ð het gooien van

voetzoekers tijdens carnaval Ð diende te voorzien en dat het ontploffen van

voetzoekers op dat ogenblik geen onvoorzienbare gebeurtenis was en dus

geen overmacht. Verder voerde hij aan dat art. 1385 B.W. van toepassing

blijft wanneer de schade wordt veroorzaakt door de spontane gedraging van

het dier, ook wanneer deze gedraging het onmiddellijk gevolg is van de daad

van een mens. De fout van een derde die aan de oorsprong ligt van de

gedraging van het dier bevrijdt de bewaarder enkel bij overmacht, nl. een

gebeurtenis die niet was te voorzien of te voorkomen.

Het Hof van Cassatie herinnert er vooreerst aan dat het vermoeden van

art. 1385 B.W. wordt uitgesloten bij gebreke aan oorzakelijk verband, nl.

wanneer een derde een fout heeft begaan die aanleiding gaf tot de gedraging

van het dier en waardoor niet de gedraging, maar elke mogelijke fout van de

eigenaar of bewaarder als oorzaak van schade wordt uitgeschakeld. Uit de

overwegingen van de feitenrechter leidt het Hof van Cassatie verder af dat de

bewaarder de gedraging van het dier niet kon of diende te voorzien, zodat de

vreemde oorzaak bewezen is.

De formulering van het Hof van Cassatie roept vragen op.

De gedraging van het dier wordt als oorzaak van de schade erkend, maar daar

elke fout van de eigenaar of bewaarder wordt uitgesloten, moet deze niet

voor de gedraging van het dier instaan. Art. 1385 B.W. vereist echter geen

effectieve fout bij de eigenaar of bewaarder en roept een vermoeden van

aansprakelijkheid in het leven wegens de autonome daad van het dier, die

causaal de schade heeft veroorzaakt en die aan de eigenaar of bewaarder

wordt aangerekend (welke ook de achterliggende redenen daartoe kunnen

zijn, zoals het fout Ð of risico Ð vermoeden). Stellen dat de gedraging van

het dier als oorzaak niet wordt uitgesloten maar tevens oordelen dat er geen

oorzakelijk verband bestaat omwille van de fout van een derde, lijkt toch

geen kristalhelder oordeel uit te drukken. Is het niet beter het vereiste van de

autonome gedraging van het dier die aan de bewaarder toerekenbaar is, uit te

diepen?

In dit verband stelt zich in het algemeen de vraag of de bewaarder enkel

aansprakelijk is wanneer het dier ,,abnormaal of onvoorzienbaar'' handelt

(zelfstandig criterium), dan wel of deze vereiste enkel relevant is in het licht

van de afweging van de fout van het slachtoffer (zie verder nr. 87).

De overwegende rechtspraak gaat ervan uit dat dit criterium enkel aan de

orde is om het oorzakelijk verband te beoordelen tussen het gedrag van het

dier en de schade in samenloop met de fout van het slachtoffer.

Buiten het geval waarin het gedrag van het dier zijn oorsprong vindt in een

vreemde oorzaak (daad van een derde, slachtoffer of overmacht), speelt de
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aard van het gedrag geen enkele rol bij de beoordeling van het causaal

verband(1209).

De bewijsplicht van de bewaker van het dier wordt dus verlicht bij vreemde

oorzaak, daar de bewaarder enkel aansprakelijk is voor de schade van het dier

dat zich abnormaal of onvoorzienbaar heeft gedragen(1210). Het lijkt inder-

daad evident dat de schadelijder in ieder geval gehouden is de schadelijke

gevolgen van het normale en voorzienbare dierlijk gedrag, dat door zijn

foutieve gedragingen was uitgelokt, te dragen. Twee Sint-Bernardushonden

van wie wordt verwacht een terrein te bewaken en indringers af te schrikken,

hebben geen abnormaal of onvoorzienbaar gedrag als zij ontsnappen via het

ontgrendelde hekken en een kind aanvallen. De enige oorzaak van het

schadegeval is de grove fout van een elfjarig kind dat voldoende met het

gevaar bekend was en dat wist dat het enkel de honden mocht benaderen mits

de toestemming van de eigenaar en dat, ondanks het verbod, toch het hek

ontgrendelde(1211). Van een 7-jarig kind mag worden verwacht dat het

voldoende onderscheidingsvermogen heeft om te beseffen dat het gevaarlijk

en onvoorzichtig is om op de rug van een Duitse herdershond te kruipen, die

als normale reactie bijt om zich te verdedigen(1212).

Het abnormaal of onvoorzienbaar gedrag van het dier is volgens Cornelis te

bepalen in functie van de in het dier gestelde verwachtingen die kunnen

uitgaan van de bewaarder, van het slachtoffer of van een normaal voorzichtig

en redelijk mens, ... met als gevolg dat die beoordeling, onder omstandig-

heden, aanleiding zou kunnen geven tot verschillende oplossingen, in functie

van het gekozen beoordelingscriterium(1213).

Naast de gedraging van het dier moet er dus een causaal verband bestaan

tussen de daad van het dier en de ontstane schade(1214). De schade moet een

zeker gevolg zijn van de autonome gedraging van het dier(1215).

Het is evenwel niet noodzakelijk dat er een daadwerkelijk materieel contact

bestaat tussen het dier en het slachtoffer. Het volstaat dat het dier een actieve

(1209) Bergen 13 maart 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.012; vgl. met: Bergen 4 april 1997,

R.G.A.R. 1998, nr. 12.967.

(1210) Cass. 26 februari 1987, Arr. Cass. 1986-87, 852; Bergen 6 september 1994, R.G.A.R.

1995, nr. 12.541; Gent 17 december 1997, T.B.B.R. 1999, 524, noot H. ULBRICHTS; Brussel

10 september 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.231; Rb. Charleroi 1 april 1999, R.R.D. 1999, 131;

Vred. Wolvertem 13 februari 1997, R.W. 1998-99, 928, noot B. WEYTS.

(1211) Rb. Veurne 10 mei 1996, De Verz. 1997, 147: de eigenaar van de honden is aldus

bevrijd van zijn door artikel 1385 B.W. vermoede aansprakelijkheid.

(1212) Rb. Leuven 16 oktober 1996, De Verz. 1998, 106, noot V.B.

(1213) L. CORNELIS, o.c., p. 597, nr. 367.

(1214) Zie b.v. Gent 15 februari 1994, R.W. 1996-97, 887; Brussel 2 juni 1994, R.G.A.R. 1995,

nr. 12.467; Gent 17 december 1997, T.B.B.R. 1999, 524, noot H. ULRICHTS; Pol. Brussel

29 september 1998, T. Vred. 1999, 186.

(1215) L. CORNELIS, o.c., p. 593, nr. 365, p. 593; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE

en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1350, nr. 97.
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rol heeft gespeeld bij het verwezenlijken van de schade. Het dreigend gedrag

van loslopende honden kan volstaan(1216).

Vermits niet betwist wordt dat een kleine hond plots op de rijbaan opdook,

kan geen enkele fout worden verweten aan de bestuurder van een lichte

vrachtwagen die, geconfronteerd met een onverwachte levende hindernis op

korte afstand van zijn voertuig, geremd heeft in een instinctieve reflex en

geen keuze/tijd had tussen koudweg de hond vermorzelen of hem te ver-

mijden. Indien de weggebruiker die de plots remmende weggebruiker volgde

zelf heeft kunnen stoppen maar achteraan werd aangereden door een derde

weggebruiker, die nochtans de kleine hond had opgemerkt, zijn deze derde

bestuurder en de eigenaar van de hond in gelijke mate aansprakelijk voor de

aanrijding tussen de drie voertuigen(1217). Geen enkele fout of objectief

onrechtmatige daad kan verweten worden aan een kind, dat door een blaf-

fende hond bang is geworden en dacht dat het aan het dier kon ontsnappen

door de steenweg lopend over te steken. Het ongeval, waarvan het kind het

slachtoffer werd, is te wijten aan de hond en het zijn dus de eigenaars van

deze laatste die ervan de bewakers waren op het ogenblik van de feiten, die

aansprakelijk zijn voor de schade geleden door het kind. Ook de aanrijdende

automobilist is aansprakelijk wegens onaangepaste snelheid en onbedacht-

zame reactie op het gedrag van een kind(1218).

De schade moet geen rechtstreeks gevolg zijn van de daad van het dier. Het

volstaat dat er slechts een intermediair verband is tussen de daad van het

dier en de schade opdat de bewaarder van het dier aansprakelijk is(1219).

C. Vermoeden van aansprakelijkheid en tegenbewijs

85. VERMOEDEN IURIS ET DE IURE Ð GRONDSLAG

De aansprakelijkheid van art. 1385 B.W. is gesteund op de door de wet

vermoede fout in de bewaking van het dier(1220).

Het slachtoffer moet aantonen dat zijn schade werd veroorzaakt door een

gedraging van het dier waarvan de aangesprokene de bewaring had(1221).

Enerzijds moet het slachtoffer geen fout in de bewaking bewijzen, anderzijds

(1216) Luik 7 augustus 1998, T.B.B.R. 1999, 341; zie ook: Brussel 5 februari 1992, R.G.A.R.,

1994, nr. 12.332, noot D. DE CALLSTAY: plots remmen om een hond te ontwijken, waardoor een

ongeval wordt veroorzaakt; Luik 3 juli 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.138.

(1217) Brussel 29 oktober 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.331.

(1218) Luik 3 juli 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.138.

(1219) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1351, nr. 97.

(1220) Zie b.v. Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 78 en R.W. 1998-99, 1430; Brussel

10 september 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.237; Rb. Brussel 11 april 1996, T.G.R. 1996, 72;

Vred. LouveigneÂ 3 mei 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.495; Vred. Hasselt 7 januari 1998, Limb.

Rechtsl. 1998, 196.

(1221) Gent 15 februari 1994, R.W. 1996-97, 887.
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zal ook de aangesprokene zich niet kunnen bevrijden van zijn aansprakelijk-

heid door aan te tonen dat hij geen fout beging(1222).

Het vermoeden van art. 1385 B.W. is een wettelijk en onweerlegbaar ver-

moeden of een vermoeden iuris et de iure(1223).

Traditioneel wordt de aansprakelijkheid krachtens art. 1385 B.W. gegrond op

een vermoeden van fout. Het Hof van Cassatie spreekt van een vermoeden

van schuld(1224).

Ook bij de lagere rechtspraak treft men het idee van een schuld bij de

bewaarder van het dier aan(1225). Meer en meer treedt de rechtsleer echter

de stelling bij dat art. 1385 B.W. een regel van materieel recht formuleert die

zijn grondslag vindt in de vereniging van de toepassingsvoorwaarden: daad

van het dier, schade en oorzakelijk verband tussen beide(1226). Art. 1385

B.W. bevat in die zin een soort garantienorm: de bewaker van een dier staat

borg voor de door dat dier aangerichte schade. Het gedrag van de bewaker

van het dier is in die optiek irrelevant(1227).

Het slachtoffer dient dan ook enkel de toepassingsvoorwaarden van art. 1385

B.W. Ð gedrag van een dier, schade en oorzakelijk verband Ð te bewijzen.

Zodra deze toepassingsvoorwaarden verenigd en bewezen zijn, is de bewaker

van het dier aansprakelijk. Het bewijs van afwezigheid van fout bij de

bewaarder is volkomen irrelevant(1228).

De bewaarder van het dier kan zich dan ook enkel door het bewijs van een

vreemde oorzaak Ð overmacht, fout van het slachtoffer of daad van een

derde Ð bevrijden(1229).

(1222) Zie o.m. Gent 15 februari 1994, R.W. 1996-97, 887; Luik 6 juni 1994, Verkeersrecht

1994, 287; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1351-1352, nr. 98.

(1223) Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 78 en R.W. 1998-99, 1430.

(1224) Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 78 en R.W. 1998-99, 1430: zie evenwel

T. VANSWEEVELT, ,,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid

voor dieren'', R.W. 1985-86, p. 2188-2189, nr. 3, die de aansprakelijkheid voor dieren eerder

als een risico-aansprakelijkheid beschouwt.

(1225) Zie b.v. Rb. Brugge 11 april 1996, T.G.R. 1996, 72; Vred. Hasselt 7 januari 1998, Limb.

Rechtsl. 1998, 196.

(1226) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1433, nr. 98.

(1227) T. VANSWEEVELT, ,,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprake-

lijkheid voor dieren'', 1.c., p. 2196, nr. 12.

(1228) Gent 15 februari 1994, R.W. 1996-97, 887; Gent 8 maart 1994, R.W. 1996-97, 93; Gent

21 maart 1995, R.W. 1996-97, 1232 noot; Rb. Brussel 2 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.467;

Rb. Ieper 12 december 1997, T.W.V.R. 1997, 159; T. VANSWEEVELT, ,,Onderzoek naar de

grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren'', l.c., p. 2196-2197, nr. 7 en

nrs. 12-13.

(1229) Gent 15 februari 1994, R.W. 1996-97, 887; Luik 20 april 1994, De Verz. 1995, 177;

Luik 6 juni 1994, Verkeersrecht 1994, 287; Gent 21 maart 1995, R.W. 1996-97, 1232, noot;

Bergen 13 maart 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 13.012; Bergen 4 april 1997, R.G.A.R. 1998,

nr. 12.967; Luik 20 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 342; Vred. Kontich 4 mei 1993, R.W. 1994-

95, 1132; Vred. Wolvertem 21 maart 1996, A.J.T. 1995-96, 427; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppe-

ments reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'',

R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 58-63.
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86. OVERMACHT

De schadeverwekkende daad van een dier kan veroorzaakt worden door een

abnormale en onvoorziene gebeurtenis (blikseminslag) of door een gebeur-

tenis die eerder normaal voorkomt, zoals een autosignaal. Deze laatste

omstandigheid wordt niet als overmacht aanvaard.

De objectief ongeoorloofde daad van het kind kan een geval van overmacht

uitmaken, waardoor de bewaarder van het dier van zijn aansprakelijkheid op

grond van artikel 1385 B.W. ontheven wordt(1230).

Wanneer de eigenaar een ondeugdelijke omheining plaatst, kan hij Ð bij

uitbraak van paarden Ð zich niet beroepen op het onweerstaanbaar karakter

van de gebeurtenis(1231).

87. FOUT VAN HET SLACHTOFFER

In heel wat gevallen is het slachtoffer (mede)oorzaak door in het bijzijn van

het dier een fout te begaan of onverantwoorde risico's te nemen(1232).

Wanneer de schade niet alleen door de gedraging van het dier wordt

veroorzaakt maar ook door de fout van het slachtoffer, aanvaardt heel wat

rechtsleer dat de eigen schuld van het slachtoffer de aansprakelijkheid van

de bewaarder niet zonder meer doet vervallen, maar enkel leidt tot ver-

minderde aansprakelijkheid(1233).

Wanneer de fout van het slachtoffer echter de enige oorzaak van de schade is,

verdwijnt de aansprakelijkheid van de bewaarder wel volledig(1234).

In de rechtsleer is een controverse ontstaan over de al dan niet volledige

bevrijding van de bewaarder wanneer de daad van een dier wordt uitgelokt of

medeveroorzaakt door de fout van het slachtoffer(1235). Art. 1385 B.W.

bepaalt dat ofwel de eigenaar van het dier, ofwel diegene die zich ervan

bedient, aansprakelijk is voor de schade die door het dier is veroorzaakt. De

daad van het dier volstaat, zodat, naar analogie van art. 1384, lid 1 B.W., de

oorsprong van de daad van het dier irrelevant zou moeten zijn voor de

toepassing van art. 1385 B.W.(1236).

(1230) Brussel 13 december 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.558.

(1231) Rb. Dinant 7 april 1993, De Verz. 1994, 136, noot M. LAMBERT.

(1232) M. LAMBERT, ,,La faute de la victime comme cause d'exoneÂration de la responsabiliteÂ

du fait des animaux'', De Verz. 1998, 112-115.

(1233) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, p. 1272-1274, nr. 108; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE,

m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1434-1438,

nr. 100; T. VANSWEEVELT, ,,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprake-

lijkheid voor dieren'', l.c., p. 2002, nr. 21.

(1234) Brussel 28 januari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.448; Gent 21 maart 1995, R.W. 1996-

97, 1232; Bergen 4 april 1997, R.G.A.R. 1998, nr.12.967.

(1235) L. CORNELIS, o.c., p. 598, nr. 368; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1354, nr. 100; T. VANSWEEVELT,

,,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren'', l.c.,

p. 2208, nr. 25.

(1236) L. CORNELIS, o.c., p. 600, nr. 368.
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Klassiek wordt art. 1384, lid 1 B.W. beschouwd als een onweerlegbaar

vermoeden van aansprakelijkheid, waarvan de bewaarder van de zaak enkel

kan ontsnappen als hij een vreemde oorzaak bewijst: overmacht, fout van een

derde of van het slachtoffer zelf. Algemeen wordt aangenomen dat het begrip

,,bewaring van de zaak'' inhoudelijk parallel loopt met de term ,,bewaring''

in art. 1385 B.W.(1237). Het belangrijkste onderscheid tussen beide bepalin-

gen bestaat erin dat voor de toepassing van art. 1384, lid 1 B.W. het bewijs

van een gebrek van de zaak vereist is, terwijl voor art. 1385 B.W. het bewijs

van de daad van het dier volstaat(1238).

De fout van het slachtoffer die de daad van het dier uitlokt, wordt echter bij

de toepassing van art. 1385 B.W. door de rechtspraak wel in rekening

gebracht, waardoor een andere oplossing wordt bereikt dan deze die onder

gelijkaardige omstandigheden bij de toepassing van art. 1384, lid 1 en 1386

B.W. wordt uitgetekend(1239).

Conform de equivalentieleer moeten bij de causaliteitsbeoordeling in de

regel beide oorzaken, m.n. de daad van het dier en de onrechtmatige

handeling van het slachtoffer welke de gedraging van het dier heeft uitgelokt,

worden opgenomen(1240).

Logischerwijze zou de aansprakelijkheid tussen de bewaarder van het dier en

de benadeelde verdeeld moeten worden. De schade zoals ze zich heeft

voorgedaan, zou zich immers niet op dezelfde wijze voorgedaan hebben

bij ontstentenis van zowel de fout van het slachtoffer als de gedraging van het

dier.

In beginsel wordt de aansprakelijkheid dan verdeeld tussen bewaarder en het

slachtoffer op grond van de zwaarwichtigheid van de fouten van beide

partijen. Maar daar de bewaarder geen fout begaat, kan men ze niet wegen.

De rechter kan zich wel steunen op het al dan niet ernstig karakter van de fout

van het slachtoffer om diens aansprakelijkheid en bijgevolg ook deze van de

bewaarder te beoordelen(1241).

Deze regel wordt b.v. ook gehanteerd bij fout van de benadeelde en aan-

sprakelijkheid van de bewaarder van de gebrekkige zaak (art. 1384, lid 1

B.W.). Vansweevelt pleit echter in het kader van art. 1385 B.W. voor een

(1237) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1294-1295, nr. 67; T. VANSWEEVELT, ,,Onderzoek naar de grondslag en de

begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren'', l.c., p. 2208, nr. 26.

(1238) L. CORNELIS, o.c., p. 597, nr. 367.

(1239) Rb. Leuven 16 oktober 1996, De Verz. 1998, 106; zie ook L. CORNELIS, o.c., p. 600,

nr. 368.

(1240) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE. en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1355, nr. 100 en p. 1486, nr. 178.

(1241) Gent 31 mei 1996, T.G.R. 1996, 181: slachtoffer draagt Ü van de schade; Luik

8 november 1999, J.L.M.B. 2000, 766, noot D. PHILIPPE.: slachtoffer draagt 1/3 van de schade.
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verdeling van de aansprakelijkheid bij gelijke helften als enige mogelijke

oplossing(1242).

De rechtspraak sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder gebruikelijk uit,

wanneer een normale en voorzienbare daad van het dier wordt veroorzaakt

door een fout van het slachtoffer(1243).

In een vorig Overzicht werd er reeds op gewezen dat het Hof van Cassatie

een aantal uitspraken in die zin ongemoeid liet(1244).

De achterliggende motivering van deze rechtspraak is blijkbaar dat wanneer

het slachtoffer door zijn fout een gedraging bij het dier uitlokt welke niet

abnormaal of onvoorzienbaar is, de bewaarder van het dier niet aansprakelijk

kan gesteld worden. Reageert het dier daarentegen op een onvoorspelbare

wijze op het gedrag van het slachtoffer, dan kan het slachtoffer de bewaarder

blijven aanspreken.

Indien de daad van het dier de schade onmiskenbaar mede heeft veroorzaakt,

wordt volgens Vansweevelt op deze wijze de equivalentietheorie niet ge-

schonden door de bewaarder van het dier niet aansprakelijk te stellen, omdat

aan een vereiste van aansprakelijkheid, met name het abnormaal en onvoor-

zienbaar gedrag van het dier, niet voldaan is(1245). Wanneer het dier nor-

maal en voorzienbaar handelt, dan slorpt de fout van de benadeelde de

oorzakelijkheid van het feit van het dier op.

In ieder geval lijkt de rechtspraak eerder in die zin te zijn gevestigd dat bij

een fout van het slachtoffer dat bij het dier een niet abnormale noch

onvoorzienbare reactie heeft veroorzaakt, de bewaarder vrijuit gaat bij ge-

breke aan oorzakelijk verband(1246). De persoon die een onbekende hond,

die zijn eigen hond aanviel, bij de nek neemt, begaat een onvoorzichtigheid.

Hij moet inderdaad weten dat een onbekende hond een onverwachte en zelfs

agressieve reactie kan hebben ten aanzien van een persoon die hem vast-

grijpt(1247). Maar het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat de ruiter die een

paard in ongewone omstandigheden ondeskundig langs achter benadert

(1242) T. VANSWEEVELT, ,,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprake-

lijkheid voor dieren'', l.c., p. 2203, nr. 22; zie voor een voorbeeld: H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE, en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1355, nr. 100, en

p. 1486, nr. 178.

(1243) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1435, nr. 100.

(1244) Zie overzicht: H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1435-1436, nr. 100 en de daar

besproken arresten: Cass. 20 mei 1983, Arr. Cass. 1982-83, 1165; Cass. 12 oktober 1984,

Arr. Cass. 1984-85, 254; zie ook Cass. 26 februari 1987, Arr. Cass. 1986-87, 853.

(1245) T. VANSWEEVELT, ,,Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprake-

lijkheid voor dieren'', l.c., p. 2208, nr. 25 en p. 2210, nr. 29.

(1246) Brussel 10 september 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.231; Rb. Veurne 10 mei 1996, De

Verz. 1997, 147; Rb. Leuven 16 oktober 1996, De Verz. 1998, noot V.B.; vgl. met Gent 8 maart

1994, R.W. 1996-97, 93: voor de toepassing Ð op zichzelf Ð van art. 1385 B.W. moet het

slachtoffer het abnormale gedrag van het dier niet bewijzen; Gent 21 maart 1995, R.W. 1996-

97, 1232; Bergen 4 april 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.967.

(1247) Rb. Bergen 25 oktober 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.765.
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binnen het bereik van de achterpoten van het paard, dient te weten dat hij het

dier wild kan maken, wat dus impliciet betekent dat de hoefslag van het paard

geen abnormale reactie uitmaakt. De aansprakelijkheid wordt echter ver-

deeld tussen het slachtoffer dat een hoefslag kreeg en de mede-ruiter,

bewaarder van het paard(1248).

In het vorig Overzicht werd er reeds op gewezen dat op de eigenaar van het

dier of diegene die er zich van bedient de bewijslast rust dat zijn aansprake-

lijkheid voor de schadeverwekkende daad van het dier uitgesloten is door de

fout van de benadeelde zelf. Het arrest dat de bewijslast, dat er geen feiten

zijn waaruit moet blijken dat de aansprakelijkheid van de bewaarder uitge-

sloten was door de fout van het slachtoffer, bij het slachtoffer zelf legt,

schendt art. 1385 B.W.(1249).

Zo werd er geen fout van het slachtoffer erkend in volgende uitspraken:

Ð een kind van zes jaar dat tracht de doorgang te verhinderen van een

normaal tamme en zachtaardige teckel, begaat geen objectief ongeoor-

loofde daad(1250);

Ð een kind, bang geworden door een blaffende hond en dat dacht dat het

aan het dier kon ontsnappen door de steenweg over te lopen(1251);

Ð een kind dat om een hond te strelen, waardoor zijn aandacht was

getrokken, in de tuin van zijn buren binnendringt(1252);

Ð het feit dat het slachtoffer, bij het horen van luide bevelen van een

rijkswachter aan zijn hond, zich niet bekend maakte en zich in het

struikgewas verscholen hield, kan geenszins als fout worden aangere-

kend, nu hij klaarblijkelijk uit schrik handelde en voor zijn lichamelijke

integriteit vreesde(1253);

Ð de postbode die zijn hand in een brievenbus steekt bij het ronddragen van

de post en gekwetst wordt door een hond, begaat geen onvoorzichtig-

heid(1254);

Ð het slachtoffer begaat geen enkele fout door een stoel naar zich toe te

trekken, waarop de kat slaapt en die de benadeelde wil vastnemen(1255);

Ð het slachtoffer begaat geen fout door de kooi te benaderen van een

chimpansee die zijn eigenaar zou hebben meegebracht uit Afrika en

die in zijn eigendom verbleef, en werd voorgesteld als een zacht, mak

(1248) Gent 31 mei 1996, T.G.R. 1996, 181.

(1249) Cass. 16 september 1988, Arr. Cass. 1988-89, 62 en R.W. 1989-90, 466.

(1250) Bergen 6 september 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.541.

(1251) Luik 3 juli 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.138.

(1252) Brussel 19 oktober 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.868.

(1253) Antwerpen 5 maart 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.124.

(1254) Rb. Luik 12 maart 1993, R.G.A.R. 1996, nr. 12.559.

(1255) Rb. Doornik 24 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.560.
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dier, zodat de vaste bezoekers van het huis, zoals het slachtoffer, ,,vrien-

den'' van het dier werden(1256);

Ð de toevallige bezoeker van een maneÁge moet niet verwachten dat een

paard zich agressief gedraagt. De houder van een maneÁge die publiek

toegankelijk is, dient het publiek voldoende te informeren over de al of

niet toegankelijkheid van de stallingen door middel van verbods- en

waarschuwingstekens(1257);

Ð De aanrijding van een koe op de openbare weg ('s avonds) door een

bestuurder, die tegen een normale snelheid reed(1258);

Ð de autobestuurder die tegen een normale snelheid een ontsnapt paard op

de weg aanrijdt(1259);

Ð de aangestelde van de waterleidingsdienst die aanbelt en die aangevallen

wordt door een hond, begaat geen fout. De bewaarder daarentegen

handelt foutief door hetzij zijn eigendom niet slotvast af te sluiten

wanneer de gevaarlijke hond op het hof rondloopt, hetzij de hond niet

in zijn ren te houden wanneer zijn eigendom niet slotvast is afgeslo-

ten(1260);

Ð de vermelding ,,gevaarlijke hond'' volstaat niet om de bewaarder te

bevrijden(1261).

In de volgende gevallen werd er wel een fout van het slachtoffer vastgesteld:

Ð een voetganger die het evenwicht verliest door zijn eigen poedel te willen

scheiden van de labrador, waarmede de poedel ruzie maakte, begaat een

fout(1262);

Ð door zich tussen grote vechtende honden te plaatsen, heeft het slachtoffer

een fout begaan die de enige oorzaak van zijn letsels is. Het slachtoffer

heeft, door zijn hond bij de halsband te houden in plaats van aan de

leiband te trekken, zich blootgesteld aan het krijgen van een beet(1263);

Ð door een eigendom die hij niet kent, binnen te gaan op zoek naar

eventuele bewoners en door om het huis heen te lopen terwijl niemand

aan de ingang verschijnt, moet de leurder de gevolgen dragen van zijn

gedrag. Men kan de eigenaars niet verwijten een waakhond buiten het

huis te hebben gelaten, vastgemaakt aan een ketting met een beweeglijk-

heid in een straal van 8 m, zonder te waarschuwen voor zijn aanwezig-

heid(1264);

(1256) Rb. Luik 10 april 1997, De Verz. 1998, 109, noot M. LAMBERT.

(1257) Gent 17 december 1997, T.B.B.R. 1999, 524, noot H. ULRICHTS.

(1258) Luik 6 juni 1994, Verkeersrecht 1994, 287.

(1259) Rb. Dinant 7 april 1993, De Verz. 1994, 141.

(1260) Vred. Hasselt 7 januari 1998, Limb. Rechtsl. 1998, 196.

(1261) Vred. Hasselt 7 januari 1998, Limb. Rechtsl. 1998, 196.

(1262) Brussel 18 januari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.486.

(1263) Brussel 28 januari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.448.

(1264) Luik 20 april 1994, De Verz. 1995, 177 en R.R.D. 1994, 206.
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Ð binnendringen in een woning zonder daartoe te zijn uitgenodigd ± de

oorzaak van de aanval door de honden in het huis ± maakt een fout van

het slachtoffer uit(1265);

Ð het strelen van een onbekende hond op straat(1266);

Ð de bezoeker die een afgesloten achtertuin betreedt waarin zich een

Mechelse herdershond bevindt, begaat een fout en dient zelf de eigen

schade van een beet te dragen(1267);

Ð twee Sint-Bernardushonden van wie wordt verwacht dat ze een terrein

bewaken en indringers af schrikken, hebben geen abnormaal of onvoor-

zienbaar gedrag als zij ontsnappen via het ontgrendeld hekken en een

kind aanvallen. De enige oorzaak van het schadegeval is de grove fout

van een elfjarig kind dat voldoende met het gevaar bekend was en dat

wist dat het enkel bij de honden mocht komen mits de toestemming van

de eigenaar, maar niettemin toch het hekken ontgrendelde. De eigenaar

van de honden is aldus bevrijd van zijn door artikel 1385 B.W. vermoede

aansprakelijkheid(1268);

Ð van een 7-jarig kind mag worden verwacht dat het voldoende onderschei-

dingsvermogen heeft om te weten dat het gevaarlijk en onvoorzichtig is

om op de rug van een Duitse herdershond te kruipen, die als normale

reactie bijt om zich te verdedigen(1269);

Ð de motorrijder die, bij het naderen van dieren op de openbare weg, zijn

snelheid niet matigt ondanks de waarschuwende lichtsignalen van auto-

mobilisten(1270);

Ð een ruiter die in ongewone omstandigheden ondeskundig een paard langs

achter benadert binnen het bereik van de achterpoten van het paard, moet

weten dat hij het dier wild kan maken. Het slachtoffer dat een hoefslag

krijgt, is gedeeltelijk aansprakelijk (1/4) voor zijn schade(1271).

88. DAAD VAN EEN DERDE

Hoewel art. 1385 B.W. een wettelijk en niet weerlegbaar vermoeden van

aansprakelijkheid aan de door een dier veroorzaakte schade instelt ten laste

van de eigenaar van dat dier of ten laste van degene die zich ervan bedient

terwijl hij het in gebruik heeft, sluit dat artikel niet uit dat die eigenaar of

bewaarder van aansprakelijkheid wordt vrijgesteld, bij gebreke aan oorzake-

lijk verband, met name wanneer een derde een fout heeft begaan, die aan-

leiding gaf tot de gedraging van het dier en waardoor niet de gedraging, maar

(1265) Luik 20 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 342.

(1266) Antwerpen 17 februari 1999, A.J.T. 1999-2000, 625.

(1267) Rb. Turnhout 2 mei 1996, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 71.

(1268) Rb. Veurne 10 mei 1996, De Verz. 1997, 147.

(1269) Rb. Leuven 16 oktober 1996, De Verz. 1998, 106.

(1270) Gedeelde aansprakelijkheid: Luik 8 november 1999, J.L.M.B. 2000, 766, noot

D. PHILIPPE: benadeelde draagt 1/3 van de schade.

(1271) Gent 31 mei 1996, T.G.R. 1996, 181.
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elke mogelijke fout van de eigenaar of bewaarder als oorzaak van de schade

wordt uitgeschakeld(1272). Dit betekent concreet dat de bewaker van het

dier de gedraging van het dier niet kon of diende te voorzien (zie de

bespreking van dit arrest, hierboven, nr. 84).

De eigenaar van een paard kan zich niet beroepen op het onweerstaanbare

karakter van de gebeurtenis indien de eigenaar van dat paard, dat een ver-

keersongeval heeft veroorzaakt, haastig een omheining zonder veel weer-

stand heeft geplaatst en heeft erkend dat de paarden tegen de afsluiting

konden drukken. Hierdoor wordt aangetoond dat hij zich bewust is van de

ondoeltreffendheid van de omheining die hij heeft geplaatst(1273).

Aangezien het een algemeen bekend feit is dat dieren erg worden opgeschrikt

door de aanwezigheid van een luchtballon, begaat de bestuurder van een

luchtballon een fout, wanneer hij een landingsmanoeuvre wil uitvoeren op

een plaats waar dieren aanwezig zijn. Deze fout van de luchtballonbestuurder

vormt voor de eigenaar van het dier een vreemde oorzaak die hem bevrijdt

van zijn aansprakelijkheid op grond van art. 1385 B.W.(1274).

Het feit dat dieren uit hun omheinde ruimte konden ontsnappen omdat een

derde de afsluiting heeft doorgeknipt, is geen geval van overmacht, omdat de

eigenaar daarvan tijdig ingelicht was en daarop niet gepast reageerde(1275).

III. Aansprakelijkheid voor gebouwen

A. Wettelijke grondslagen

89. ARTIKEL 1386 B.W. Ð ARTIKEL 1384, LID 1 B.W.: GEEN SAMENLOOP

De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instor-

ting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim in onderhoud

of aan een gebrek in de bouw (art. 1386 B.W.)(1276).

Het begrip ,,bewaring'', dat kenmerkend is voor de vermoede aansprakelijk-

heden van art. 1384, lid 1 B.W. en art. 1385 B.W., is afwezig in art. 1386

B.W.(1277). Zelfs indien de eigenaar niet de daadwerkelijke bewaarder is

van het gebouw, is alleen hij aansprakelijk.

(1272) Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 78 en R.W. 1998-99, 1430.

(1273) Rb. Dinant 7 april 1993, De Verz. 1994, 136.

(1274) Vred. Westerlo 19 januari 1996, R.W. 1997-98, 1053.

(1275) Luik 8 november 1999, J.L.M.B. 2000, 766, noot D. PHILIPPE.

(1276) Cass 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 621, concl. Adv.-Gen. BRESSELEERS, R.W. 1996-97,

1428; L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht,

Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers Brussel, Ced. Samson, 1989, p. 637, nr. 396;

R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,, Examen de jurisprudence (1987-1993). La responsabiliteÂ

deÂlictuelle et quasi-deÂlictuelle'', R.C.J.B. 1995, 634 e.v.; vgl. Frankrijk: P. LE TOURNEAU en

L. CADIET, Droit de la responsabiliteÂ, Parijs, Editions Dalloz, 1996, nrs. 3753-3767; G. VINEY

en P. JOURDAIN, o.c., p. 683 e.v., nr. 719 e.v.

(1277) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1359, nr. 102.
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In de besproken periode wordt art. 1386 B.W. eerder zeldzaam toegepast.

Indien de eigenaar aansprakelijk is met toepassing van art. 1386 B.W.,

aanvaardt de rechtsleer en rechtspraak traditioneel dat de effectieve bewaar-

der niet meer op grond van art. 1384, lid 1 B.W. kan aangesproken wor-

den(1278).

Het verbod om aan de benadeelde de keuze te laten tussen art. 1386 B.W. en

art. 1384, lid 1 B.W. lijkt vaststaand, zelfs indien de eigenaar en de bewaar-

der van het gebouw twee verschillende personen zijn(1279).

Het Hof van Beroep te Brussel bevestigde in zijn arrest van 23 oktober 1995

dat artikel 1384, lid 1 B.W., dat de bewaarder van een zaak aansprakelijk

stelt voor de schade veroorzaakt door een gebrek van de zaak, niet kan

toegepast worden in de mate waarin artikel 1386 B.W. toepassing

vindt(1280).

De afwijzing van de samenloop kan bij een verkeerde keuze voor het

slachtoffer verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is het voorzichtigheids-

halve aangewezen dat het slachtoffer naast art. 1386 B.W., subsidiair ook

art. 1384, lid 1 B.W. inroept.

Cornelis ziet geen bezwaar in een cumulatieve toepassing van art. 1384, lid 1

B.W. en art. 1386 B.W., mits alle toepassingsvoorwaarden van de beide

wetsbepalingen vervuld zijn. Dit zou ertoe leiden dat de eigenaar van het

gebouw, wanneer hij ook de bewaarder van het gebouw is, aanspreekbaar zou

zijn op grond van de artikelen 1384, lid 1 B.W. en 1386 B.W.(1281).

De optie tussen beide artikelen toelaten tussen dezelfde personen leidt tot de

verdwijning van art. 1386 B.W., daar de toepassingsvereisten voor dit artikel

veel strenger zijn dan deze van art. 1384, lid 1 B.W.(1282). Indien de

eigenaar en de bewaarder (b.v. huurder) twee verschillende personen zijn,

lijkt de horizontale cumul van beide bepalingen aanvaard te kunnen wor-

den(1283), gezien de cumulatie van de artt. 1382 en 1386 B.W. nu eerder de

regel dan de uitzondering is geworden.

De eigenaar die op grond van art. 1386 B.W. aansprakelijk gesteld wordt, kan

zich niet tegen de derde-bewaarder in vrijwaring richten op grond van

art. 1384, lid 1 B.W., daar dit artikel enkel ten gunste van de benadeelde

werkt(1284).

(1278) Zie b.v. Brussel 23 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 529; L. CORNELIS, o.c., p. 666-667,

nr. 419.

(1279) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1360, nr. 102; zie b.v. Rb. Turnhout 13 januari 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96,

93.

(1280) Brussel 23 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 529, noot L. LAMINE.

(1281) L. CORNELIS, o.c., p. 667, nr. 419.

(1282) H. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, LecËons de droit civil, DL; II, 1
e
vol.

Obligations, theÂorie geÂneÂrale, 9
de
uitgave door F. CHABAS, p. 607, nr. 555.

(1283) G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 694, nr. 739.

(1284) Contra: L. CORNELIS, o.c., p. 519, nr. 319.
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90. ARTIKEL 1384, LID 1 B.W. WEL ALS ARTIKEL 1386 B.W. NIET SPEELT

De toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W. zijn vrij strikt. De bena-

deelde die vergoeding vordert voor de door de instorting van een gebouw

veroorzaakte schade, moet, benevens het bestaan van de schade, bewijzen dat

de aangesprokene eigenaar is van dat gebouw, dat de schade is veroorzaakt

door de instorting ervan en dat de instorting zelf te wijten is aan een verzuim

in onderhoud of aan een gebrek in de bouw(1285). Indien het slachtoffer er

niet in slaagt het bewijs te leveren van een instorting(1286) of indien er

onduidelijkheid bestaat of het gaat om een ,,gebouw'', kan het slachtoffer

art. 1384, lid 1 B.W. inroepen. Zijn de toepassingsvoorwaarden van art. 1386

B.W. niet vervuld, dan laat de rechter art. 1386 B.W. buiten toepassing en

kan hij een beroep doen op art. 1384, lid 1 B.W.(1287).

Onder het begrip ,,instorting'' van een gebouw gaat een causale bekommer-

nis schuil(1288). Niet alle door het ingestorte gebouw berokkende schade,

maar enkel de door de instorting zelf veroorzaakte schade, is vergoed-

baar(1289).

91. ARTIKEL 1382 B.W. EN FOUTLOZE BURENHINDER Ð GEZAG VAN STRAF-

RECHTELIJK GEWIJSDE.

In tegenstelling tot vroeger lijkt de rechtspraak in mindere mate geneigd om

naast de gegrondheid van art. 1386 B.W. ook de aansprakelijkheid van de

eigenaar wegens een persoonlijke fout te onderzoeken. Strikt juridisch is er

geen bezwaar dat de eigenaar tevens aansprakelijk gesteld wordt voor een

bewezen persoonlijke fout in de zin van art. 1382 B.W. Daarenboven belet

niets het slachtoffer om twee personen aan te spreken, met name de eigenaar

op grond van art. 1386 B.W. en een derde op grond van zijn persoonlijke fout

(art. 1382 B.W.). Dit leidt gebeurlijk tot een in solidum veroordeling. Tot slot

kan de benadeelde een beroep doen op de foutloze burenhinder (544 B.W.)

indien het evenwicht tussen naburige eigendommen wordt verbroken(1290).

De strafrechtelijke vrijspraak van de eigenaar verhindert de vordering tegen

de eigenaar niet op grond van art. 1386 B.W., daar voor de toepassing van dit

artikel geen persoonlijke eigenaarsfout moet bewezen worden(1291). De

(1285) Cass. 17 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1445, R.W. 1993-94, 434 en R.G.A.R.

1995, nr. 12.400.

(1286) Bergen 11 juni 1991, R.G.A.R. 1993, 12.197; Gent 10 mei 1994, R.W. 1996-97, 258,

noot: neervallen van enkele dakpannen; Bergen 10 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.731.

(1287) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1360, nr. 103.

(1288) L. CORNELIS, o.c., p. 642, nr. 400.

(1289) L. CORNELIS, o.c., p. 646, nr. 403.

(1290) Zie ook P. FONTAINE en O. MOCKEL, ,,Ouvrage en construction: la responsabiliteÂ du

proprieÂtaire selon l'article 1386 du Code Civil'', T. Aann. 1999, 13-14.

(1291) Vgl. met: Cass. 17 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1445 en R.W. 1993-94, 434: de

eigenaar blijft aansprakelijk, ook al bewijst hij dat het verzuim in onderhoud niet aan zijn

schuld te wijten is.
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strafrechter heeft trouwens de toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W.

niet onderzocht.

92. GEEN CONTRACTUELE INBREUK

Het verbod op samenloop tussen contractuele aansprakelijkheid en aanspra-

kelijkheid uit onrechtmatige daad verhindert dat art. 1386 B.W. speelt

ingeval van een contractuele verhouding(1292). Art. 1386 B.W. regelt

immers een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Wordt een huurder gekwetst of worden zijn goederen beschadigd door de

instorting van het door hem gehuurde gebouw, dan kan hij zijn vordering tot

schadeloosstelling tegen de eigenaar, in beginsel, niet steunen op art. 1386

B.W., doch slechts met inachtname van de regels die hun contractuele

verhouding regelen(1293).

B. Personen die aansprakelijk zijn

93. EIGENAAR

Art. 1386 B.W. stelt dat enkel de eigenaar van een gebouw aansprakelijk is

voor de schade door de instorting veroorzaakt, ongeacht of hij er nog feitelijk

enige bevoegdheid over heeft. Het beginpunt van de aansprakelijkheid van

de eigenaar valt samen met het ogenblik waarop hij de eigendom verwerft.

Gezien de eigendom op verschillende wijzen kan worden verkregen, zijn de

regels van het zaken- en verbintenissenrecht in aanmerking te nemen bij de

bepaling van de eigenaar, zo bijvoorbeeld de regels inzake natrekking,

verjaring, ...(1294).

Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat artikel 1386 B.W. niet toepasselijk

is op de bewaarder of bezitter zonder eigendomsrecht(1295). Het beginpunt

van zijn aansprakelijkheid valt dus samen met het ogenblik dat hij de

eigendom verwerft(1296).

(1292) Zie algemeen betreffende het verbod van samenloop tussen contractuele aansprakelijk-

heid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: H. MAZEAUD, o.c., p. 608, nr. 553;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1514, nr. 195 en verder Dl. IV. van dit Overzicht.

(1293) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993'',

T.P.R. 1995, p. 1361, nr. 105.

(1294) Cass. 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 621, concl. Adv.-Gen. BRESSELEERS en R.W. 1996-

97, 1428: tenzij er een afwijkende wetsbepaling of beding aanwezig is, behoort een gebouw dat

door een aannemer in uitvoering van een aannemingscontract wordt opgericht op de grond van

een eigenaar, aan die eigenaar toe, ongeacht of dat gebouw al dan niet reeds is voltooid en of er

reeds een oplevering van de werken heeft plaatsgevonden; Antwerpen 29 maart 1993, Turnh.

Rechtsl. 1995, 22; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du

fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, deel 2: nr. 12.746, p. 66.

(1295) Zie het beginselarrest: Cass. 3 februari 1955, J.T. 1955, 179 met advies van Procureur-

Generaal HAYOIT DE TERMICOURT.

(1296) L. WYNANT, ,,Aansprakelijkheid. Eigenaar [van een onroerend goed]'' in X, Het

onroerend goed in de praktijk, 1998, afl. 89, IV. A., 119.
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De benadeelde die vergoeding vordert voor de door de instorting van een

gebouw veroorzaakte schade, moet enkel, benevens het bestaan van de

schade, bewijzen dat de aangesprokene eigenaar is van dat gebouw, dat de

schade is veroorzaakt door de instorting ervan en dat de instorting zelf te

wijten is aan een verzuim in onderhoud of aan een gebrek in de bouw(1297).

Bij mede-eigendom moet onderzocht worden of de instorting betrekking

heeft op privatieve dan wel gemeenschappelijke delen.

Mede-eigenaars worden enkel geacht jegens het slachtoffer in solidum

aansprakelijk te zijn wanneer het ingestorte gebouw hen in mede-eigendom

toebehoort(1298). De in solidum gehouden mede-eigenaar die alle schade

betaalde, heeft een verhaal tegen de andere mede-eigenaars, elk voor hun

aandeel(1299) Algemeen wordt aanvaard dat de mede-eigenaar die slacht-

offer is geworden van de instorting van een gebouw in mede-eigendom, zich

in zijn hoedanigheid van slachtoffer kan beroepen op de toepassing van

art. 1386 B.W. Het slachtoffer zal evenwel in zijn hoedanigheid van mede-

eigenaar gehouden zijn een bijdrage in de schadevergoeding te leveren,

gelijk aan zijn aandeel in de gemeenschappelijke eigendom(1300).

Enkel diegene die een eigendomsrecht over het ingestorte gebouw heeft, kan

worden aangesproken. Zelfs wanneer de eigenaar het gebouw in concessie

heeft gegeven en geen rechtstreeks toezicht meer kan uitoefenen, blijft hij op

grond van art. 1386 B.W. aansprakelijk ten aanzien van de schadelijder.

Hetzelfde geldt bij huur, pacht, vruchtgebruik, bewaring, gebruik, erfpacht,

opstal, ...(1301).

Maar Ð oordeelde het Hof van Cassatie Ð door voor de concessionaris van

een mijn een specifieke regeling van objectieve aansprakelijkheid vast te

stellen, heeft de wetgever de concessionaris willen uitsluiten van de toepas-

sing van art. 1386 B.W. betreffende de aansprakelijkheid van de eigenaar van

een ingestort gebouw(1302).

Gevat door een prejudicieÈle vraag of de specifieke aansprakelijkheid van de

concessionaris van de mijn de artt. 10 en 11 G.W. schendt door Ð subsidiair

Ð de toepassing van art. 1384 en 1386 B.W. uit te sluiten, antwoordde het

Arbitragehof(1303) dat deze regeling het gelijkheidsbeginsel niet schendt in

(1297) Cass. 17 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1445, R.W. 1993-94, 434 en R.G.A.R.

1995, nr. 12.400.

(1298) L. CORNELIS, o.c., p. 656, nr. 410.

(1299) P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c., nr. 3760.

(1300) L. CORNELIS, o.c., p. 656, nr. 410; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1362, nr. 106; voor een beschrijving

van de buiten-contractuele aansprakelijkheid van de mede-eigenaar, zie H. VANDENBERGHE

m.m.v. S. SNAET, ,,Zakenrecht'', Boek III, ,,Mede-eigendom'' in Beginselen van Belgisch

Privaatrecht, V, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 1762 e.v.

(1301) Zie L. CORNELIS, o.c., p. 656, nr. 410.

(1302) Cass 16 juni 1994, Arr. Cass. 1994, 629, R.W. 1994-95, 997 en J.L.M.B. 1995, 993;

P. COENRAETS, ,,Specialia specialibus non derogant'', J.L.M.B. 1995, 995-998.

(1303) Arrest nr. 26/2000, 1 maart 2000, B.S. 10 mei 2000, 14.605.
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de mate men aanneemt dat art. 1384 en art. 1386 B.W. kunnen worden

toegepast wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden voor schadeloosstel-

ling die de wetgeving op groeven, mijnen en graverijen stelt. Deze algemene

Ð subsidiaire inroepbaarheid van de artt. 1382 e.v. B.W. Ð beantwoordt het

best aan de maatschappelijke betekenis van deze regeling, als Ð zo nodig Ð

ultiem rechtsmiddel.

Artikel 1386 B.W. betekent een bijkomende waarborg voor het slachtoffer

dat zonder veel problemen de eigenaar kan aanspreken. De grondslag van de

aansprakelijkheid van de eigenaar werd traditioneel gezocht in een vermoe-

den van fout, met name een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de

bouw, te wijten aan de eigenaar of aan een derde(1304).

De moderne rechtsleer is geneigd om in art. 1386 B.W. een regel van

materieel recht te zien, waarvan het slachtoffer enkel de in de wet bepaalde

toepassingsvoorwaarden moet bewijzen. Wanneer de toepassingsvoorwaar-

den van art. 1386 B.W. verenigd zijn, ,,verzekert'' de eigenaar de schade-

loosstelling van het slachtoffer. Niet het gedrag van de eigenaar staat

centraal, doch wel zijn hoedanigheid van eigenaar(1305). Art. 1386 B.W.

roept een objectieve aansprakelijkheid in het leven waarbij de eigenaar

instaat voor het risico dat het gebouw oplevert(1306).

Art. 1386 B.W. heeft niet tot gevolg dat de verplichting tot schadevergoeding

definitief op de schouders van de eigenaar blijft rusten.

Art. 1386 B.W. belet immers niet dat de eigenaar een verhaal instelt tegen

diegene die tekort schoot in het onderhoud of de bouw van het gebouw (b.v.

de vruchtgebruiker, de erfpachter, de huurder, de gebruiker, ...)(1307). Wel is

Ð in dit geval Ð de eigenaar, t.o.v. de benadeelde, aansprakelijk voor

andermans daad, zoals de tekortkomingen van aannemers, architecten of

de personen belast met het onderhoud.

C. Voorwaarden van aansprakelijkheid

94. BEGRIP GEBOUW

Art. 1386 B.W. vereist schade veroorzaakt door de instorting van een ge-

bouw. Het begrip ,,gebouw'' in de zin van art. 1386 B.W. betreft nood-

zakelijk een onroerend goed, maar deze hoedanigheid op zich is onvoldoende

om het onderscheid te maken tussen een gebouw en de andere onroerende

goederen. Uit de kenmerken, vereist door rechtspraak en rechtsleer, kan

afgeleid worden dat het gebouw een constructie vergt door de mens opgericht

door de verbinding van diverse materialen en die op duurzame wijze met de

(1304) Hieromtrent: L. CORNELIS, o.c., p. 657, nr. 411; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1362, nr. 106.

(1305) L. CORNELIS, o.c., p. 659, nr. 413.

(1306) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1362-1363, nr. 110.

(1307) L. CORNELIS, o.c., nrs. 406-407, 409 en 410.
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grond verbonden is(1308). Bomen, planten, rotsen en de grond zelf zijn dus

geen gebouwen.

In de besproken periode werd een grafkelder als een gebouw aanzien. Artikel

1386 B.W. werd evenwel niet toegepast, vermits noch de stad, noch de

concessiehouder eigenaar waren van het graf(1309). Wanneer de stad in

gebreke blijft aan te tonen dat zij de concessiehouders zou hebben ingelicht

over de slechte onderhoudstoestand van de grafzerk en hen ertoe zou hebben

verplicht de nodige behoudsmaatregelen te nemen, is zij aansprakelijk voor

de schade aan derden toegebracht door instorting.

Een schoorsteen van een huis moet beschouwd worden als een deel van het

gebouw waar het aan verbonden is(1310). Ook een mijnschacht werd als een

gebouw in de zin van artikel 1386 B.W. aanzien(1311). Maar het breken van

een traptrede betreft geen instorting van een gebouw omdat een traptrede er

een te klein onderdeel van uitmaakt(1312).

De vraag of onroerende goederen door incorporatie of door bestemming als

delen van een gebouw kunnen beschouwd worden en derhalve voor de

toepassing van art. 1386 B.W. in aanmerking komen, werd in feite alleen

in de rechtsleer behandeld(1313). Wanneer roerende goederen door incorpo-

ratie met een gebouw verbonden worden, zijn zij een deel van het gebouw

geworden(1314). Onroerende goederen door bestemming daarentegen zijn

noch met de grond, noch met het gebouw verbonden, zodat niet van een

,,gebouw'' in de zin van art. 1386 B.W. kan gesproken worden(1315).

95. INSTORTING

Art. 1386 B.W. is enkel van toepassing voor schade veroorzaakt door de

instorting van een gebouw(1316).

(1308) Rb. Brussel 25 november 1994, Verkeersrecht 1995, 80; L. CORNELIS, o.c., p. 638,

nr. 397; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, deel 2: nr. 12.746, p. 65; P. FONTAINE en

O. MOCKEL, ,,Ouvrage en construction: la responsabiliteÂ du proprieÂtaire selon l'article 1386 du

Code Civil'', T. Aann. 1999, 9; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c., nr. 3761; G. VINEY en

P. JOURDAIN, o.c., p. 685, nr. 721.

(1309) Zie het zeer uitvoerig gemotiveerde arrest van Luik 16 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 53,

noot P. COENRAETS.

(1310) Rb. Charleroi 24 februari 1992, R.R.D. 1993, 18; Rb. Brussel 25 november 1994,

Verkeersrecht 1995, 80.

(1311) Luik 10 november 1992, J.L.M.B. 1994, 71.

(1312) Gent 20 december 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.131 en R.W. 1999-2000, 467.

(1313) L. CORNELIS, o.c., p. 639, nr. 398.

(1314) G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 685, nr. 721.

(1315) L. CORNELIS, o.c., p. 639, nr. 398; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant

les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, deel 2:

nr. 12.746, p. 65; L. WYNANT,'' Aansprakelijkheid. Eigenaar [van een onroerend goed]'' in X,

Het onroerend goed in de praktijk, 1998, afl. 89, IV.A., 133.

(1316) Zie Cass. 17 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1445, R.G.A.R. 1995, nr. 12.400 en

R.W. 1993-94, 434.
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Traditioneel wordt de ,,instorting'' omschreven ,,als een val hetzij van een

geheel hetzij van een gedeelte van de materialen die het gebouw vor-

men''(1317).

Zo werd als instorting beschouwd:

Ð het neerstorten van een leuning (balustrade) of van een deel ervan(1318);

Ð het instorten van een schoorsteen of een deel van de schoorsteen(1319);

Ð het uitvallen van een ijzeren vensterraam ten gevolge van corrosie(1320);

Ð het wegblazen van dakpannen en een dakkapel(1321).

De Belgische rechtspraak en rechtsleer onderlijnen dat de instorting enig

belang moet vertonen(1322). Weliswaar is voor de toepasselijkheid van

art. 1386 B.W. niet de gehele instorting van een gebouw vereist. Wanneer

een ongeval is veroorzaakt door de instorting van een schoorsteen of een deel

ervan, betekent dit een instorting van een gebouw in de zin van artikel 1386

B.W.(1323).

Het neervallen van enkele dakpannen kan niet worden beschouwd als een

instorting van een gebouw in de zin van art. 1386 B.W.(1324).

In dezelfde zin oordeelde het Hof van Beroep te Bergen dat het feit dat

dakpannen ten gevolge van een hevige doch niet uitzonderlijke wind los-

komen, een abnormaal kenmerk uitmaakt van de pannen waardoor schade

kan toegebracht worden. Het is bijgevolg zeker dat de oorzaak van het

neervallen van de pannen kan gevonden worden in de gebrekkige vasthech-

ting ervan, aangezien elke andere oorzaak dient te worden uitgesloten. In dit

geval gaat het om een gebrek in de zaak en niet om de instorting van het

gebouw in de zin van artikel 1386 B.W.(1325).

Het breken van een traptrede kan niet worden beschouwd als een instorting

van een gebouw in de zin van art. 1386 B.W., omdat een traptrede een te

(1317) Zie Cass. 18 april 1975, R.W. 1975-76, 159; Cass. 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 627 en

R.W. 1996-97, 1428; Gent 16 november 1993, R.W. 1994-95, 1084: gehele of gedeeltelijke

afbrokkeling van heel het gebouw of een gedeelte; Antwerpen 27 juni 1994, Turnh. Rechtsl.

1994-95, 19; Brussel 23 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 529; Rb. Luik 3 mei 1993, R.G.A.R.

1995, nr. 12.468; Rb. Brussel 25 november 1994, Dr. Circ. 1995, 80; Rb. Brussel 7 februari

1995, De Verz. 1995, 595; P. FONTAINE en O. MOCKEL, ,,Ouvrage en construction: la respon-

sabiliteÂ du proprieÂtaire selon l'article 1386 du Code Civil'', T. Aann. 1999, 9; L. LAMINE, ,,Is het

neerstorten van een leuning (balustrade) te beschouwen als de instorting van een gebouw in de

zin van art. 1386 B.W.?'', A.J.T. 1995-96, 531-532; H. MAZEAUD, o.c., p. 608, nr. 553;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1364, nr. 108; vgl. P. LE TOURNEAU, o.c., p. 749, nr. 2327.

(1318) Brussel 23 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 529.

(1319) Rb. Brussel 25 november 1994, Dr. Circ. 1995, 80; Rb. Brussel 7 februari 1995, De

Verz. 1995, 595.

(1320) Gent 16 november 1993, R.W. 1994-95, 1084.

(1321) Antwerpen 27 juni 1994, Turnh. Rechtsl. 1994-95, 19.

(1322) L. CORNELIS, o.c., p. 641, nr. 399.

(1323) Zie b.v. Rb. Brussel 7 februari 1995, De Verz. 1995, 595.

(1324) Gent 10 mei 1994, R.W. 1996-97, 258.

(1325) Bergen 10 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.731.
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klein onderdeel uitmaakt van een woning en een breuk geen instorting

betekent(1326).

96. VERZUIM IN HET ONDERHOUD OF EEN GEBREK IN DE BOUW Ð BEWIJS Ð

OUDERDOM

De eigenaar van een gebouw is luidens art. 1386 B.W. aansprakelijk voor de

schade door de instorting die te wijten is aan een verzuim in onderhoud of

aan een gebrek in de bouw, ook al is dat verzuim of gebrek aan onderhoud

niet aan zijn schuld te wijten(1327).

De tekst van art. 1386 B.W. preciseert hier de omvang van de bewijslast voor

de benadeelde, wanneer dit artikel toepasselijk is en beoogt geen beschrij-

ving van het respectievelijke toepassingsgebied van de artt. 1384, 1 en 1386

B.W. Van zodra het gaat om een instorting van een gebouw is art. 1386 B.W.

toepasselijk.

Het bewijs van eÂeÂn van beide voorwaarden is voldoende maar noodzake-

lijk(1328). In tegenstelling tot de artikelen 1384, lid 1 B.W. en 1385 B.W.,

waar het bewijs van het gebrek in de zaak respectievelijk de daad van het dier

toereikend is, volstaat het loutere bewijs van de instorting niet om het gebrek

aan onderhoud of een gebrek in de bouw te bewijzen(1329).

Hij die vergoeding vordert voor de door de instorting van een gebouw

veroorzaakte schade moet bewijzen dat de instorting te wijten is aan een

verzuim in het onderhoud of aan een gebrek in de bouw(1330). De instorting

op zich bewijst immers geen verzuim in het onderhoud noch een gebrek.

Artikel 1386 B.W. bevat geen vermoeden dat bij instorting aan eÂeÂn van de

twee voorwaarden zou zijn voldaan(1331).

Het bewijs van verzuim in onderhoud of van gebrek in de bouw kan worden

geleverd door het feit dat een leuning (balustrade) niet of slecht is vast-

gehecht aan het gebouw(1332).

De bewijslast van het verzuim of van het gebrek rust op de benadeelde. Deze

kan deze voorwaarden wel met alle middelen van recht aantonen, met

(1326) Gent 20 december 1996, R.W. 1999-2000, 467.

(1327) Cass. 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 621 en R.W. 1996-97, 1428; K. COLPAERT, ,,Als

het dak op je hoofd valt'', De Gem. 1996, 715.

(1328) Zie b.v. Antwerpen 27 juni 1994, Turnh. Rechtsl. 1994-95, 19; L. CORNELIS, o.c., p. 642,

nr. 401; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c., nr. 3764; L. WYNANT, ,,Aansprakelijkheid.

Eigenaar [van een onroerend goed]'', in X, Het onroerend goed in de praktijk, 1998, afl. 89,

IV. A., 119.

(1329) L. CORNELIS, o.c., p. 642, nr. 401.

(1330) Zie Cass. 17 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1445, R.G.A.R. 1995, nr. 12.400 en

R.W. 1993-94, 434; P. COENRAETS, P., ,,Specialia Specialibus non derogant'', J.L.M.B. 1995,

996.

(1331) Rb. Brussel 7 februari 1995, De Verz. 1995, 595.

(1332) Brussel 23 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 529; L. LAMINE, ,,Is het neerstorten van een

leuning (balustrade) te beschouwen als de `instorting van een gebouw' in de zin van art. 1386

B.W.?'', A.J.T. 1995-96, 531-532.
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inbegrip van vermoedens. Zo mag de schadelijder het bewijs van het verzuim

in onderhoud of van het gebrek in het gebouw leveren door deductie. De

omstandigheid dat het uitgevallen vensterraam het jaar voordien nog voor

rekening van de eigenaar is herschilderd, toont aan dat het toezicht niet

degelijk genoeg is gebeurd, omdat blijkens ervaringsregels corrosievorming

van een ijzeren raam het gevolg is van een langzame vochtophoping in de

bevestigingspunten. Het niet-tijdig vernieuwen van die elementen komt neer

op een verzuim in het onderhoud(1333).

Dergelijk bewijs is gelijkaardig aan het indirecte bewijs bij art. 1384, lid 1

B.W.(1334). De instorting kan dus als indirect bewijs, bij uitsluiting van alle

andere mogelijke oorzaken, dienen voor het gebrek aan onderhoud of gebrek

in de bouw.

Het feit dat dakpannen loskomen ten gevolge van een hevige doch niet

uitzonderlijke wind maakt een abnormaal kenmerk uit van de pannen, waar-

door schade kan toegebracht worden. Het is bijgevolg zeker dat de oorzaak

van het neervallen van de pannen kan gevonden worden in de gebrekkige

vasthechting ervan, aangezien elke andere oorzaak dient te worden uitge-

sloten. In dit geval gaat het om een gebrek in de zaak en niet om de instorting

van het gebouw in de zin van art. 1386 B.W.(1335).

De oorsprong van het gebrek is niet dienend(1336). Het verzuim in het

onderhoud of het gebrek in de bouw betreft een objectief waarneembare

toestand, die al naargelang de feitelijke omstandigheden aan de eigenaar zal

toe te rekenen zijn, zonder dat deze omstandigheid echter van die aard is om

al dan niet te besluiten tot de aanwezigheid van een gebrek in de bouw of een

verzuim in het onderhoud(1337).

Het is irrelevant of het gebrek het gevolg is van een constructiefout van de

aannemer of van de architect of dat het gebouw slecht werd onderhouden

door de vorige of de huidige huurder. De eigenaar van het gebouw is ertoe

gehouden de vergoeding aan het slachtoffer te waarborgen, onafgezien van

het feit of de schade te wijten is aan zijn eigen fout dan wel aan de fout van

een derde(1338).

Art. 1386 B.W. geeft aan het slachtoffer de mogelijkheid de eigenaar in alle

gevallen aan te spreken, wanneer eÂeÂn van beide voorwaarden bewezen wordt.

Zoals gesteld moet het gebrek in de bouw of het verzuim in het onderhoud

niet noodzakelijk te wijten zijn aan de persoonlijke fout van de eigenaar.

Art. 1386 B.W. schept immers ten laste van de eigenaar van een ingestort

(1333) Gent 16 november 1993, R.W. 1994-95, 1084; L. CORNELIS, o.c., p. 644, nr. 402.

(1334) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1326-1330, nr. 77; zie ook hierboven, nr. 67 B.

(1335) Bergen 10 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.731.

(1336) L. CORNELIS, o.c., p. 643, nr. 401.

(1337) L. CORNELIS, o.c., p. 643, nr. 401.

(1338) Brussel 23 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 529.
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gebouw een onweerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid, zelfs indien

het gebrek aan onderhoud dat tot de instorting aanleiding zou hebben

gegeven, hem niet toerekenbaar is(1339).

Maar de verouderde staat van een honderd jaar oud gebouw, in slechte staat

en gebouwd volgens de toenmalige technieken, kan op zich niet worden

bestempeld als een gebrek dat de instorting veroorzaakt(1340).

Van zodra er sprake is van een instorting van het gebouw in causaal verband

met de schade, volstaat het onderzoek naar een gebrek in de zaak in de zin

van art. 1384, lid 1 B.W. niet om de afwezigheid van het bewijs van een

gebrek in de constructie of een gebrek aan onderhoud in de zin van art. 1386

B.W. goed te maken.

D. Vermoeden van aansprakelijkheid en tegenbewijs

97. VERMOEDEN IURIS ET DE IURE

Het aansprakelijkheidsvermoeden van art. 1386 B.W. is onweerleg-

baar(1341).

Om aan zijn aansprakelijkheid te ontkomen moet de eigenaar aantonen dat de

toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W. niet vervuld zijn. Het volstaat

hierbij niet aan te tonen dat hij geen persoonlijke fout begaan heeft of dat een

vreemde oorzaak aan de basis ligt van het verzuim in het onderhoud of een

gebrek in de bouw. De eigenaar moet het bewijs leveren dat de instorting ook

zou gebeurd zijn, zelfs als het gebouw goed onderhouden was of als het

gebouw geen gebreken had vertoond. In die zin moet de eigenaar aantonen

dat de schade ontstaan is door een oorzaak die vreemd is aan de zaak:

overmacht, fout van de benadeelde of fout van een derde(1342).

De eigenaar blijft dus aansprakelijk ook al bewijst hij dat het verzuim in

onderhoud of het gebrek in de bouw niet aan zijn schuld, maar wel aan een

(1339) Brussel 23 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 529.

(1340) Brussel 10 april 1997, T. Aann. 1997, 343.

(1341) Zie Antwerpen 29 maart 1993, Turnh.Rechtsl. 1995, 22; Brussel 23 oktober 1995,

A.J.T. 1995-96, 529: zelfs indien het gebrek aan onderhoud dat tot de instorting aanleiding zou

hebben gegeven, de eigenaar niet toerekenbaar is; P. FONTAINE en O. MOCKEL, ,,Ouvrage en

construction: la responsabiliteÂ du proprieÂtaire selon l'article 1386 du Code Civil'', T. Aann.

1999, 11; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1368, nr. 110.

(1342) Luik 10 november 1992, J.L.M.B. 1994, 71, noot A. DAL: de eigenaar is niet vrijgesteld

van aansprakelijkheid op basis van art. 1386 B.W. indien hij bewijst dat hij volledig in de

onmogelijkheid was een mijnschacht te onderhouden die is ingestort, omdat er voortdurend

water in de schacht stond; Bergen 23 november 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.391; Rb. Brussel

7 februari 1995, De Verz. 1995, 595; Rb. Mechelen 3 december 1996, De Verz. 1997, 322, noot

V. BUSSCHAERT; P. FONTAINE en O. MOCKEL, ,,Ouvrage en construction: la responsabiliteÂ du

proprieÂtaire selon l'article 1386 du Code Civil'', T. Aann. 1999, 10; L. WYNANT, ,,Aansprake-

lijkheid. Eigenaar [van een onroerend goed]'', in X, Het onroerend goed in de praktijk, 1998,

afl. 89, IV.A., 146-147.
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vreemde oorzaak te wijten is(1343). Zo moet hij in concreto bewijzen dat de

schade veroorzaakt werd door een andere oorzaak dan het onderhoudsver-

zuim of het gebrek in de bouw, nl. overmacht, fout van de benadeelde of van

een derde(1344).

98. OVERMACHT

Overmacht heeft betrekking op feiten en omstandigheden waarop men geen

vat heeft en die, als ze zich voordoen, de aansprakelijkheid opheffen. Opdat

een bepaald gebeuren evenwel als overmacht zou kunnen gelden, moet de

ingeroepen omstandigheid een werkelijk onvoorzienbaar karakter heb-

ben(1345). De overmacht moet de instorting tot gevolg hebben. Dat het

verzuim in onderhoud of het gebrek in het gebouw te wijten is aan over-

macht, is irrelevant(1346). Uit een stuk uitgaande van het K.M.I. en uit een

getuigenverklaring blijkt dat het afwaaien van dakpannen van een woning

niet het gevolg was van een gewone rukwind maar van een windhoos die in

de hele stad vernielingen aanbracht. Het betrof in casu een uitzonderlijk

natuurverschijnsel waartegen een niet-gebrekkig dak evenmin bestand was,

zodat het een vreemde oorzaak uitmaakte(1347).

Een windsnelheid van 130 km/u aan het strand van Oostende vormt geen

overmacht, daar een krachtige windstoot van die intensiteit aan de Vlaamse

kust volstrekt voorzienbaar is(1348).

Een krachtige maar niet uitzonderlijke wind waardoor een instorting ver-

oorzaakt wordt, tevens te wijten aan een verzuim in onderhoud of een gebrek

in de bouw, is geen geval van overmacht dat de eigenaar ontlast van zijn

aansprakelijkheid. Een wind van 30 m/sec is geen onvoorzienbare gebeurte-

nis(1349).

Winden met een snelheid van 140 km/u zijn niet onvoorzienbaar en maken

derhalve geen overmacht uit, zelfs wanneer een koninklijk besluit de die dag

veroorzaakte schade beschouwt als een algemene ramp(1350).

Wanneer door verzuim in het onderhoud het dak van een gebouw bij storm-

weder volledig loskomt en in de omgeving terechtkomt, is de vordering op

grond van art. 1386 B.W. gegrond.

(1343) Zie b.v. Cass. 17 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1445, R.G.A.R. 1995, nr. 12.400

en R.W. 1993-94, 434.

(1344) L. CORNELIS, o.c., p. 637, nr. 396; L. WYNANT, ,,Aansprakelijkheid. Eigenaar [van een

onroerend goed]'', in X, Het onroerend goed in de praktijk, 1998, afl. 89, IV.A., 146-147.

(1345) V. BUSSCHAERT, ,,Artikel 1384, lid 1 B.W. en artikel 1386 B.W. Storm als vreemde

oorzaak'', De Verz. 1997, 324-325; L. WYNANT, ,,Aansprakelijkheid. Eigenaar [van een

onroerend goed]'', in X, Het onroerend goed in de praktijk, 1998, afl. 89, IV.A., 178.

(1346) Cass. 17 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1445 en R.G.A.R. 1995, nr. 12.400.

(1347) Rb. Mechelen 3 december 1996, De Verz. 1997, noot V. BUSSCHAERT; vgl. ChambeÂry

22 februari 1995, J.C.P. 1995, IV, 2067.

(1348) Gent 10 mei 1994, R.W. 1996-97, 258.

(1349) Rb. Luik 3 mei 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.468.

(1350) Rb. Brussel 16 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.538.
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Een gebouw in onze streken moet bestand zijn tegen rukwinden van 120 km/

uur die frekwent voorkomen en te voorzien zijn, zodat de ingeroepen over-

macht niet bewezen is(1351).

Naar aanleiding van het instorten van een deel van de schoorsteen van een

gebouw, oordeelde de rechter in eerste aanleg in Brussel dat geen bewijs

aanwezig was dat de instorting te wijten is aan een verzuim in onderhoud of

aan een gebrek in de bouw, noch dat alle andere mogelijke oorzaken van de

ineenstorting verworpen moeten worden. De uitzonderlijke kracht van de

stormwinden dient in casu als een geval van overmacht te worden beschouwd

dat alleen aan de oorsprong van de instorting van het gebouw ligt. Uit de

loutere vaststelling van de instorting van de schoorsteen kan niet worden

afgeleid dat deze een gebrek vertoonde, daar de instorting met schadelijke

gevolgen van de schoorsteen aan een externe oorzaak te wijten is, die de

bewaarder van het gebouw van zijn aansprakelijkheid ontheft(1352).

Wanneer overmacht samen met een verzuim in het onderhoud of een gebrek

in de bouw aanwezig is, blijft de eigenaar volledig aansprakelijk(1353).

Wanneer (bevrijdende) overmacht wordt bewezen, betekent dit dat de instor-

ting niet te wijten is aan gebrek in het onderhoud of aan een gebrek van het

gebouw zodat de toepassingsvoorwaarden van art. 1386 B.W. niet vervuld

zijn.

99. DAAD VAN DE BENADEELDE

Ook de eigen fout van de benadeelde is een vreemde oorzaak. Indien de

schadelijder een fout begaat of het instortingsgevaar voldoende kent en toch

onverantwoorde risico's neemt en daardoor het ongeval (mede)veroorzaakt,

zal hij zijn schade (geheel of gedeeltelijk) zelf moeten dragen(1354).

Wanneer de daad van het slachtoffer niet onrechtmatig is, kan de eigenaar

zich niet bevrijden van zijn aansprakelijkheid(1355).

Opdat de eigenaar zich van zijn aansprakelijkheid zou kunnen ontheffen,

moet bovendien de gebeurlijke fout van het slachtoffer in oorzakelijk ver-

band staan met de schade. De volledige ontheffing van de eigenaar is slechts

mogelijk wanneer hij aantoont dat de daad van het slachtoffer de enige

oorzaak van de schade is. Is de fout van het slachtoffer mede-oorzaak van

de instorting Ð het gebrek in de bouw of het verzuim in onderhoud staat

vast Ð dan zal de eigenaar gedeeltelijk aansprakelijk blijven(1356). De

(1351) Antwerpen 27 juni 1994, Turnh. Rechtsl. 1994-95, 19; zie ook: Rb. Brussel 17 januari

1992, Res. Jur. Imm. 1992, 185; Rb. Brugge 6 mei 1992, T.B.R. 1992, 72; Rb. Dendermonde

23 oktober 1992, R.W. 1994-95, 646.

(1352) Rb. Brussel 7 februari 1995, De Verz. 1995, 595.

(1353) Zie Rb. Luik 3 mei 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.468; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1369, nr. 111.

(1354) L. CORNELIS, o.c., p. 653, nr. 407; B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant

les responsabiliteÂs du fait des choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746.

(1355) Cass. fr. 1 april 1974, D. 1974, p. 163.

(1356) Cass. 7 januari 1988, R.G.A.R. 1990, nr. 11.745; L. CORNELIS, o.c., p. 653, nr. 407.
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benadeelde begaat een fout wanneer hij een wagen parkeert voor een bouw-

vallig huis(1357). Er is geen reden om hier af te wijken van de oplossing die

wordt toegepast ingeval van samenloop tussen een fout van een derde en de

instorting tengevolge van een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de

bouw(1358). In deze materie is de cassatierechter dus niet geneigd tot

toegevingen aan de eigenaar (anders dan bij toepassing van art. 1385 B.W.

t.v.v. de eigenaar of de bewaarder van het dier).

100. DAAD VAN EEN DERDE

Wordt het verzuim in het onderhoud of het gebrek in de bouw veroorzaakt

door de fout van een derde, dan is de eigenaar niet bevrijd van zijn aan-

sprakelijkheid ten aanzien van het slachtoffer(1359).

De foutieve gedraging vanwege een derde zal de eigenaar slechts dan

volledig van zijn aansprakelijkheid bevrijden, indien de onrechtmatige daad

van de derde de enige oorzaak van de schade is(1360).

Een houten balustrade moet er niet op voorzien zijn te kunnen weerstaan aan

de hoge druk van een zware beddenbak die door middel van 2 koorden door 2

personen werd tegengehouden met daarbij nog het drukkend gewicht van een

zwaar persoon die tegen de balustrade leunde om de beddenbak te leiden.

Enkel het abnormaal gebruik van deze balustrade, door de abnormale over-

belasting ervan, is de oorzaak van het doorbreken hiervan en van de schade

ingevolge de val(1361).

De aan de gemeente opgelegde veiligheidsverplichting (art. 135 § 2 nieuwe

Gemeentewet) wordt miskend wanneer een ongeval wordt veroorzaakt door

de instorting van een bouwvallige muur die grenst aan de openbare weg en

wanneer de gemeente niet onwetend kan zijn over het bestaan, de slechte

staat of het feit dat de muur deel uitmaakte van een sedert meer dan 30 jaar

onbeheerde nalatenschap. De gemeente (1382 B.W.) en de curator van de

nalatenschap (1386 B.W.) zijn in solidum aansprakelijk(1362).

De eigenaar van een gebouw in oprichting is aansprakelijk voor schade

tengevolge van instorting van het gebouw in oprichting. Een eventuele fout

van een derde wijzigt hier niets aan(1363).

(1357) Rb. Brussel 25 november 1994, Verkeersrecht 1995, 80.

(1358) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1370, nr. 113.

(1359) B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les responsabiliteÂs du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746.

(1360) L. WYNANT, ,,Aansprakelijkheid. Eigenaar [van een onroerend goed]'', in X, Het

onroerend goed in de praktijk, 1998, afl. 89, IV.A., 152.

(1361) Gent 30 september 1998, De Verz. 1999, 525.

(1362) Bergen 13 november 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.391.

(1363) Antwerpen 29 maart 1993, Turnh. Rechtsl. 1995, 22.
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IV. Aansprakelijkheid van de ouders

A. Personen die aansprakelijk zijn

101. OUDERS

De burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders wordt geregeld door

art. 1384, lid 2 B.W. waarbij de vader en de moeder aansprakelijk zijn voor

schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen(1364).

Sinds de wijziging door de wet van 6 juli 1977 bepaalt art. 1384, lid 2 B.W.

dat ,,de vader en de moeder (...) aansprakelijk (zijn) voor de schade veroor-

zaakt door hun minderjarige kinderen''(1365).

VoÂoÂr deze wetswijziging was de aansprakelijkheid aan de uitoefening van

de vaderlijke macht verbonden en was enkel de vader aansprakelijk voor

de onrechtmatige daad van een inwonend kind(1366).

Naar de letter van de wet kon de moeder op grond van art. 1384, lid 2 B.W.

voor de Wet van 6 juli 1977 slechts worden aangesproken indien de vader

reeds was overleden. Algemeen werd aanvaard dat de moeder niet alleen

aansprakelijk was bij het overlijden van de vader, maar ook in alle gevallen

waar zij wettelijk in de plaats van de vader werd gesteld (b.v. bij onbe-

kwaamverklaring)(1367).

Deze alternatieve aansprakelijkheid van de ouders is thans vervangen door de

cumulatieve aansprakelijkheid van zowel vader als moeder. In beginsel staan

beide ouders in voor de vergoeding van de veroorzaakte schade, wat niet

betekent dat de aansprakelijkheidslast op de schouders van beide ouders blijft

rusten. EeÂn van de ouders kan immers steeds het tegenbewijs leveren van de

vermoede aansprakelijkheid, terwijl de andere ouder daar niet in slaagt en

aansprakelijk blijft. Wanneer beide ouders samen aansprakelijk zijn, ontstaat

een verbintenis in solidum(1368).

(1364) G. BALLON, ,,Over risico-aanvaarding en de aansprakelijkheid van de ouders voor

handelingen van hun minderjarige kinderen'', A.J.T. 1995-96, 96-97; L. CORNELIS, o.c., p. 304

e.v., nr. 175 e.v.; R. DALCQ, ,,A propos de la responsabiliteÂ des parents ...'', R.C.J.B. 1998, 592-

608; P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de onrecht-

matige daden van hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand' van het

Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 273-294; J. FAGNART, ,,La

responsabiliteÂ civile des parents'', J. dr. jeun. 1997, 362-371; T. PAPART, ,,La responsabiliteÂ du

fait d'autrui'' in X.,Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, 169-199; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1371-1395,

nr. 114-128.

(1365) Zie P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de

onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand'

van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 274.

(1366) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, p. 1286, nr. 123; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v.

K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1448, nr. 114.

(1367) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, p. 1286, nr. 123; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v.

K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1448-1449, nr. 114.

(1368) L. CORNELIS, o.c., p. 313, nr. 183.
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102. ARTIKEL 1384, LID 2 B.W. ENKEL TEGEN OUDERS

De aansprakelijkheid van de ouders is aan de uitoefening van de ouderlijke

macht verbonden(1369). Indien de ouders hun ouderlijke macht op zorgvul-

dige wijze uitoefenen, worden zij geacht in beginsel elke onrechtmatige daad

van hun kinderen te kunnen verhinderen. Daarom kunnen enkel de ouders

van het schadeverwekkende kind op grond van art. 1384, lid 2 B.W. worden

aangesproken(1370).

De hoedanigheid van het kind Ð wettelijk, natuurlijk, bloedschendig, adop-

tief Ð speelt geen rol(1371).

Ook al heeft hij niet persoonlijk ingestaan voor de opvoeding van het

geadopteerde kind, is de adoptieouder aansprakelijk op grond van art. 1384,

lid 2 B.W.(1372).

Andere personen zoals de grootouders, broers en zusters, ooms en tantes,

stiefouders, de voogd of andere personen die toezicht houden op minder-

jarige kinderen vallen niet onder toepassing van art. 1384, lid 2 B.W.(1373).

Zij blijven uiteraard wel aansprakelijk voor hun persoonlijke fout in het

kader van art. 1382 B.W.(1374).

De wetgever heeft in 1977 geweigerd om het vermoeden van aansprakelijk-

heid uit te breiden tot andere personen dan de ouders, die eveneens toezicht

over minderjarigen uitoefenen. De rechtsleer pleitte nochtans sterk voor een

dergelijke uitbreiding, omdat minderjarigen een bijzonder ,,risico'' zouden

vormen(1375).

103. GESCHEIDEN LEVENDE OUDERS

Het feit dat ouders gescheiden leven door echtscheiding of feitelijke schei-

ding belet niet dat ook de ouder aan wie de kinderen niet werden toever-

trouwd, kan aangesproken worden. De inwoningsvoorwaarde werd immers

uit art. 1384, lid 2 B.W. geschrapt(1376).

Nochtans houdt de rechtspraak in zekere mate rekening met dit gegeven bij

de beoordeling van de weerlegging van het vermoeden van aansprakelijk-

heid. De opvoedende rol en plicht van toezicht van een vader kunnen maar

van ver en heel beperkt worden uitgeoefend wanneer hij al meer dan drie jaar

(1369) Zie b.v. Cass. 23 februari 1989, Arr. Cass. 1988-89, 721.

(1370) L. CORNELIS, o.c., p. 312, nr. 183.

(1371) L. CORNELIS, o.c., p. 305, nr. 176.

(1372) J. FAGNART, ,,La responsabiliteÂ civile des parents'', J. dr. jeun. 1997, 365.

(1373) Brussel 24 december 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.057; Rb. Turnhout 27 april 1995,

Turnh. Rechtsl. 1995-96, 99; T. PAPART, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui'', in X, Droit de la

responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, 185.

(1374) Antwerpen 24 februari 1993, Limb. Rechtsl. 1993, 143.

(1375) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1373, nr. 115.

(1376) Zie P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de

onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand'

van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 275.
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van zijn echtgenote gescheiden leeft en slechts over een heel beperkt bezoek-

recht beschikt. Zelfs indien hij wist dat zijn zoon regelmatig met de wagen

van zijn grootmoeder reed zonder de vereiste leeftijd noch een rijbewijs te

hebben, komt zijn vaderlijke aansprakelijkheid niet in aanmerking, aange-

zien hij niet beschikte over een doelmatig controle- of drukkingsmiddel om

aan deze situatie een einde te maken(1377). Maar de lange scheiding tussen

vader en zoon volstaat niet om het gebrek aan opvoeding te weerleg-

gen(1378).

De wetgever heeft de aansprakelijkheid van beide ouders behouden, omdat

de ouderlijke aansprakelijkheid rust op een weerlegbaar vermoeden met een

dubbel tegenbewijs. De ouder aan wie het kind niet werd toevertrouwd, is

gemakkelijk in staat te bewijzen dat hij geen fout in het toezicht heeft

begaan, terwijl de rechters het tegenbewijs van het gebrek in de opvoeding

op een andere wijze beoordelen (zie verder nr. 112). Het feit dat bij de

echtscheiding het hoederecht aan eÂeÂn ouder werd toegekend, levert op zich

niet het bewijs dat de andere ouder bij de opvoeding niet te kort is gescho-

ten(1379).

Sedert de Wet van 13 april 1995 op het co-ouderschap, wordt als basis-

systeem de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke gezag vooropge-

steld, ongeacht of de ouders samenwonen of niet(1380). Dit neemt niet weg

dat ook in een stelsel van co-ouderschap de onevenwichtige uitoefening van

de ouderlijke macht niet helemaal uit te sluiten is. Een aantal auteurs heeft de

Wet van 13 april 1995 overigens de fictie van het onverbreekbare ouderlijke

koppel genoemd: fictie, omdat het volgens hen de ontkenning inhoudt van de

realiteit van de scheiding tussen twee mensen(1381).

104. HETARTIKEL 1384 B.W. TEGENDEOUDERS EN ARTIKEL 1382 B.W. TEGEN

HET KIND

Gelet op het mogelijke tegenbewijs van voldoende toezicht en goede opvoe-

ding van het minderjarige kind, zal het voorzichtige slachtoffer naast een

vordering op grond van art. 1384, lid 2 B.W. ook een vordering instellen

tegen de minderjarige zelf, gegrond op art. 1382-1383 B.W. wegens persoon-

lijke fout.

(1377) Rb. Bergen 1 maart 1995, De Verz. 1996, 335, noot M. LAMBERT.

(1378) Luik 6 februari 1995, J. dr. Jeun. 1996, 134.

(1379) P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de

onrechtmatige daden hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand'

van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 283; J.L. FAGNART,

,,La responsabiliteÂ civile des parents'', J. dr. jeun. 1997, 366.

(1380) P. SENAEVE. (ed.), Co-ouderschap en omgangsrecht. Commentaar op de Wet van

13 april 1995, Antwerpen, Maklu, 1995, p. 39, nr. 43.

(1381) P. HOFSTROÈ SSLER, ,,De Wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening

van het ouderlijk gezag'', A.J.T. 1995-96, Dossier nr. 2, 35: in vele gevallen kan het gezag over

het gemeenschappelijke kind Ð in feite Ð niet gezamenlijk worden uitgeoefend indien de

ouders niet meer samenleven.
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De aansprakelijkheid voor andermans daad laat immers de persoonlijke

aansprakelijkheid van de persoon voor wie men instaat, integraal bestaan.

Het slachtoffer spreekt de ouders aan in hun hoedanigheid van wettelijke

beheerders over hun minderjarig kind(1382).

De persoonlijke aansprakelijkheid van de minderjarige (art. 1382 B.W.) kan

evenwel slechts in gedrang worden gebracht wanneer de onrechtmatige daad

hem toerekenbaar is. De minderjarige moet schuldbekwaam zijn (zie hier-

boven nr. 36).

Zeer jonge kinderen, de zgn. infantes, beschikken niet over het nodige

onderscheidingsvermogen. Ze zijn volledig schuldonbekwaam en kunnen

in die zin geen ,,fout'' begaan(1383). Een infans kan desgevallend wel

aangesproken worden voor een objectief onrechtmatige daad waarvoor zijn

ouders instaan (zie verder nr. 107 A)

De zeer jonge leeftijd van een kind verhindert dat hem een fout zou worden

aangerekend en hem enige aansprakelijkheidsverdeling zou worden tegen-

gesteld. Vast te stellen is dat de rechtspraak sneller geneigd is enkel bij

oudere kinderen een voldoende onderscheidingsvermogen aan te nemen (zie

nr. 107). Naast de leeftijd neemt de rechter ook andere elementen onder ogen

om te onderzoeken of het kind over een voldoende onderscheidingsver-

mogen beschikt.

Een minderjarig kind, dat geestesonbekwaam is, kan Ð naast de zgn.

infantes Ð evenmin persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De bena-

deelde kan wel op grond van art. 1386bis B.W. schadevergoeding voor de

geleden schade bekomen. Op grond van deze bepaling kan de minderjarige

geestesonbekwame veroordeeld worden tot gehele of gedeeltelijke vergoe-

ding van de schade (zie nr. 37).

Daarentegen kan de benadeelde die de ouders van de minderjarige gees-

tesonbekwame tevens op grond van art. 1384, lid 2 B.W. aanspreekt, wel

volledige vergoeding bekomen, zelfs indien de rechter de minderjarige

geestesonbekwame persoonlijk op grond van art. 1386bis B.W. veroordeeld

heeft tot een gedeeltelijke vergoeding van de schade. Er is geen reden om aan

te nemen dat de vermoede aansprakelijkheid van art. 1384, lid 2 B.W. moet

beperkt worden tot de bij toepassing van art. 1386bis B.W. uitgesproken

veroordeling(1384).

Dit beginsel werd uitdrukkelijk bevestigd in het arrest van het Hof van

Cassatie van 18 oktober 1990. De wetsbepaling van art. 1384, lid 2 B.W.

(1382) Rb. Leuven 21 september 1994, R.W. 1995-96, 1314 en R.G.A.R. 1996, nr. 12.696; Rb.

Brussel 30 juni 1998, De Verz. 1999, 107, noot C. BELLEMANS.

(1383) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1220, nr. 32.

(1384) L. CORNELIS, o.c., p. 325, nr. 191.
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is gegrond op een vermoeden van gebrek aan toezicht of opvoeding en laat

aan de rechter niet de beoordelingsvrijheid van art. 1386bis B.W. toe(1385).

105. SAMENLOOP VAN ARTIKEL 1384, LID 2 B.W. MET ARTIKEL 1384, LID 4

B.W. OF ARTIKEL 1384, LID 3 B.W. Ð GEEN SAMENLOOP BIJ CONTRACTUELE

AANSPRAKELIJKHEID

Kan het slachtoffer van een onrechtmatige daad van een kind zich tevens

beroepen op de vermoede aansprakelijkheid van de ouders in de zin van

art. 1384, lid 2 B.W. indien het kind zich, op het ogenblik dat de schade werd

veroorzaakt, onder het toezicht bevond van een leraar of ambachtsman, die

krachtens art. 1384, lid 4 B.W. vermoed wordt aansprakelijk te zijn, of

van een aansteller, die krachtens art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk is(1386)?

Gelet op het dubbel foutvermoeden in hoofde van de ouders Ð fout in het

toezicht op of in de opvoeding van de minderjarige Ð is er volgens de

rechtsleer geen bezwaar om de horizontale cumul van de verschillende

vermoedens van aansprakelijkheid te aanvaarden, indien het kind zich, op

het ogenblik van het ontstaan van de schade, onder het toezicht van een derde

bevindt. De schade kan immers haar oorzaak vinden in een fout van de

toezichthouder, maar tevens in de Ð krachtens art. 1384, lid 2 B.W.

vermoede Ð fout van de ouders in de opvoeding van hun kind(1387).

Wanneer een kind onder toezicht van een derde staat (onderwijzer, aansteller

of ambachtsman), valt eÂeÂn component van de aansprakelijkheid weg, maar

blijft de vermoede fout in de opvoeding bestaan(1388).

Ofschoon het Hof van Cassatie vroeger de cumul tussen aansprakelijkheid

van ouders en leermeesters verwierp, heeft het Hof thans de samenloop

aanvaard(1389).

Het Hof heeft in de besproken periode herhaald dat het vermoeden van

aansprakelijkheid dat art. 1384, lid 2 B.W. ten aanzien van de ouders voor

hun minderjarige kinderen instelt, hetzij op een fout in de opvoeding, hetzij

op een fout in het toezicht berust, zonder dat echter de aanvoering van deze

beide fouten vereist is(1390). Het bewijs van het bestaan van eÂeÂn van de

(1385) Cass. 18 oktober 1990, R.G.A.R. 1992, nr. 12.026, noot, verbreekt Brussel 8 juni 1988,

J.L.M.B. 1988, 1558.

(1386) C. DALCQ, ,,La responsabiliteÂ deÂlictuelle et quasi deÂlictuelle'', R.C.J.B. 1995, 617;

T. PAPART, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui'', in X, Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P.,

1996, 189-190.

(1387) L. CORNELIS, o.c., p. 326-327, nr. 192.

(1388) Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659; Bergen 4 mei 1994, J.L.M.B.

1994, 1271; Gent 22 november 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.681; Rb. Brussel 2 maart 1995,

T.B.B.R. 1997, 122; Rb. Verviers 6 januari 1997, T.B.B.R. 1997, 218; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1376,

nr. 119.

(1389) Zie reeds H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1455, nr. 119 en meer in het bijzonder

de bespreking van Cass. 20 april 1982, Arr. Cass. 1981-82, 1003.

(1390) Cass. 5 april 1995, Arr. Cass. 1995, 377 en R.W. 1996-97, 851.
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tekortkomingen Ð fout in het toezicht op of in de opvoeding van het kind Ð

is voldoende om de ouders aansprakelijk te verklaren.

Gelet op de rechtspraak van het Hof van Cassatie bestaat thans geen twijfel

meer omtrent de mogelijke samenloop(1391).

Bij contractuele wanprestatie van de minderjarige kan geen beroep worden

gedaan op art. 1384, lid 2 B.W.

De rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekeringsnemer, gestoeld

op haar regres volgend uit de verzekeringsovereenkomst, tot terugbetaling

van de bedragen betaald aan de slachtoffers van een verkeersongeval ver-

oorzaakt door een zware fout van het minderjarige kind van de verzekering-

nemer, kan geen grond vinden in art. 1384, lid 2 B.W. Die vermoede

aansprakelijkheid van art. 1384, lid 2 B.W. geldt niet voor contractuele

tekortkomingen van de minderjarige(1392).

B. Voorwaarden van de aansprakelijkheid

106. MINDERJARIGHEID

De ouders kunnen slechts aangesproken worden voor een onrechtmatige

daad, gepleegd door hun kind dat minderjarig is(1393). Van zodra het kind

meerderjarig wordt, eindigt hun aansprakelijkheid krachtens art. 1384, lid 2

B.W. De ontvoogde minderjarige kinderen worden voor de toepassing van

art. 1384, lid 2 B.W. met de meerderjarigen gelijkgesteld. Deze stelling

wordt betwist door Cornelis, die stelt dat de ontvoogding van een kind, dit

kind niet buiten het toepassingsgebied van art. 1384, lid 2 B.W.

plaatst(1394).

De vermoede aansprakelijkheid van de ouders moet beoordeeld worden op

het ogenblik van de schadeverwekkende daad en niet op het ogenblik van de

procedure. In navolging van de ons omringende landen werd de meerder-

jarigheidsgrens in het Belgische recht bij Wet van 19 januari 1990(1395)

verlaagd tot 18 jaar.

De verlaging van de grens van de meerderjarigheid beperkt de aanspraken

van het slachtoffer. Immers, de kansen dat de benadeelden geconfronteerd

worden met een insolvabele vergoedingsplichtige van 18 tot 21 jaar zijn

aanzienlijk verhoogd.

(1391) Zie voor de lagere rechtspraak o.m. Bergen 9 juni 1993, J.T. 1993, 688; Bergen

29 september 1993, J. dr. Jeun. 1996, 482, noot; Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996,

nr. 12.659; Gent 22 november 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.681; Antwerpen 5 januari 1995,

Intercontact (F) 1995, 57; Brussel 2 maart 1995, T.B.B.R. 1997, 122; Gent 29 maart 1996,

Intercontact (N) 1996, 117; Antwerpen 31 maart 1999, Intercontact (N) 1999, 128; Rb.

Dendermonde 24 november 1994, T.G.R. 1995, 173; Rb. Dendermonde 3 maart 1995,

T.G.R. 1995, 169; Rb. Verviers 6 januari 1997, T.B.B.R. 1997, 218.

(1392) Cass. 8 januari 1998, Verkeersrecht 1998, 171; Luik 6 februari 1996, J.T. 1996, 524,

noot B. DUBUISSON; Luik 13 mei 1997, J.L.M.B. 1998, 231.

(1393) J.L. FAGNART, ,,La responsabiliteÂ civile des parents'', J. dr. jeun. 1997, 364-365.

(1394) L. CORNELIS, o.c., p. 305, nr. 176.

(1395) Wet 19 januari 1990, B.S. 30 januari 1990, 1.239, err. B.S. 14 februari 1990, 2.754.
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De Wet van 19 januari 1990 waarbij de meerderjarigheid verminderd werd

tot 18 jaar, heeft geen terugwerkende kracht. De toepassing van art. 1384,

lid 2 B.W. wordt beoordeeld op het ogenblik van de feiten(1396).

Bij verlengde minderjarigheid wordt de toepassing van art. 1384, lid 2 B.W.

betwist naargelang een enge of ruime interpretatie van het artikel. Cornelis

stelt dat personen die zich in een staat van verlengde minderjarigheid

bevinden, niet in aanmerking komen. De omstandigheid dat hun handelings-

onbekwaamheid wettelijk beperkt is, kan niet beletten dat zij meerderjarig

zijn(1397). Deze stelling vindt, zoals gesteld in het vorig Overzicht, steun in

het verslag De Stexhe, waar geopteerd wordt voor een strikte interpretatie

van art. 1384, lid 2 B.W.(1398).

107. ONRECHTMATIGE DAAD VAN HET KIND

Op grond van art. 1384, lid 2 B.W. staan de ouders enkel in voor de schade

veroorzaakt door de onrechtmatige daad van hun kind(1399).

De eerste vereiste om de ouders tot schadevergoeding te kunnen aanspreken

is het bewijs van een onrechtmatige daad van de minderjarige. De niet-

uitvoering door het minderjarig kind van een contract, die de minderjarige

binnen de grenzen van zijn handelingsbekwaamheid heeft afgesloten, valt

niet onder de toepassing van art. 1384, lid 2 B.W.(1400).

Oordeelt de rechter dat de minderjarige een fout in de zin van art. 1382 B.W.

heeft begaan, kan de benadeelde ook de ouders tot schadevergoeding aan-

spreken(1401).

Uit de omstandigheid dat de aansprakelijkheid van de ouders in de zin van

art. 1384, lid 2 B.W. gegrond is op het vermoeden dat zij een fout hebben

begaan in de opvoeding van of het toezicht op hun minderjarig kind, volgt

evenwel niet dat de aansprakelijkheid van de ouders alleen reeds kan bestaan

(1396) Antwerpen 17 januari 1991, Limb. Rechtsl. 1994, 63; Rb. Gent 8 maart 1993, Intern.

Vervoer. 1993, 379.

(1397) L. CORNELIS, o.c., p. 305, nr. 176.

(1398) Verslag P. DE STEXHE, 23 maart 1976, Parl. Besch. Senaat, zitting 1975-76, nr. 724-2,

p. 10; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1379-1380, nr. 120; zie ook P. SENAEVE, ,,Een kwart eeuw toepassing van de

verlengde minderjarigheid'' in Het Statuut van de geestesgestoorden, Antwerpen-Apeldoorn,

Maklu, 1999, p. 228-230, nrs. 471-473.

(1399) Zie b.v. Luik 18 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 1322: de toepassing van art. 1384, lid 2

B.W. vergt het bewijs van de fout van het kind voor wie de ouders burgerrechtelijk aansprake-

lijk zijn of indien het gaat om een onmondig kind, dat het gaat om een objectief onrechtmatige

daad.

(1400) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1458, nr. 121; zie ook Cass. 8 januari 1998,

Verkeersrecht 1998, 171: de vermoede aansprakelijkheid van art. 1384, lid 2 B.W. geldt niet

voor contractuele tekortkomingen van de minderjarige.

(1401) L. CORNELIS, o.c., p. 306, nr. 177.
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doordat de ouders een fout hebben begaan in de opvoeding van of het

toezicht op het kind(1402).

Vereist is dat de schade is veroorzaakt door een onrechtmatige daad van de

minderjarige(1403).

De rechtspraak heeft in de volgende gevallen deze onrechtmatige daad

aanvaard:

Ð door op bruuske en onverwachte wijze over te steken, zonder voldoende

aandacht te besteden aan het verkeer op de rijbaan, hoewel het kind op de

leeftijd van zeven jaar in staat was dit te doen, heeft dit kind een

persoonlijke fout begaan die zijn eigen aansprakelijkheid in het gedrang

brengt(1404);

Ð het Hof van Beroep te Brussel oordeelt dat voetballen tegen een muurtje

gelegen op een tiental meter afstand van een belangrijke baan een

objectief onrechtmatige daad uitmaakt, des te meer daar de muur slechts

gescheiden is van de baan door een sterk afhellend talud. Het Hof

overweegt echter verder dat een kind van 7 1/2 jaar beschikt over

voldoende onderscheidingsvermogen om te beseffen dat de bal om eÂeÂn

of andere reden de helling kan afbollen en een verkeersongeval kan

veroorzaken(1405). De hypothese van een objectief onrechtmatige daad

moet echter enkel onderzocht worden, wanneer de minderjarige over

geen voldoende onderscheidingsvermogen beschikt. De rechter onder-

zoekt onder art. 1382 B.W. vooreerst of een onrechtmatige daad aan-

wezig is en vervolgens of deze aan de minderjarige toerekenbaar is. Is dit

niet het geval, dan gaat het om een objectief onrechtmatige daad. Bij een

toerekeningsvatbare minderjarige is het onderzoek naar een ,,objectieve''

onrechtmatige daad overbodig. Vastgesteld moet worden dat meerdere

uitspraken zich gewoon beperken tot het bewijs van een ,,objectief''

onrechtmatige daad, zodat ze de toerekeningsvatbaarheid van het kind

buiten beschouwing laten, ongetwijfeld omdat dit geen invloed heeft op

de toepassing van art. 1384, lid 2 B.W.;

Ð het vrijwillig beschadigen van een voertuig(1406);

Ð een valse bommelding die als ,,grap'' wordt bedoeld(1407);

Ð het opzettelijk doen vallen van stenen op een spoorweg op het ogenblik

dat een trein voorbij reed(1408);

(1402) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1380, nr. 121.

(1403) Gent 14 december 1993, R.W. 1994-95, 1196.

(1404) Bergen 11 maart 1997, Verkeersrecht 1997, 309.

(1405) Brussel 4 juni 1996, De Verz. 1997, 300.

(1406) Rb. Brussel 30 juni 1998, De Verz. 1999, 107, noot C. BELLEMANS.

(1407) Antwerpen 2 april 1998, Intercontact (N) 1999, 125.

(1408) Jeugdrb. Brussel 18 december 1997, J. dr. Jeun. 1998, afl. 174, 35, noot V. MACQ.
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Ð het aanbrengen van graffiti op een muur van een voetgangerstun-

nel(1409);

Ð het kind, dat de gewoonte heeft zich met zijn mountainbike langsheen

een druk bereden rijbaan te begeven, en onzorgvuldig de rijbaan

kruist(1410);

Ð twee meisjes die elkaar al spelend een voetje zetten, maar zich beiden aan

elkaar vasthielden(1411);

Ð het opzettelijk beschadigen van goederen door een tiener(1412);

Ð rijden zonder rijbewijs(1413);

Ð de diefstal van een motorrijtuig(1414);

Ð een kind dat van een rek springt in een turnzaal en daarbij een beenbreuk

bij haar neef veroorzaakt(1415);

Ð de onbezonnen zware slag van een zeventienjarige jongen bij een klein

incident in de klas(1416);

Ð het gevecht tussen twee jongens, naar aanleiding van een grap waarbij

een slag wordt toegebracht(1417);

Ð het ondeskundig opladen van een jachtwapen, dat per ongeluk afgaat en

een kind doodt(1418);

Ð het zwaaien met een golfstick waardoor een medeleerling wordt ge-

kwetst(1419);

Ð een slag toegebracht aan een medeleerling(1420);

Ð het weggooien van een niet uitgedoofde sigaret in een plaats waar stro

ligt en de nog smeulende resten onbeheerd achterlaten in de omgeving

van het stro(1421);

Ð het deelnemen aan een vechtpartij op school(1422);

Ð het onbezonnen overlopen van een autoweg achter een bal door een

negenjarig kind(1423);

(1409) Brussel 27 maart 1997, De Verz. 1998, 95.

(1410) Gent 23 januari 1997, T.A.V.W. 1997, 135, noot.

(1411) Rb. Verviers 6 januari 1997, T.B.B.R. 1997, 218.

(1412) Vred. Schaarbeek 5 juni 1996, Intercontact (N) 1999, 129.

(1413) Bergen 7 maart 1996, R.G.A.R. 1996, nr. 12.695.

(1414) Brussel (jeugdkamer) 4 maart 1996, Verkeersrecht 1996, 171.

(1415) Rb. Brussel 20 oktober 1995, Intercontact (N) 1996, 38.

(1416) Gent 6 september 1995, R.W. 1997-89, 1387 en J. dr. Jeun. 1998, afl. 179, 39, noot.

(1417) Bergen 15 juni 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.732.

(1418) Rb. Turnhout 27 april 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 99.

(1419) Antwerpen 5 januari 1995, Intercontact (F) 1995, 57.

(1420) Rb. Dendermonde 24 november 1994, T.G.R. 1995, 173.

(1421) Rb. Leuven 2 september 1994, R.W. 1995-96, 1314 en R.G.A.R. 1996, nr. 12.696.

(1422) Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659.

(1423) Luik 21 februari 1994, De Verz. 1994, 452.
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Ð een kind van dertien en een half jaar dat poogt een onbekende, op straat

gevonden, voetzoeker te vernietigen met hamerslagen en hierbij een

kameraad kwetst, gedraagt zich niet als een normaal voorzichtig en

zorgvuldig persoon(1424);

Ð een jongen van 14-15 jaar die een schoolvriendin op een speelplaats een

beentje licht(1425);

Ð de bedreiging met een mes met veiligheidspal, waardoor schade ont-

staat(1426);

Ð diefstallen, verboden wapendracht, drugsmokkel en het toebrengen van

slagen en verwondingen aan een politieagent(1427);

Ð een kind van elf jaar dat een kaars ontsteekt op een hooizolder(1428);

Ð het hanteren van een jachtgeweer door een jongen van 15 jaar en het

overhalen van een trekker van dit geweer door een jongen van 9

jaar(1429);

Ð het opladen van een jachtgeweer door een zestienjarige, dat na het sluiten

ervan bij controle of het wapen op veiligheidstand stond, afgaat(1430);

Ð 2 kinderen van 9 en 10 jaar die bij een onzorgvuldig tennisspel op het

strand mekaar verwonden(1431);

Ð een inbreuk op het verkeersreglement(1432);

Ð het rondrijden met de wagen van de vader, alhoewel het kind daartoe niet

de vereiste leeftijd heeft bereikt(1433);

Ð de jongen die als eigenaar van een moto een kameraadje van 11 jaar zijn

voertuig laat besturen(1434).

Geen onrechtmatige daad:

Ð het verlaten van een zwembad zonder de trapladder te gebruiken(1435);

Ð het spelen in een straat waar elk autoverkeer verboden is, zelfs in de

nabijheid van versperringen die de toegang tot een weg verbieden(1436);

(1424) Bergen 28 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.540 en J.L.M.B. 1996, 91, noot D. PHILIPPE.

(1425) Bergen 29 september 1993, J. dr. Jeun. 1996, 482, noot.

(1426) Bergen 9 juni 1993, J.T. 1993, 688.

(1427) Rb. Brussel 1 maart 1993, J.T. 1993, 580, R.G.A.R. 1995, nr. 12.446 en J. dr. Jeun.

1993, afl. 129, 24.

(1428) Antwerpen 24 februari 1993, Limb. Rechtsl. 1993, 143.

(1429) Brussel 16 februari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.505.

(1430) Rb. Turnhout 27 april 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 99.

(1431) Gent 23 december 1992, Intern. Vervoerr. 1993, 115.

(1432) Rb. Gent 14 december 1992, Intern. Vervoerr. 1993, 136.

(1433) Luik 23 juni 1992, R.R.D. 1993, 45 en R.G.A.R. 1996, nr. 12.638.

(1434) Brussel 18 februari 1992, R.G.A.R. 1993, nr. 12.232.

(1435) Brussel 30 maart 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13.109.

(1436) Luik 9 september 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.946.
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Ð het strelen van een hond in de tuin van een buur(1437);

Ð het deelnemen aan een (eventueel) gevaarlijk spel, waarbij eÂeÂn van de

kinderen met een borstelsteel het rechteroog van een ander kind

raakt(1438);

Ð een kind dat handelt uit wettige zelfverdediging(1439);

Ð een leerling die achter een andere leerling staat tijdens een initiatie in

minigolf(1440).

Wanneer de minderjarige door roekeloos gedrag overlijdt in een ongeval

wordt de vordering tegen de vader(1441), als bestuurder van de persoon en de

goederen van de overleden zoon, verworpen, wanneer hij niet wordt aange-

sproken als rechtsopvolger van zijn overleden zoon(1442).

Het gedrag van het kind dient ,,in abstracto'' beoordeeld te worden(1443) in

vergelijking met het gedrag van een normaal voorzichtig persoon, zonder

rekening te houden met de leeftijd van de dader omdat dit zijn persoonlijke

toestand betreft.

Toch concretiseert de rechtspraak het abstracte referentiemodel wel eens,

door Ð op een andere wijze Ð rekening te houden met de leeftijd van het

kind. Deze rechtspraak onderzoekt daarbij of de te beoordelen handeling al

of niet als een onrechtmatige daad kan aanzien worden, ook op die leef-

tijd(1444).

Er wordt daarbij soms onderlijnd dat ook een kind op die leeftijd over een

voldoende onderscheidingsvermogen beschikt of dient te beschikken om de

gevolgen van zijn handelen te voorzien(1445).

( a ) D e o b j e c t i e v e o n r e c h t m a t i g e d a a d

Om te vermijden dat het slachtoffer, in geval van een onrechtmatige daad

gepleegd door een minderjarige die schuldonbekwaam is Ð een zgn. infans

(1437) Brussel 19 oktober 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.868.

(1438) Gent 2 juni 1994, R.W. 1995-96, 1055 en J. dr. Jeun. 1996, 235, noot J. JACQMAIN.

(1439) Luik 18 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 1322 en J. dr. Jeun. 1995, 127.

(1440) Antwerpen 5 januari 1995, Intercontact (F) 1995, 57.

(1441) Art. 1382 B.W.

(1442) Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W. 1998, 94.

(1443) Brussel 18 februari 1992, R.G.A.R. 1993, nr. 12.232; Brussel 16 februari 1993,

R.G.A.R. 1995, nr. 12.505; Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659; Bergen

28 juni 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.540 en J.L.M.B. 1996, 91, noot D. PHILIPPE; Brussel

30 maart 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13.109, p. 1; Rb. Kortrijk 6 juni 1997, Intercontact (N) 1998,

124.

(1444) B.v. Bergen 20 november 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.894; Gent 23 januari 1997,

T.A.V.W. 1997, 135, noot; Bergen 11 maart 1997, Verkeersrecht 1997, 309; Rb. Leuven 23 april

1993, R.G.A.R. 1994, nr. 12.370; Rb. Leuven 21 september 1994, R.W. 1995-96, 1314 en

R.G.A.R. 1996, nr. 12.696; Rb. Leuven 21 september 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.894.

(1445) Brussel 4 juni 1996, De Verz. 1997, 300, noot V. BUSSCHAERT; Gent 23 januari 1997,

T.A.V.W. 1997, 135.

TPR 2000 1805

/secure/DocumentView.aspx?id=rn82131&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn72637&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn67172&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn92300&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn63952&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn66105&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn74408&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100404&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn88104&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn81484&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn91256&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn75851&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn81483&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn81484&amp;origin=TPR


Ð het risico zou lopen niet te worden vergoed, doen de rechtspraak en

rechtsleer een beroep op het begrip ,,objectief onrechtmatige daad''(1446).

Wanneer de rechter vaststelt dat het minderjarige kind geen objectieve

onrechtmatige daad heeft verricht, kan hij de ouders op grond van

art. 1384, lid 2 B.W. niet aansprakelijk stellen wegens onvoldoende toe-

zicht(1447).

Zeer jonge kinderen, de zgn. infantes, zijn volledig schuldonbekwaam en

kunnen in die zin geen ,,fout'' begaan. De rechter neemt bij het onderzoek of

het kind voldoende onderscheidingsvermogen heeft, onder meer de leeftijd

van het kind onder de ogen(1448).

Het gebrek aan onderscheidingsvermogen en schuldbekwaamheid belet en-

kel dat zeer jonge kinderen, de zgn. infantes, een persoonlijke Ð toereken-

bare Ð fout kunnen begaan, maar verhindert de aansprakelijkheid krachtens

art. 1384, lid 2 B.W. niet.

Het objectief onrechtmatig karakter van de daad van het kind wordt in

abstracto beoordeeld, d.w.z. in vergelijking met het gedrag van een normaal

zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden(1449).

Wanneer een jongen van 9 jaar, ondanks een voorafgaande aanmaning, een

houten cricket-hamerstok opnieuw afneemt van een spelend meisje en daar-

mee in het rond slaat en dat meisje in het aangezicht verwondt, pleegt hij een

objectief onrechtmatige daad(1450).

Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat het spel dat erin bestaat dat

vijf meisjes tussen zes en acht jaar water uitgieten op een schuin geplaatste

tafel en elk van die kinderen om de beurt het water op de tafel afborstelt met

een grote borstel, op zichzelf geen gevaarlijk spel is. Bovendien is de deel-

name aan een eventueel gevaarlijk spel op zichzelf nog geen fout. Als tijdens

dit spel op een bepaald ogenblik een van de kinderen met de door haar

gehanteerde borstelsteel het rechteroog van een ander kind raakt, vormt dit

geen objectief onrechtmatige daad van het eerstgenoemde kind die de aan-

sprakelijkheid van de ouders meebrengt(1451).

(1446) Zie o.m. Brussel 13 december 1992, R.G.A.R. 1996, nr. 12.558; Luik 18 oktober 1993,

J.L.M.B. 1994, 1322; Gent 14 december 1993, R.W. 1994-95, 1196; Gent 21 juni 1994, R.W.

1995-96, 1055; Antwerpen 14 mei 1996, Limb. Rechtsl. 1996, 158, met noot A. VANDEURZEN;

R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de jurisprudence (1987-1993). La responsabiliteÂ

deÂlictuelle et quasi-deÂlictuelle'', R.C.J.B. 1995, p. 623, nr. 71; P. DE TAVERNIER, ,,Naar een

objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de onrechtmatige daden van hun minderjarige

kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand' van het Franse Hof van Cassatie van

19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 279-280.

(1447) Cass. 11 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, 824.

(1448) P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de

onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand'

van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 279.

(1449) Brussel 16 februari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.505; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1381, nr. 121.

(1450) Gent 14 december 1993, R.W. 1994-95, 1196.

(1451) Gent 21 juni 1994, R.W. 1995-96, 1055.
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Het onverwacht overlopen van de weg door een kind van 5 jaar is een

objectief onrechtmatige daad(1452).

Voetballen tegen een muurtje gelegen op een tiental meter afstand van een

belangrijke baan is een objectief onrechtmatige daad, des te meer daar de

muur slechts gescheiden is van de baan door een sterk afhellend talud(1453).

Een kind dat plots en ongepast de rijbaan oversteekt, en aldus de weg afsnijdt

van een motorrijder die daardoor verplicht wordt een afwijkingsmanoeuvre

uit te voeren, begaat een objectief onrechtmatige daad(1454).

Een kind dat speelt in een straat waarin elk autoverkeer is verboden en dat

zich op het ogenblik van het ongeluk niet bevindt op de naburige erf, begaat

geen enkele fout of geen enkele objectief onrechtmatige daad. Spelen in de

nabijheid van versperringen die de toegang tot een werf verbieden, is niet

foutief, noch objectief onrechtmatig(1455).

Een 10-jarig kind weet dat het gevaarlijk is een niet volledig uitgedoofde

sigaret weg te gooien in een plaats waar stro ligt en nog smeulende resten

onbeheerd achter te laten in de omgeving van stro. Het begaat hierdoor een

fout of minstens een objectief onrechtmatige daad(1456).

Een minderjarige student die een kwetsend pamflet verspreidt over een

eveneens minderjarige studente, handelt objectief onrechtmatig ondanks

het feit dat de feiten omschreven worden als ,,schoolpesterij''(1457).

Zoals aangeduid moet de rechter enkel onderzoeken of de minderjarige een

fout heeft begaan en dient hij alleen, bij de betwisting over de toerekenings-

vatbaarheid, vast te stellen dat het gaat om een objectief onrechtmatige daad.

( b ) O n t o e r e k e n i n g s v a t b a a r h e i d

Naast de infantes, zijn minderjarigen evenmin persoonlijk aansprakelijk in

geval zij geestesonbekwaam zijn. De geesteszieke minderjarige die zijn

gedrag niet kan beheersen, kan op grond van art. 1386bis B.W. door de

rechter veroordeeld worden om de door hem veroorzaakte schade geheel of

gedeeltelijk te vergoeden.

Anderzijds kunnen de ouders van de minderjarige geestesonbekwame krach-

tens art. 1384, lid 2 B.W. aansprakelijk gesteld worden voor de door het

ontoerekenbaar kind veroorzaakte schade. De rechtspraak doet ook voor de

schade veroorzaakt door een geestesziek kind een beroep op het begrip

,,objectieve onrechtmatigheid'', zoals dit trouwens gebeurt bij de toepassing

van art. 1386bis B.W.

(1452) Antwerpen 14 mei 1996, Limb. Rechtsl. 1996, 158.

(1453) Brussel 4 juni 1996, De Verz. 1997, 300.

(1454) Bergen 20 november 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.894.

(1455) Luik 9 september 1997, R.G.A.R 1998, nr. 12.946.

(1456) Rb. Leuven 21 september 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.696.

(1457) Vred. St.-Truiden 17 maart 1998, Limb. Rechtsl. 1998, 249.
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Hierboven werd er reeds op gewezen dat de omvang van de vergoedings-

plicht in het kader van art. 1384, lid 2 B.W. niet kan beperkt worden tot de bij

toepassing van art. 1386bis B.W. uitgesproken veroordeling. Art. 1384, lid 2

B.W. laat aan de rechter niet de beoordelingsvrijheid van art. 1386bis B.W.

toe(1458).

( c ) S t r a f r e c h t e l i j k e v e r j a r i n g

De verjaring van de strafvordering en de daarmee gepaard gaande burgerlijke

vordering loopt niet alleen ten voordele van de minderjarige, maar tevens in

het voordeel van de ouders, zodat, bij verjaring van het misdrijf van het kind,

het slachtoffer zich niet meer op grond van art. 1384, lid 2 B.W. tegen de

ouders kan keren(1459).

De burgerlijke vordering voortspruitend uit het misdrijf verloopt na verloop

van vijf jaren vanaf de dag van het misdrijf, zonder te kunnen verjaren voÂoÂr

de strafvordering(1460). Het arrest van het Arbitragehof dd. 21 maart

1995(1461) acht deze bepaling strijdig met de artikelen 10 en 11 van de

Grondwet. Het arrest gaf aanleiding tot het opnieuw ter discussie stellen van

een groot aantal verkorte verjaringstermijnen, of het nu gaat om strafrechte-

lijk bestrafte fouten of om burgerrechtelijke misdrijven waarvoor een wette-

lijke verjaringstermijn van minder dan dertig jaar geldt. Een wijziging bij wet

van de verjaringsregels drong zich op(1462). Dit resulteerde in de Wet van

10 juni 1998(1463) (zie Deel I van dit Overzicht).

Wanneer een ouder de schade heeft vergoed die is veroorzaakt door een door

zijn zoon gepleegd misdrijf is de regresvordering van de verzekeraars van de

ouder aan de bij art. 26 (oud) V.T.Sv. ingestelde verjaringstermijn onder-

worpen(1464). Het verhaal rust inderdaad op het feit dat het gepleegde

misdrijf uitmaakt.

(1458) J.L. FAGNART, ,,La responsabiliteÂ civile des parents'', J. dr. jeun. 1997, 367.

(1459) Zie b.v. Antwerpen 5 april 1989, Limb. Rechtsl. 1989, 103.

(1460) Art. 26 (oud) V.T.Sv.

(1461) Arbitragehof 21 maart 1995, R.W. 1994-95, 1324, noot P. TRAEST, ,,De verjaring van de

burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf: de geschiedenis en de onzekere toe-

komst''.

(1462) H. DE RODE, ,,L'arreÃt de la Cour d'Arbitrage du 21 mars 1995 et ses conseÂquences

quant aux actions de responsabiliteÂ ou la boõÃte de Pandore'', De Verz. 1996, 31.

(1463) Wet van 10 juni 1998, B.S. 17 juli 1998, 23.544; voor een bespreking, zie o.m.:

A. JACOBS, ,,La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matieÁre de preÂscrip-

tion'', T.B.B.R. 1999, 10-35.

(1464) Cass. 7 februari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 526 en R.W. 1992-93, 122.
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108. WEGVALLEN VAN DE INWONINGSVOORWAARDE

In tegenstelling tot het Franse recht is het sinds de Wet van 6 juli 1977 niet

meer vereist dat de minderjarige bij zijn ouders inwoont om de ouders aan te

spreken(1465).

De ouders zijn nu aansprakelijk voor de door hun kind veroorzaakte schade,

ongeacht of de minderjarige bij hen inwoont of niet(1466).

109. SCHADE AAN DERDEN

De vermoede aansprakelijkheid van art. 1384, lid 2 B.W. kan enkel inge-

roepen worden voor schade veroorzaakt aan derden. Diegene die moet

instaan voor de onrechtmatige daad van het kind en diegene voor wie men

moet instaan, kunnen op art. 1384, lid 2 B.W. geen beroep doen. Bijgevolg

kunnen noch het kind, dat zichzelf schade heeft berokkend, noch de ouders,

waaraan het kind schade heeft veroorzaakt, zich beroepen op deze wetsbepa-

ling(1467).

Het vermoeden van art. 1384, lid 2 B.W. bestaat dus slechts ten voordele van

de slachtoffers.

De minderjarige (of zijn verzekeraars) die zich aan die vergoedingsplicht

geheel of gedeeltelijk wil onttrekken door te pogen de eigen fout van de

ouder te bewijzen, kan tegen die ouder het vermoeden van art. 1384, lid 2

B.W. niet inroepen. Dit vermoeden kan alleen derden tot voordeel strek-

ken(1468). De dader van de feiten kan het vermoeden niet inroepen opzich-

tens zijn eigen ouders(1469).

Bij een contractuele tekortkoming van een minderjarige kan de geschade

contractpartij geen beroep doen op art. 1384, lid 2 B.W. om de ouders aan te

spreken(1470).

(1465) Art. 1384, lid 2 B.W. (oud) bepaalde: ,,De vader, en de moeder na het overlijden van de

man, zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen die bij hen

inwonen''.

(1466) Zie b.v. Luik 6 februari 1995, J. dr. jeun. 1996, 134, waarin de rechter oordeelde dat de

vader aansprakelijk was voor de onrechtmatige daad van zijn zoon, niettegenstaande hij al een

lange tijd uit diens leven was verdwenen.

(1467) Luik 7 januari 1997, R.R.D. 1997, 301; Rb. Nijvel 13 juni 1997, R.G.A.R. 1999,

nr. 13.075, noot; L. CORNELIS, o.c., p. 308, nr. 179.

(1468) Luik 27 mei 1997, J.L.M.B. 1998, 237, noot B. DUBUISSON: bij een vordering tot

indeplaatsstelling gegrond op art. 22 Verzekeringswet wordt de verzekeraar wettelijk in de

plaats gsteld in de rechten van de verzekerde, en niet in deze van het slachtoffer; Luik 13 mei

1997, J.L.M.B. 1998, 231: verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid wordt nooit in de

plaats gesteld van de rechten van het slachtoffer tegen zijn eigen verzekerde; zie ook: B.WEYTS,

,,De aansprakelijkheid en de verzekeringsdekking bij een verkeersongeval door een minder-

jarige veroorzaakt met een gestolen wagen'', T.B.B.R. 1999, 36.

(1469) Rb. Nijvel 13 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.075.

(1470) Cass. 8 januari 1998, Verkeersrecht 1998, 171.
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C. Het vermoeden van fout en tegenbewijs

110. GRONDSLAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID Ð VERMOEDEN VAN FOUT Ð

WAARBORG VOOR DERDEN-BENADEELDEN

De grondslag van de aansprakelijkheid van de ouders vloeit voort uit hun

verplichting tot opvoeding en toezicht, tengevolge van hun ouderlijke macht.

In de besproken periode heeft het Hof van Cassatie zijn standpunt nogmaals

bevestigd.

De aansprakelijkheid van de ouders berust op een vermoeden dat zij een fout

hebben begaan bij het houden van het toezicht over en/of in de opvoeding

van hun kind, zonder dat beide componenten samen hoeven voor te ko-

men(1471).

Wanneer eÂeÂn van die vermoede tekortkomingen niet wordt weerlegd, is dit

voldoende om de ouders aansprakelijk te verklaren(1472).

Het vermoeden van art. 1384, lid 2 B.W. heeft niet alleen betrekking op een

fout in de opvoeding of het toezicht, maar tevens op het bestaan van een

oorzakelijk verband tussen die vermoedelijke fout en de door het kind ver-

oorzaakte schade(1473).

Het dubbel foutvermoeden vereist van de ouders, om zich van de aansprake-

lijkheid van art. 1384, lid 2 B.W. te kunnen bevrijden, dus een dubbel

tegenbewijs.

De beoordeling van dit tegenbewijs gebeurt ,,in abstracto'': het is voldoende

dat de ouders aantonen dat zij zich als een ,,bonus pater familias'' hebben

gedragen. Zij moeten dus niet het bewijs leveren van overmacht, m.n. dat ze

de daad van het kind volstrekt niet konden verhinderen. De beoordeling ,,in

abstracto'' betekent echter niet dat de rechter geen rekening mag houden met

de feitelijke omstandigheden die zich op het ogenblik van het schadever-

wekkende feit voordeden(1474).

Met het arrest Bertrand van 19 februari 1997 heeft zich in de Franse cassatie-

rechtspraak een belangrijke kentering voorgedaan. In een kort en krachtig

arrest wordt de klassieke verantwoording van de aansprakelijkheid van de

ouders, nl. een dubbel foutvermoeden, van tafel geveegd en vervangen door

een systeem van objectieve aansprakelijkheid (,,de plein droit''). In niet mis

(1471) Cass. 5 april 1995, Arr. Cass. 1995, 377, R.W. 1996-97, 851 en R.G.A.R. 1997,

nr. 12.712; Brussel 20 januari 1994, J. dr. jeun. 1994, 62; Brussel 2 april 1999, J.L.M.B.

1999; zie Frankrijk: P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabiliteÂ civile, Parijs,

Dalloz, 1996, p. 711, nr. 3387.

(1472) Gent 11 april 1995, A.J.T. 1995-96; G. BALLON, ,,Over risico-aanvaarding en de

aansprakelijkheid van de ouders voor handelingen van hun minderjarige kinderen'', A.J.T.

1995-96, 97.

(1473) Cass. A.R.P. 99. 0652.F., 20 oktober 1999 (Gol/Brunin), Arr. Cass. 1999, 549 en Pas.

1999, I, 549.

(1474) Brussel 2 april 1999, J.L.M.B. 1999, 1434; P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve

aansprakelijkheid van de ouders voor de onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen?

Beschouwingen bij het arrest `Bertrand' van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari

1997'', R.W. 1999-2000, 280-281.
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te verstane bewoordingen overwoog het Franse Hof van Cassatie immers:

,,que l'arreÃt ayant exactement eÂnonceÂ que seul le force majeure ou la faute de

la victime pouvait exoneÂrer un peÁre de la responsabiliteÂ de plein droit

encourue du fait des dommages causeÂs par son fils mineur habitant avec

lui, la cour d'appel n'avait pas aÁ rechercher l'existence d'un deÂfaut de

surveillance du peÁre''.

Het Franse Hof van Cassatie sloot zich aan bij de conclusies van de Advocaat-

Generaal Kessous, die in zijn advies de argumenten van de doctrine tegen de

vigerende grondslag van de aansprakelijkheid van de ouders in herinnering

bracht. Deze argumenten hebben betrekking op enerzijds de evolutie van het

Franse recht in de richting van objectieve aansprakelijkheidsregelingen(1475)

en anderzijds de complexiteit die de rechtspraak bij de ouderlijke aansprake-

lijkheid ontmoet door het hanteren van begrippen zoals ,,toezicht'' en ,,opvoe-

ding'', waarover geen eensgezindheid bestaat(1476).

De Franse dichter Peguy schreef reeds dat het verwekken en opvoeden van

kinderen de meest risicovolle activiteit is van de ouders tijdens hun leven. Op

een ogenblik dat de maatschappelijke omkadering en ondersteuning van de

opvoeding van kinderen niet altijd evident is, kunnen de ouders, mijns

inziens, op de clementie van de rechter beroep doen door een eerlijk tegen-

bewijs van hun inspanningen tot opvoeding en toezicht. Opvoeding van en

toezicht op kinderen zijn geen resultaatsverplichtingen(1477).

111. VERMOEDEN VAN FOUT Ð KRACHT Ð TEGENBEWIJS

Het vermoeden van aansprakelijkheid van art. 1384, lid 2 B.W. ten laste van

de ouders gaat uit van de vermeende fout in hun opvoeding en/of van

toezicht. Het is volgens vaste rechtspraak een vermoeden iuris tantum en

kan dus door de ouders weerlegd worden(1478). Om de goede opvoeding en

het voldoende toezicht te beoordelen houdt men rekening met de leeftijd van

het kind, het familiaal, sociaal en cultureel milieu van het kind en met het

tijdstip van de feiten(1479).

Om de aansprakelijkheid van art. 1384, lid 2 B.W. te ontlopen, dienen de

ouders te bewijzen dat zij met een aangepast en zorgvuldig toezicht de

(1475) Zie o.m. het beginsel van aansprakelijkheid van andermans daad: Cass. fr. 29 maart

1991, J.C.P. 1991, II, nr. 21.673; hierboven besproken onder nr. 46.

(1476) Cass. fr. 19 februari 1997, J.C.P. 1997, II, 247, met gelijkluidende conclusie Adv.-

Gen. KESSOUS, met goedkeurende noot G. VINEY; P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve

aansprakelijkheid van de ouders voor de onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen?

Beschouwingen bij het arrest `Bertrand' aan het Franse Hof van Cassatie 19 februari 1997'',

R.W. 1999-2000, 273.

(1477) Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W. 1998, 94.

(1478) Brussel 20 januari 1994, J. dr. jeun. 1994, 62; Luik 6 februari 1995, J. dr. jeun. 1996,

134; Brussel 2 april 1999, J.L.M.B. 1999, 1434; J.L. FAGNART, ,,La responsabiliteÂ civile.

Chronique de jurisprudence (1985-1995)'' in Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel,

De Boeck & Larcier, 1997, 67-68; T. PAPART, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui'', in X, Droit

de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, 187-188.

(1479) Luik 6 februari 1995, J. dr. Jeun. 1996, 134; Brussel 2 april 1999, J.L.M.B. 1999, 1434.
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onrechtmatige daad niet konden beletten of voorkomen(1480). De ouders

dienen bovendien aan te tonen dat zij in de opvoeding van het kind blijk

hebben gegeven van de nodige en te verwachten inspanningen(1481).

Dit betekent dat, bij kinderen met een problematisch gedrag, de ouders

bijzondere maatregelen voor goede opvoeding en voldoende toezicht moeten

nemen(1482).

Het volstaat voor de ouders niet, om het vermoeden van aansprakelijkheid te

weerleggen, te bevestigen dat alle elementen van het dossier aantonen dat zij

steeds normaal hun opvoedings- en toezichtsplicht hebben uitgeoe-

fend(1483) of alle mogelijke inspanningen voor een goede opvoeding en

een voldoende toezicht hebben verricht(1484), of dat hen geen tekortkoming

in de opvoeding kan worden verweten(1485) of dat zij hebben meegewerkt

aan de uitvoering van de beslissingen van de jeugdrechter, zonder verder

bewijs van hun opvoedingsinspanningen(1486).

Het vereiste dat de ouders de onrechtmatige daad niet konden beletten, moet

op redelijke wijze worden geõÈnterpreteerd(1487).

De ouders moeten echter niet het bewijs aanvoeren van een onvoorzienbare

vreemde oorzaak, gelijk aan overmacht, om zich van hun aansprakelijkheid

te bevrijden.

Zodra de toepassingsvoorwaarden van art. 1384, lid 2 B.W. vervuld zijn,

wordt een fout van de ouders aangenomen. Het slachtoffer moet zelf geen

ouderlijke fout noch het oorzakelijk verband bewijzen, zodat de rechter kan

volstaan met de vaststelling dat de ouders er niet in slagen het tegenbewijs te

leveren om zich van hun aansprakelijkheid te bevrijden. Er is in de recht-

spraak geen tendens aanwezig om de bewijslast van de fout om te keren en de

benadeelde te verplichten het gebrek in de opvoeding of het toezicht aan te

tonen.

(1480) Brussel 16 februari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.505; Luik 13 juni 1994, T.B.B.R. 1995,

390; Brussel 27 maart 1997, De Verz. 1998, 95; Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W. 1998, 94;

Rb. Leuven 21 september 1994, R.W. 1995-96, 1314; Rb. Verviers 6 januari 1997, T.B.B.R.

1997, 218 en R.G.A.R. 1996, nr. 12.696.

(1481) Brussel 2 april 1999, J.L.M.B. 1999, 1434; Rb. Verviers 6 januari 1997, T.B.B.R. 1997,

218.

(1482) Luik 13 juni 1994, T.B.B.R. 1995, 390, met kritische noot E. VERBERT en R.G.A.R.

1996, nr. 12.679.

(1483) Luik 20 december 1990, R.G.A.R. 1994, nr. 12.249.

(1484) Rb. Nijvel 9 januari 1997, J. dr. Jeun. 1997, 408 en J.T. 1997, 241.

(1485) Brussel 4 juni 1996, De Verz. 1997, 300.

(1486) Rb. Brussel 11 maart 1993, J.T. 1993, 580.

(1487) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1385, nr. 125.
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112. TEGENBEWIJS VAN GOEDE OPVOEDING

De plicht tot goede opvoeding houdt geen resultaatsverbintenis in(1488) en

dient beoordeeld te worden in het licht van de realiteit en de concrete

omstandigheden.

Verschillende concrete factoren komen in aanmerking om de ouderlijke

opvoedingsplicht te beoordelen, zoals de leeftijd van de minderjarige, zijn

natuurlijke geaardheid, de zeden en gewoonten eigen aan zijn milieu, de

evoluerende maatschappelijke opvattingen en verhoudingen en de verzwakte

greep van de ouders op kinderen(1489).

Het volledige bewijs van een goede opvoeding is moeilijk te leveren. Aan de

bewijsproblemen van de ouders werd Ð vroeger Ð door een soepele recht-

spraak, bij de beoordeling van het tegenbewijs van een goede opvoeding,

tegemoet gekomen, in die zin dat het volstond op algemene wijze aan te

tonen dat er met hun kind niets abnormaals aan de hand was. Dit brengt

echter vaak een feitelijke omkering van de bewijslast mee, omdat de be-

nadeelde dan moet aantonen dat de ouders van een effectieve tekortkoming

in de opvoeding blijk hebben gegeven(1490).

Vast te stellen is dat de recente rechtspraak Ð op dit punt Ð zich nu strenger

opstelt. Zo belichtte het Hof van Beroep van Luik uit een veelheid van

concrete factoren slechts eÂeÂn feit i.v.m. het toezicht om, in combinatie met de

gedragsproblemen van het kind, te besluiten tot een fout in het toezicht eÂn de

opvoeding wegens gebrek aan aangepaste maatregelen(1491).

Om een bewijs van een goede opvoeding te brengen, volstaat het niet aan te

tonen dat het kind regelmatig onderwijs heeft gevolgd in diverse scholen. De

begrippen opvoeding en onderwijs zijn complementair, maar niet iden-

tiek(1492). Maar het toevertrouwen van een kind, reeds voÂoÂr het school-

plichtig was, aan een onderwijsinstelling met het oog op een goede opvoe-

ding, kan het gebrek in de opvoeding weerleggen(1493). De feitelijke gege-

vens kunnen aantonen dat de ouders de fundamentele morele waarden van

het leven in gemeenschap hebben bijgebracht(1494).

(1488) Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W. 1998, 94.

(1489) Luik 6 februari 1995, J. dr. Jeun. 1996, 134; Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W. 1998,

94; Brussel 2 april 1999, J.L.M.B. 1999, 1434.

(1490) Zie P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de

onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand'

van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 282;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1387, nr. 126.

(1491) Luik 13 juni 1994, T.B.B.R. 1995, 390 met noot E. VERBERT: hij wijst op de reductio-

nistische beoordeling van het Hof, dat blijkbaar van de impliciete veronderstelling vertrok dat

jongeren, die wegens enige psychische moeilijkheden occasioneel maatschappelijk laakbaar

gedrag vertonen, permanente sociale controle nodig hebben. Bovendien had de minderjarige

geen voorgeschiedenis van delinquentie.

(1492) Bergen 12 juni 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.732.

(1493) Gent 29 maart 1996, Intercontact (N), 1996, 117.

(1494) Brussel 2 april 1999, J.L.M.B. 1999, 1434.
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Het bestaan van persoonlijkheidsproblemen sluit opvoedkundige tekorten

niet uit. De ouders van een door de jeugdrechter veroordeelde minderjarige

van 16 jaar weerleggen het hun ten laste gelegde vermoeden van een fout in

de opvoeding en in het toezicht niet door zich te beperken tot het inroepen

van een zware crisis in de persoonlijkheidsstructuur van hun kind en de

inspanningen die zij zich zouden getroost hebben met het oog op een goede

opvoeding, zonder hiervan enig concreet bewijs te leveren(1495).

Bij de beoordeling van de ouderlijke aansprakelijkheid mag de aard en de

ernst van de begane onrechtmatige daad in beginsel geen invloed heb-

ben(1496). Wanneer de rechter echter oordeelt dat de aard van de begane

onrechtmatige daad op een gebrekkige opvoeding wijst, is het algemeen

tegenbewijs onvoldoende opdat de ouders aan hun aansprakelijkheid zouden

ontsnappen(1497).

Uit uitspraken in de besproken periode blijkt dat een aantal rechters wel

aanneemt dat de onrechtmatige daad van die aard is dat hij op zichzelf een

bewijs is van een slechte opvoeding(1498).

De houding van een kind dat, om een hond te strelen waardoor zijn aandacht

was getrokken, in de tuin van zijn buren binnendringt waarvan vaststaat dat

de grens gemakkelijk overschreden kan worden, vertoont op zich niet een

kenmerk dat laakbaar is of dat blijk geeft van een onaangepaste opvoe-

ding(1499).

Het aanbrengen van graffiti op een muur van een voetgangerstunnel (200 m
2
)

getuigt van een misprijzen voor anderen en voor andermans goederen dat

onverenigbaar is met een goede opvoeding, temeer daar de neergeschreven

woorden niet deze zijn die normaal worden verwacht van een goed opgevoed

kind(1500).

(1495) Rb. Brussel 11 maart 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.446.

(1496) Rb. Verviers 6 januari 1997, T.B.B.R. 1997, 218.

(1497) P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de

onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand'

van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 283;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1389, nr. 126.

(1498) J.L. FAGNART, ,,La responsabiliteÂ civile. Chronique de jurisprudence (1985-1995)'', in

Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, De Boeck & Larcier, 1997, p. 68, nr. 55; zie

ook o.m. Luik 23 juni 1992, R.R.D. 1993, 45 (rondrijden met een wagen zonder de vereiste

leeftijd); Bergen 9 juni 1993, J.T. 1993, 688 (bezit en trekken van een mes); Bergen 29 septem-

ber 1993, J. dr. Jeun. 1996, 482 (beentje lichten en ongedisciplineerd gedrag); Gent 14 decem-

ber 1993, R.W. 1994-95, 1196 (in het rond slaan met een houten cricket-hamerstok); Bergen

12 juni 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.732; Gent 6 september 1995, R.W. 1997-98, 1387

(toebrengen van een zware slag wijst op gebrek aan aangeleerde beheersing); Antwerpen

2 april 1998, Intercontact (N) 1999, 125 (valse bommelding); Rb. Luik 23 april 1993, R.G.A.R.

1994, nr. 12.370 (toegang tot een wagen); Rb. Dendermonde 24 november 1994, T.G.R. 1995,

173 (een slag); Rb. Dendermonde 3 maart 1995, T.G.R. 1995, 169; Rb. Namen 30 juni 1995,De

Verz. 1995, 638, met noot M. LAMBERT; Vred. Schaarbeek 5 juni 1996, Intercontact (N) 1999,

129 (schade aan goederen van derden).

(1499) Brussel 19 oktober 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.868.

(1500) Brussel 27 maart 1997, De Verz. 1998, 95.
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De ouders leveren niet het tegenbewijs van een foutloze opvoeding die op

hen rust, aangezien een kind van zeven jaar niet de nodige reflexen bezit om

blijk te geven van de nodige aandacht bij het kruisen van de rijbaan(1501).

Het rijgedrag van het kind laat vermoeden dat de minderjarige onvoldoende

het besef van gevaar of verantwoordelijkheidszin werd bijgebracht(1502).

Een kind laten spelen in gevaarlijke omstandigheden bewijst een gebrek in de

opvoeding(1503).

Ofschoon de plicht van toezicht van de ouders van een 15-jarig kind zich niet

meer uitstrekt tot een constante controle van zijn daden, toont het feit dat dit

kind een motor Ð die bij een buur was verstopt Ð buiten hun medeweten

heeft kunnen kopen en gebruiken, aan dat zijn ouders zich nog nauwelijks

hebben bekommerd met zijn vrijetijdsbesteding en te kort zijn geschoten in

hun taak hem de regels bij te brengen die nodig zijn voor het bezitten van een

dergelijk voertuig. Dat wijst op zijn minst op een gebrek aan dialoog en

wederzijds vertrouwen, wat geen geslaagde opvoeding uitdrukt(1504).

Het vermoeden van aansprakelijkheid wordt door de ouders niet weerlegd,

wanneer blijkt dat zij meermaals Ð zij het stilzwijgendÐ hebben geduld dat

hun minderjarige zoon zonder rijbewijs reed(1505).

De ouders die zich met betrekking tot de opvoeding van hun kind, tevreden

stellen met de bevestiging alles te hebben gedaan dat in hun mogelijkheden

lag, keren het vermoeden van aansprakelijkheid dat krachtens art. 1384, lid 2

B.W. op hen rust, geenszins om(1506).

Het roken van een sigaret buiten het weten van de ouders vormt geen

voldoende bewijs van een fout in de opvoeding(1507).

Ouders die toelaten dat hun zoon een voertuig verwerft voor hij de leeftijd

bereikt heeft om het te mogen besturen, het rijklaar te houden in de kelder en

derhalve op ieder ogenblik verleid kan zijn om het te gebruiken, voldoen niet

aan hun plicht tot toezicht. Deze ouders voldoen evenmin aan hun opvoe-

dingsplicht door na te laten de aandacht van hun zoon in het bijzonder te

vestigen op het gebrek aan verzekering bij een eventueel gebruik(1508).

Er mag aangenomen worden dat een kind dat op het ogenblik van het ongeval

reeds 9 jaar oud is en blijkbaar de gewoonte had en zelfs werd toegelaten zich

met zijn mountainbike in het verkeer langsheen een druk bereden rijbaan te

begeven, reeds over voldoende onderscheidingsvermogen beschikte of moest

(1501) Bergen 11 maart 1997, Verkeersrecht 1997, 309.

(1502) Gent 23 januari 1997, T.A.V.W. 1997, 135, noot.

(1503) Brussel 4 juni 1996, De Verz. 1997, 300, noot V. BUSSCHAERT.

(1504) Rb. Namen 30 juni 1995, De Verz. 1995, 638.

(1505) Bergen 7 maart 1996, R.G.A.R. 1996, nr. 12.695.

(1506) Brussel 4 juni 1996, De Verz. 1997, 300; Rb. Nijvel 9 januari 1997, J.T. 1997, 241.

(1507) Rb. Leuven 21 september 1994, R.W. 1995-1996, 1314 en R.G.A.R. 1996, nr. 12.696.

(1508) Brussel 23 januari 1995, R.G.A.R. 1995, nr. 12.522.
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beschikken om te beseffen dat het hem verboden was de rijbaan te dwarsen

zonder er zich vooraf van te vergewissen of hij dit kon doen zonder gevaar

voor zichzelf of voor de prioritaire weggebruikers. Het rijgedrag van het kind

laat toe te vermoeden dat de vader, op wie, niettegenstaande de feitelijke

scheiding, een even grote opvoedingsplicht rustte als op de moeder, aan de

minderjarige onvoldoende besef van gevaar of verantwoordelijkheidszin

heeft bijgebracht, minstens dat hij hem niet geleerd heeft voldoende gehoor-

zaamheid aan de dag te leggen(1509).

Zoals reeds eerder vermeld, staat de omstandigheid dat de ouders feitelijk of

wettelijk zijn gescheiden de toepassing van art. 1384, lid 2 B.W. niet in de

weg (zie nr. 103).

Ouders nemen hun opvoedingstaak niet ter harte wanneer zij een kind van

zestien jaar niet voldoende inprenten dat hanteren van wapens in aanwezig-

heid van derden bijzonder gevaarlijk is(1510).

Attesten van goed gedrag bewijzen niet dat ouders geen fout in de opvoeding

van hun kind hebben gepleegd. Het kind kan zich immers op bepaalde

plaatsen goed gedragen en op andere niet(1511). Evenmin volstaan attesten

van de leraars(1512).

Wat het te leveren tegenbewijs betreft, leveren de echtscheiding of feitelijke

scheiding van de ouders bovendien op zichzelf niet het bewijs van het gebrek

in de opvoeding(1513). Deze omstandigheden kunnen echter wel een ele-

ment vormen bij de beoordeling van het dubbele foutvermoeden.

Wat de plicht tot toezicht betreft, zal de wettelijk of feitelijk gescheiden

ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijf heeft, gemakkelijker kunnen

bewijzen dat hij het schadegeval niet heeft kunnen beletten. Dit is echter niet

het geval voor de opvoedingsplicht. In art. 374, lid 4 B.W. wordt immers

bepaald dat, als het ouderlijke gezag door de rechter uitsluitend aan eÂeÂn ouder

is opgedragen, de andere ouder het recht behoudt om toezicht te houden op

de opvoeding van het kind. Bovendien moet worden beklemtoond dat de fout

in de opvoeding kan teruggaan tot de tijd dat de ouders nog samenleefden en

gezamenlijk het kind opvoedden of dat deze fout zelfs het gevolg kan zijn

van de onenigheid tussen echtgenoten(1514).

(1509) Gent 23 januari 1997, T.A.V.W. 1997, 135.

(1510) Rb. Turnhout 27 april 1995, Turn. Rechtsl. 1995-96, 99.

(1511) Rb. Brussel 2 maart 1995, T.B.B.R. 1997, 122; anders: Rb. Brugge 11 december 1992,

T.B.R. 1993, 30.

(1512) Brussel 18 februari 1992, R.G.A.R. 1993, nr. 12.232.

(1513) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1387-1388, nr. 126.

(1514) P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de

onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand'

van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 283.
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Trouwens het feit dat het kind Ð bij de onrechtmatige daad Ð niet onder het

toezicht stond van de ouder(s), doet Ð in beginsel Ð geen afbreuk aan de

opvoedingsplicht(1515).

Hierbij moet toch worden opgemerkt dat een goede opvoeding van een kind

niet waarborgt dat het een derde nooit enige schade zal berokkenen. Zelfs

met de beste opvoeding is het risico van een fout niet uitgesloten(1516).

De rechtspraak die uit de aard van de onrechtmatige daad het bewijs van de

slechte opvoeding afleidt, voert impliciet een onweerlegbaar vermoeden in,

daar het bestaan van de onrechtmatige daad en daaruitvolgend de gebrekkige

opvoeding, zelf niet kan betwist worden. Het B.W. heeft de mogelijke

weerlegging van het vermoeden van onvolkomen opvoeding echter niet

gekoppeld aan de aard van de fout. Trouwens is het bewijs dat het kind

een vergissing begaat het bewijs van een slechte opvoeding door de ouders?

113. TEGENBEWIJS VAN VOLDOENDE TOEZICHT

De ouders kunnen zich bevrijden van de aansprakelijkheid van art. 1384, lid 2

B.W. indien ze, naast een behoorlijke opvoeding, bewijzen dat ze over het

minderjarige kind het normaal vereiste toezicht hebben uitgeoefend(1517).

De vereiste van normaal toezicht houdt evenmin een resultaatsverbintenis in

en dient beoordeeld te worden in het licht van de concrete omstandigheden

van de onrechtmatige daad. Verschillende factoren beõÈnvloeden de beoorde-

ling van de graad van toezichtsplicht, zoals de leeftijd van de minderjarige,

zijn natuurlijke geaardheid, de zeden en gewoonten eigen aan zijn milieu en

de evoluerende maatschappelijke opvattingen over de kinderopvoeding,

maar ook de concrete omstandigheden van de onrechtmatige daad, de

onvoorzienbaarheid en de eenmaligheid ervan.

Wat de bewakingsplicht in de concrete omstandigheden van het ter beoorde-

ling liggende geval behelst, moet telkens door de feitenrechter worden

nagegaan.

Het toezicht moet op een concrete en redelijke wijze beoordeeld worden, wat

betekent dat het bewijs niet moet geleverd worden van een voortdurende

(1515) Cass. 5 april 1995, Arr. Cass. 1995, 377 en R.W. 1996-97, 851; Bergen 9 juni 1993, J.T.

1993, 688; Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659; Gent 23 januari 1997,

T.A.V.W. 1997, 135, noot; Antwerpen 31 maart 1999, Intercontact (N) 1999, 128; Rb. Verviers

6 januari 1997, T.B.B.R. 1997, 218; vgl. met Rb. Dinant 21 oktober 1998, R.G.A.R. 2000,

nr. 13.260: door de feitelijke scheiding was de persoonlijke omgang dermate beperkt dat de

opvoedkundige rol van de vader nagenoeg als onbestaande werd beschouwd sedert de schei-

ding.

(1516) F. LEDUC, ,,La responsabiliteÂ des peÁre et meÁre: changement de nature'', Resp. civ. et

ass., april 1997, Chron., 8: ,,PreÂsumer que le fait de l'enfant trouve sa cause dans le

comportement des parents, n'est-ce pas faire abstraction de l'irreÂductible part de liberteÂ,

d'initiative spontaneÂe que le fait du mineur, comme tout agissement humain, peut composer?''.

(1517) Zie J.L. FAGNART, ,,La responsabiliteÂ civile des parents'', J. dr. jeun. 1997, 367-368;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R.

1995, p. 1392-1393, nr. 127.
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bewaking die noodzakelijkerwijze iedere schadeverwekkende handeling zou

uitsluiten(1518).

Er wordt uitgegaan van een normale bewakingsplicht, waarbij onder meer

rekening wordt gehouden met het gebruikelijke normaal gedrag van de

minderjarige, de eventueel reeds gegeven of zich opdringende aanwijzingen

en de mogelijkheid om door een effectief toezicht de onvoorziene onrecht-

matige daad te voorkomen of te verhinderen(1519).

Dit betekent dat de ouders dienen toe te zien op de vrijetijdsbesteding van

hun kind(1520) of een controle moeten uitoefenen op de omgang met

vrienden(1521). De vaststelling dat de ouders de onrechtmatige daad niet

konden beletten of verhinderen betreft in feite de causaliteit. In die hypothese

zou zelfs een volmaakt toezicht de onrechtmatige daad niet kunnen beletten.

In bepaalde gevallen wordt de bewakingsplicht strenger beoordeeld, bijvoor-

beeld indien de minderjarige, gezien zijn leeftijd, karakter, zijn geestelijke

ontwikkeling of de aard van zijn bezigheden, een bijzonder toezicht ver-

eist(1522). Ouders houden geen passend toezicht op hun zeer jong kind, dat

vrijwel alleen op de openbare weg werd achtergelaten terwijl het nacht

was(1523).

Een bijkomend beoordelingscriterium is de leeftijd van het kind. Ten aanzien

van jonge kinderen wordt een scherper toezicht vereist dan ten aanzien van

adolescenten, die vertrouwd moeten worden met een grotere vrijheid, wat

een permanent of al te streng toezicht uitsluit(1524).

De omstandigheid dat het kind onder toezicht van iemand anders stond, kan

bij de beoordeling van het tegenbewijs in aanmerking komen, zonder dat

hieruit evenwel op algemene wijze de afwezigheid van een fout in het

(1518) Luik 21 februari 1994,De Verz. 1994, 452: het onbezonnen achter een bal lopen, op een

autoweg, kan enkel verhinderd worden door een constant oplettend toezicht en onmiddellijke

bevelen; Luik 9 september 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.946; Rb. Namen 30 juni 1995,De Verz.

1995, 638, noot M. LAMBERT; Jeugdrb. Brussel 18 december 1997, J. dr. Jeun. 1998, afl. 174,

35, noot V. MACQ; G.L. BALLON, ,,Over risico-aanvaarding en de aansprakelijkheid van de

ouders voor handelingen van hun minderjarige kinderen'', A.J.T. 1995-96, 97.

(1519) Brussel 16 februari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.505; Luik 13 juni 1994, T.B.B.R. 1995,

390; Brussel 27 maart 1997, De Verz. 1998 95; Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W. 1998, 94;

Rb. Luik 23 april 1993, R.G.A.R. 1994, nr. 12.370; Rb. Leuven 21 september 1994, R.W. 1995-

96, 1314 en R.G.A.R. 1996, nr. 12.696.

(1520) Rb. Namen 30 juni 1995, De Verz. 1995, 638.

(1521) Brussel 27 maart 1997, De Verz. 1998, 95.

(1522) Luik 13 juni 1994, T.B.B.R. 1995, 390, noot E. VERBERT; Rb. Leuven 21 september

1994, R.W. 1995-96, 1314 en R.G.A.R. 1996, nr. 12.696.

(1523) Rb. Charleroi 22 oktober 1993, De Verz. 1994, 142.

(1524) Brussel 16 februari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.505; Luik 21 februari 1994, De Verz.

1994, 452; Brussel 2 april 1999, J.L.M.B. 1999, 1434; Jeugdrb. Brussel 18 december 1997, J.

dr. Jeun. 1998, afl. 174, 35.
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toezicht kan worden afgeleid. De fout in het toezicht moet immers op grond

van alle feitelijke omstandigheden worden beoordeeld(1525).

Het toezicht is materieel onmogelijk als het kind geplaatst is in een instel-

ling(1526).

Wanneer het kind op school is, wordt het toezicht overgedragen van de

ouders op de leraars. De fouten die een kind begaat op school, laten wel het

vermoeden van een fout in de opvoeding bij de ouders overeind(1527).

Op weg van school naar huis bewaren de ouders, in de regel, en tenzij andere

afspraken bestonden, het toezicht(1528).

Het feit dat de grootvader occasioneel toezicht uitoefent, ontslaat de ouders

niet van hun toezicht(1529). Dit is evenmin het geval wanneer een kind gaat

spelen bij de buren(1530). Maar een derde die op een kind toezicht uitoefent,

kan van de ouders geen schadevergoeding vorderen, wanneer tijdens zijn

toezicht en door zijn eigen fout voor hemzelf schade ontstaat(1531). Bij

echtscheiding of feitelijke scheiding zal de ouder, bij wie het kind niet

inwoont, gemakkelijker kunnen aantonen dat hij niet aan zijn toezichts- en

bewakingsplicht is tekortgekomen(1532).

114. FOUT VAN DE BENADEELDE OF FOUT VAN DIENS OUDERS

De ouders die op grond van art. 1384, lid 2 B.W. aansprakelijk zijn voor de

onrechtmatige daad van hun minderjarig kind, kunnen zich geheel of ge-

deeltelijk van deze aansprakelijkheid bevrijden wanneer zij erin slagen een

fout te bewijzen bij het slachtoffer die in oorzakelijk verband staat met de

toegebrachte schade.

In dergelijk geval moet de benadeelde een gedeelte van de schade zelf

dragen(1533).

(1525) P. DE TAVERNIER, ,,Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de

onrechtmatige daden van hun minderjarige kinderen? Beschouwingen bij het arrest `Bertrand'

van het Franse Hof van Cassatie van 19 februari 1997'', R.W. 1999-2000, 284.

(1526) Brussel 20 januari 1994, J. dr. jeun. 1994, 62; zie ook en vgl. Brussel 7 december 1993,

R.G.A.R. 1995, nr. 12.416 en J. dr. Jeun. 1997, 404.

(1527) Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659; Rb. Dendermonde 24 november

1994, T.G.R. 1995, 173; Rb. Dendermonde 3 maart 1995, T.G.R. 1995, 169.

(1528) Brussel 11 juni 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.466; Rb. Brussel 6 april 1998, Intercontact

(N) 1999, 127.

(1529) Antwerpen 24 februari 1993, Limb. Rechtsl. 1993, 143.

(1530) Antwerpen 14 mei 1996, Limb. Rechtsl. 1996, 158.

(1531) Vred. Diest 8 maart 1993, T. Vred. 1994, 242.

(1532) Corr. Bergen 1 maart 1995, De Verz. 1996, 335, noot M. LAMBERT, ,,La responsabiliteÂ

des parents divorceÂs ou seÂpareÂs''; Rb. Dinant 21 oktober 1998, R.G.A.R. 2000, nr. 13.260 en de

rechtspraak daarover geciteerd onder het vorig nummer.

(1533) M. LAMBERT, ,,Observations, la preÂsomption de responsabiliteÂ pesant sur les parents et

la faute de la victime'', De Verz. 1995, 645.
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Wanneer de schadelijder geen fout heeft begaan, kan van een verdeling van

aansprakelijkheid geen sprake zijn(1534).

Door plaats te nemen op een motor waarvan hij wist dat de bestuurder nog

maar 15 jaar was, geen rijbewijs had en wiens onervarenheid geleid heeft tot

het verlies van de controle over het voertuig, heeft de passagier een fout

begaan in oorzakelijk verband met zijn schade(1535).

Wanneer het slachtoffer een fout begaat in oorzakelijk verband met de

schade moet de benadeelde een deel van de schade zelf dragen. Na deze

vaststelling(1536) wordt de equivalentieleer Ð ten onrechteÐ ontkend door

enkel de ouders en de Franse Gemeenschap (onderwijs) aansprakelijk te

stellen.

De eigenaar van een voertuig begaat een fout door de wagen ongesloten

achter te laten, op een helling, enkel geblokkeerd door de positie ,,parking''

die gemakkelijk te ontgrendelen is, en dit terwijl een kind in de buurt was

(1/3 mede-aansprakelijk)(1537). Wanneer de ouders, samen met een derde,

een persoonlijke fout(1538) hebben begaan, heeft het benadeelde kind recht

op de volledige schadevergoeding van de derde(1539). De benadeelde kan

zich richten tot iedere aansprakelijke tot vergoeding van de volledige scha-

de(1540).

V. Aansprakelijkheid van leraars, onderwijsinstellingen en

ambachtslieden

A. Personen die aansprakelijk zijn

115. BEGRIP ,,ONDERWIJZER'' Ð TOEPASSINGENÐARTIKEL 1384, LID 4 B.W.

,,De onderwijzers en de ambachtslieden zijn aansprakelijk voor de schade

door hun leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat ze

onder hun toezicht staan''(1541). De aansprakelijkheid van de onderwijzers,

(1534) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1392-1395, nr. 128.

(1535) Rb. Namen 30 juni 1995, De Verz. 1995, 638: Ü aansprakelijk.

(1536) Bergen 29 september 1993, J. dr. Jeun. 1996, 482, noot.

(1537) Rb. Luik 23 april 1993, R.G.A.R. 1994, nr. 12.370.

(1538) Art. 1382 en 1383 B.W.

(1539) Luik 7 januari 1997, R.R.D. 1997, 301.

(1540) Zie ook: M. LAMBERT, ,,Observations, la preÂsomption de responsabiliteÂ pesant sur les

parents et la faute de la victime'', De Verz. 1995, 645; zie o.m. Pol. Aarlen 17 mei 1995,

onuitg.: de passagier van een bromfiets begaat een fout, aangezien hij de leeftijd kende van de

bestuurder, die zijn broer was, en wist of moest weten dat hij niet de autorisatie had om een

passagier te vervoeren.

(1541) Art. 1384, lid 4 B.W.; zie o.m. L. CORNELIS, o.c., p. 333-351, nr. 197-212;

L. EINSWEILER, ,,La responsabiliteÂ civile des instituteurs et des eÂducateurs'', J. dr. Jeun.

1997, 372; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, nr. 129 e.v.; L.M. VENY, ,,Actualia inzake (onderwijs) aansprakelijkheid''

in R. VERSTEGEN e.a. (ed.), Actuele vraagstukken van onderwijsrecht, Antwerpen, Kluwer,

1997, 66.
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in de zin van art. 1384, lid 4 B.W. voor de door hun leerlingen veroorzaakte

schade, onderstelt cumulatief dat de betrokken persoon een onderwijsop-

dracht uitvoert, en dat de schade onrechtmatig door de leerling is veroorzaakt

gedurende de tijd dat hij onder diens toezicht stond(1542).

De toepassing van art. 1384, lid 4 B.W. vereist dan ook dat de aangespro-

kene, op het ogenblik van het schadegeval, de hoedanigheid van onderwijzer

of ambachtsman bezat(1543). Art. 1384, vierde lid B.W. is enkel van toepas-

sing op de onderwijzers en niet op de onderwijsinstelling waar de onder-

wijzer werkt. Eventueel kan de onderwijsinstelling als aansteller (art. 1384,

derde lid B.W.) aansprakelijk worden gesteld(1544). Een schooldirecteur die

niet rechtstreeks met toezicht op een klas is belast, is geen leerkracht(1545).

Zijn persoonlijke aansprakelijkheid kan wel in het gedrang komen wanneer

hij in gebreke blijft een behoorlijk toezicht te organiseren(1546).

De in art. 1384, lid 4 B.W. bedoelde onderwijzer is de persoon die onderwijs

verstrekt en daarbij toezicht uitoefent over zijn leerlingen(1547).

Gosselin definieert de onderwijzer als ,,la personne physique qui par ses

relations personnelles avec les eÂleÁves, a sur ceux-ci une autoriteÂ et un

ascendant moral qui lui permettent de diriger le comportement et d'exercer

une surveillance directe et concreÁte propre aÁ preÂvenir les actes illici-

tes''(1548).

Het vereiste van onderwijs wordt ruim geõÈnterpreteerd. Het begrip wordt niet

beperkt tot de overdracht van technische of intellectuele kennis in lesver-

band. Onderwijs omvat ook elke andere vorm van onderricht, zowel van

wetenschappelijke, artistieke, professionele als van zedelijke of maatschap-

pelijke aard(1549).

Andere elementen zijn van geen belang. De leeftijd van de leerlingen

(minder-of meerderjarigen), het type onderwijs (vrij, gemeenschaps-, ge-

meentelijk of provinciaal onderwijs of onderwijs door priveÂpersonen inge-

richt), de aard van de gegeven lessen (gewoon of buitengewoon, technisch of

(1542) Cass. 19 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 670, R.W. 1998-99, 148 en R.G.A.R. 1997,

nr. 12.852, advies M. PIRET, noot.

(1543) L. CORNELIS, o.c., p. 306, nr. 202.

(1544) Cass. 19 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 670, R.W. 1998-99, 148 en R.G.A.R. 1997,

nr. 12.852.

(1545) Bergen 11 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.733.

(1546) Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659: fout in concreto Ð toezicht-

organisatie Ð op speelplaats niet bewezen daar vier leerkrachten met dit toezicht waren belast.

(1547) A. VAN OEVELEN, ,,Geen algemeen beginsel van buitencontractuele aansprakelijkheid

voor andermans daad en onderwijsinstellingen niet te beschouwen als onderwijzer, in de zin

van art. 1384, lid 4 B.W.'', R.W. 1998-99, 153.

(1548) A. GOSSELIN, ,,Les responsabiliteÂs en matieÁre d'accidents scolaires'', J.L.M.B. 1994,

1364.

(1549) Cass. 3 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 442, R.W. 1987-88, 54, R.G.A.R. 1987,

nr. 11.249 en V.K.J. 1987, 240; L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons

horizontales et verticales'', R.C.J.B. 1997, (42) 49; L. EINSWEILER, ,,La responsabiliteÂ civile

des instituteurs et des eÂducateurs'', J. dr. jeun. 1997, 372.
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wetenschappelijk, kunst-of sportonderwijs) en de graad van het gevolgde

onderwijs (kleuter-, lager, middelbaar of hoger onderwijs) spelen geen

enkele rol(1550).

Wel wordt vereist dat iets aangeleerd wordt. Wanneer niet is vast te stellen

dat toezichthouders (b.v. studiemeesters, Ð onder omstandighedenÐ jeugd-

en scoutsleiders en organisatoren (b.v. schooldirecteuren)) niet onder eÂeÂn of

andere vorm onderricht verstrekken, kan art. 1384, lid 4 B.W. geen toepas-

sing vinden(1551).

Een opvoeder belast met een educatief project, is een onderwijzer(1552).

Maar een instelling van bijzondere jeugdzorg impliceert op zich niet dat deze

instelling door haar aangestelden onderwijs verstrekt aan een minderja-

rige(1553). Het begrip ,,geneesheer-stagemeester'' stemt overeen met dat

van ,,onderwijzer'' in de zin van art. 1384, lid 4 B.W., aangezien deze moet

waken over de gespecialiseerde opleiding van de stagiair en een controle

moet uitoefenen op zijn activiteiten(1554). Het ziekenhuis waar een student

geneeskunde stage loopt kan niet als de onderwijzer worden aanzien(1555).

En de universiteit, waar hij als student is ingeschreven, is het evenmin, daar

het toezicht niet wordt uitgeoefend, daargelaten de vaststelling dat onder-

wijsinstellingen geen onderwijzers zijn.

Aan 100% gehandicapte jongeren kan geen onderwijs worden gegeven zodat

art. 1384, lid 4 B.W. niet van toepassing kan zijn(1556).

Bevindt een leerling of leerjongen zich onder het toezicht van meerdere

onderwijzers of ambachtslieden, dan beschikt het slachtoffer over de moge-

lijkheid om de verschillende onderwijzers of ambachtslieden in solidum aan

te spreken(1557).

116. DE ONDERWIJSINSTELLINGEN Ð GEEN TOEPASSING VAN ARTIKEL 1384,

LID 4 B.W.

In het arrest van 19 juni 1997 heeft het Hof van Cassatie voor de eerste maal

de vraag beantwoord of de rechtspersoon die het onderwijs inricht, een

,,onderwijzer'' is in de zin van art. 1384, lid 4 B.W.

Het Hof oordeelt dat zo men al eiseres in cassatie, nl. een psycho-medisch

observatiecentrum waarin minderjarigen door de jeugdrechtbank kunnen

worden geplaatst, zou beschouwen als een onderwijsinstelling Ð een kwa-

(1550) Zie ook L. CORNELIS, o.c., p. 333-334, nr. 198.

(1551) L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'',

R.C.J.B. 1997, (42) 50; voor voorbeelden zie T. PAPART, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui''

in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, 194-195.

(1552) Luik 16 november 1994, J. dr. Jeun. 1995, afl. 143, 128.

(1553) Antwerpen 2 april 1998, Intercontact (N) 1999, 125.

(1554) Luik 28 mei 1998, J.L.M.B. 1999, 268; Rb. Turnhout 18 mei 1993, onuitg., weerge-

geven door T. VANSWEEVELT, noot onder Antwerpen 18 juni 1996, T. Gez. 1997-98, 120.

(1555) Antwerpen 18 juni 1996, T. Gez. 1997-98, 116, noot T. VAN SWEEVELT.

(1556) Gent 9 december 1994, T.G.R. 1996, 8.

(1557) L. CORNELIS, o.c., p. 350, nr. 211.
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lificatie die volgens verweerder in cassatie uit het bestreden arrest voort-

vloeit, maar waarover het Hof van Cassatie zich niet uitspreekt Ð de

veroordeling van eiseres tot betaling van schadevergoeding voor de schade

veroorzaakt door een bij haar geplaatste minderjarige, in geen geval kan

steunen op art. 1384, lid 4 B.W., omdat deze bepaling enkel van toepassing is

op onderwijzers(1558). Hiermee sluit het Hof van Cassatie aan bij de

heersende opvatting in de rechtsleer(1559).

Het was Kruithof die ervoor pleitte om het begrip ,,onderwijzer'' in art. 1384,

lid 4 B.W. te verruimen tot de rechtspersoon die het onderwijs organiseert,

omdat de ouders hun kinderen veeleer aan een bepaalde school dan aan deze

of gene onderwijzer toevertrouwen en omdat het trouwens de school is die

het leerprogramma en de toezichtsregeling uitwerkt(1560). Ook in de be-

sproken periode vond zijn stelling enige aanhang(1561).

De grote meerderheid van de rechtspraak deelt echter de opvatting van het

Hof van Cassatie.

Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde dat een verzorgingsinstelling,

in casu een ziekenhuis, niet kan aansprakelijk worden gesteld als onder-

wijzer op grond van art. 1384, lid 4 B.W., nu de heersende rechtspraak en

rechtsleer van oordeel is dat het begrip ,,onderwijzer'' in de zin van art. 1384,

lid 4 B.W. beperkt is tot de (natuurlijke) persoon die daadwerkelijk het

onderwijs verstrekt, en niet kan worden uitgebreid tot de rechtspersoon die

het onderwijs inricht(1562). Het begrip ,,onderwijzer'' in art. 1384, lid 4

B.W. kan niet worden uitgebreid tot de rechtspersoon ,,onderwijsinstel-

(1558) Cass. 19 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 670, R.W. 1998-99, 148 en R.G.A.R. 1997,

nr. 12.852.

(1559) A. GOSSELIN, ,,Les responsabiliteÂs en matieÁre d'accidents scolaires'', J.L.M.B. 1994,

(1364) 1365; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, 1397-1398; vgl. L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons

horizontales et verticales'', noot onder Cass. 25 januari 1993 en Cass. 28 oktober 1994,

R.C.J.B. 1997, 50, die de kwalificatie van een onderwijsinstelling als ,,onderwijzer'' in de

zin van art. 1384, vierde lid, B.W. wel aanneemt wanneer de onderwijzer een orgaan van de

rechtspersoon-onderwijsinstelling is, wat in de regel het geval is in het Gemeenschapson-

derwijs. In deze hypothese wordt de onderwijzer juridisch geõÈdentificeerd met zijn onderwijs-

instelling, die daardoor ook de hoedanigheid van onderwijzer verkrijgt.

(1560) R. KRUITHOF, ,,Aansprakelijkheid voor andermans daad: kritische bedenkingen bij

enkele ontwikkelingen'' in H. VANDENBERGHE, Onrechtmatige daad Ð Aktuele tendensen,

Kluwer, Antwerpen, 1979, 41; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT,

,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, 1397-1398; A. VAN OEVELEN, ,,Geen algemeen

beginsel van buitencontractuele aansprakelijkheid voor andermans daad en onderwijsinstel-

lingen niet te beschouwen als onderwijzer, in de zin van art. 1384, vierde lid B.W.'', R.W.

1998-99, 152-153.

(1561) Rb. Tongeren 27 september 1993, Limb. Rechtsl. 1993, 229, noot A. VANDEURZEN;

Vred. Ronse 5 februari 1991, R.W. 1993-94, 652: wanneer een minderjarige door de jeugd-

rechter op grond van art. 37, 3
o
Jeugdbeschermingswet is geplaatst in een instelling voor

bijzonder onderwijs, belast met de zedelijke of maatschappelijke vorming van de haar toever-

trouwde minderjarigen, kan die instelling op grond van art. 1384, lid 4 B.W. aansprakelijk

worden gesteld voor de schade die door de haar toevertrouwde minderjarigen aan derden wordt

veroorzaakt.

(1562) Antwerpen 18 juni 1996, T. Gez. 1997-98, 116, noot T. VANSWEEVELT.
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ling''(1563). Tegen onderwijsinstellingen kan wel worden ingeroepen dat ze

door hun gebrek aan toezicht een persoonlijke fout hebben begaan(1564).

117. OPENBAAR ONDERWIJS Ð VRIJ ONDERWIJS

Nu de onderwijsinstelling geen ,,onderwijzer'' is, ontstaat een verschil in

behandeling van de vordering tegen een leerkracht van een vrije instelling,

vergeleken met deze tegen een onderwijzer tewerkgesteld in de openbare

sector.

De leerkrachten in het vrij onderwijs worden gewoonlijk als aangestelden

van de inrichtende macht beschouwd(1565). Tussen de onderwijsinstelling

en de onderwijzer bestaat een band van ondergeschiktheid. De instellingen

uit het vrije onderwijs kunnen bijgevolg op grond van artikel 1384, lid 3

B.W. door derden worden aangesproken voor de fouten van hun onderwij-

zend personeel(1566).

De verhouding onderwijzer-publiekrechtelijke rechtspersoon ligt in het

openbaar onderwijs anders. De leraar in het openbaar onderwijs wordt

algemeen aanzien als een orgaan van de Gemeenschappen, de gemeente of

de provincie, omdat hij tijdens het uitoefenen van zijn functie deelachtig is

aan de uitoefening van de openbare macht(1567). In het openbaar onderwijs,

waar de leerkrachten organen van de overheid zijn, brengt hun fout (art. 1382

en 1384, lid 4 B.W.) de aansprakelijkheid van deze laatste rechtstreeks in het

gedrang op basis van art. 1382 en 1383 B.W.(1568).

Een uitzondering bestaat voor de niet-vastbenoemde leerkrachten in het

openbaar onderwijs die onderricht verstrekken in uitvoering van een arbeids-

overeenkomst(1569). De stelling wordt verdedigd dat deze leerkrachten

zowel de hoedanigheid van orgaan als die van werknemer zouden bezit-

ten(1570).

(1563) Gent 6 september 1995, R.W. 1997-98, 1387; in dezelfde zin: Antwerpen 23 maart

1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659; Bergen 11 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.733.

(1564) Gent 4 maart 1998, Intercontact (N) 1999, 129; Antwerpen 31 maart 1999, Intercontact

(N) 1999, 12.

(1565) Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659; Bergen 11 mei 1995, R.G.A.R.

1997, nr. 12.733 (impliciet); A. GOSSELIN, A., ,,Les responsabiliteÂs en matieÁre d'accidents

scolaires'', J.L.M.B. 1994, 1365; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, L.,

,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1398, nr. 131.

(1566) Zie nr. 125 e.v. van het volgende hoofdstuk.

(1567) Luik 11 oktober 1995, R.R.D. 1996, 58.

(1568) Vlg. echter met: Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659: onderwijzers

van de stad Dilsen-Stokkem zijn aangestelden, zonder dat het arrest aanduidt hoe het tot die

conclusie komt; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1479-1480, nr. 131;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, 1398-1399, nr. 131.

(1569) L. CORNELIS, o.c., p. 348, nr. 210 en p. 437, nr. 266.

(1570) L. CORNELIS, o.c., p. 437, nr. 266.
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De hoedanigheid van orgaan zou echter strikt beperkt zijn tot het onderricht,

terwijl voor een foutief toezicht de orgaantheorie niet bruikbaar zou

zijn(1571).

Het onderscheid vrij onderwijs Ð openbaar onderwijs heeft belangrijke

gevolgen, niet alleen voor de benadeelde, maar ook voor de persoonlijke

aansprakelijkheid van de onderwijzer(1572). De onderwijzer is immers de

eerste persoon op wie het vermoeden van art. 1384, lid 4 B.W. toepasselijk is.

In tegenstelling tot het gemeenschapsonderwijs heeft het geruime tijd ge-

duurd vooraleer er voor het personeel van de vrije onderwijsinstellingen een

statuut werd uitgewerkt (zie het decreet van 27 maart 1991 van de Vlaamse

Gemeenschap (B.S. 25 mei 1991)). Het decreet van 27 maart 1991 bepaalt

evenwel niets betreffende de persoonlijke aansprakelijkheid van de leer-

krachten van het vrij gesubsidieerd onderwijs. Met Cuypers kan aanvaard

worden dat artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet onverkort geldt(1573).

Krachtens dat artikel staat de werknemer die bij de uitoefening van zijn

arbeidsovereenkomst schade veroorzaakt slechts in voor zijn bedrog, zware

schuld en bij hem veel voorkomende lichte fout (zie nr. 131 B)(1574). Deze

stelling werd betwist(1575). Het Hof van Cassatie oordeeldeÐ terecht Ð bij

arrest van 4 oktober 1993 dat ,,krachtens het decreet van 27 maart 1991

betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesub-

sidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, de

dienstbetrekking van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs

geregeld is door algemene en onpersoonlijke bepalingen die, blijkens de

artikelen 20 par. 1, 31 par. 1 en 40 par. 4 van dat decreet, op die personeels-

leden toepasselijk worden door een arbeidsovereenkomst en niet ingevolge

een eenzijdige aanstelling; dat, hoewel die personeelsleden aldus onder een

statuut zijn geplaatst, hun dienstbetrekking niet statutair geregeld is, nu zij uit

een arbeidsovereenkomst is ontstaan; dat de arbeidsgerechten derhalve op

grond van artikel 578, 1
o
van het Gerechtelijk Wetboek kennis nemen van

geschillen betreffende voormelde bepalingen''(1576). Sedert het arrest van

17 juni 1999 van het Arbitragehof staat definitief vast dat de aanstelling of

(1571) R. KRUITHOF, ,,Aansprakelijkheid voor andermans daad: kritische bedenkingen bij

enkele ontwikkelingen'' in H. VANDENBERGHE, Onrechtmatige daad Ð Aktuele tendensen,

Kluwer, Antwerpen, 1979, 4; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT,

,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1399, nr. 131.

(1572) L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'',

R.C.J.B. 1997, (42) 56-63.

(1573) D. CUYPERS, ,,De aansprakelijkheid van de werknemer'', Or. 1992, (253) 257.

(1574) L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'',

R.C.J.B. 1997, (42) 56.

(1575) D. FRERIKS, ,,De toepasselijkheid van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet op de werk-

nemer op wie een vermoede of een objectieve aansprakelijkheid rust. Enige bedenkingen bij

het arrest van het Hof van Cassatie van 25 januari 1993'', R.W. 1994-95, p. 1258, nr. 17.

(1576) Cass. 4 oktober 1993, R.W. 1994-95, 1161; R. VERSTEGEN, ,,De grondwettelijke

bevoegdheidsverdeling inzake rechtspositie, medezeggenschap en inspraak van het personeel

in het onderwijs'', R.W. 1994-95, 1145.
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benoeming van personeel in het gesubsidieerd vrij onderwijs bij overeen-

komst gebeurt(1577).

De leerkrachten in het vrij onderwijs kunnen derhalve door de benadeelde

niet persoonlijk aangesproken worden, tenzij in de door artikel 18 Arbeids-

overeenkomstenwet bepaalde uitzonderingen(1578).

De toepassing van dit artikel verhindert daarenboven dat de inrichtende

macht die als aansteller (art. 1384, lid 3 B.W.) het slachtoffer heeft vergoed,

zich tegen de betrokken onderwijzer keert, behoudens in geval van opzet,

zware schuld of veel voorkomende lichte fout(1579).

De leraars uit het officieel onderwijs daarentegen staan reeds geruime tijd in

een statutaire verhouding als orgaan en vallen buiten het toepassingsgebied

van de Wet van 3 juli 1978. Zij kunnen bijgevolg geen beroep doen op de

aansprakelijkheidsbeperking van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet,

noch t.a.v. de benadeelde, noch bij regres van de overheid(1580).

In een arrest van 9 februari 2000 heeft het Arbitragehof, op een prejudicieÈle

vraag over de grondwettelijke verantwoording van dit onderscheid, geoor-

deeld dat wat betreft de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die het gevolg is

van een toevallig voorkomende lichte fout, de wetgever een verschil in

behandeling heeft ingesteld tussen enerzijds de door de overheid tewerk-

gestelde leden van het statutair personeel en anderzijds de contractuele

werknemers in het algemeen, anderzijds, aangezien de eerstgenoemden

immers aansprakelijk zijn voor lichte schuld. Dit verschil in behandeling is

niet verantwoord (art. 10 en 11 G.W.), rekening houdend met de gelijkenis

van de vergeleken arbeidsverhoudingen, m.n. vanuit het oogpunt van de

juridische ondergeschiktheid (overweging B.3). Het Hof voegt eraan toe dat

de vrijstelling van aansprakelijkheid, die door vermeld artikel 18 aan de

werknemer ten aanzien van derden wordt verleend, geen afbreuk doet, zoals

algemeen door rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen, aan de aan-

sprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 1384, lid 3 B.W., voor

zover aan de toepassingsvereisten van die bepaling is voldaan(1581). Dit

betekent dat ook het orgaan zich op de aansprakelijkheidsontheffing van

art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet moet kunnen beroepen.

(1577) Arbitragehof nr. 66/99, 17 juni 1999, R.W. 1999-2000, 531, noot R. VERSTEGEN: ,,voor

het handhaven van een contractuele grondslag voor de arbeidsverhoudingen in het vrij gesub-

sidieerd onderwijs bestaat een grondwettelijke verantwoording''.

(1578) Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659.

(1579) L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'',

R.C.J.B. 1997, (42) 56-63.

(1580) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1400, nr. 131.

(1581) Arbitragehof nr. 19/2000, 9 februari 2000, R.W. 2000-2001, 906 en J.L.M.B. 2000, 576,

noot P. HENRY.
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118. AMBACHTSMAN

Op de ambachtslieden rust het weerlegbare vermoeden van aansprakelijkheid

voor de schade veroorzaakt door hun leerjongens, die door hen bij leer-

contract zijn aangeworven. In tegenstelling tot de aansteller (art. 1384, lid 3

B.W.) heeft het contract van de leerjongen voornamelijk betrekking op het

aanleren van een beroep. Aan de leerjongen wordt onderricht verstrekt,

waardoor de ambachtsman zich onderscheidt van de loutere aansteller(1582).

Nochtans zijn ambachtslieden ook aanstellers in de zin van artikel 1384, lid 3

B.W. Omwille van het adagium ,,specialia generalibus derogant'', verkiest

men de toepassing van art. 1384, lid 4 B.W.(1583). Het onderscheid is

belangrijk omdat de ambachtslieden de mogelijkheid hebben om zich van

hun aansprakelijkheid te bevrijden door het vermoeden van art. 1384, lid 4

B.W. te weerleggen (zie nr. 124), terwijl het vermoeden van art. 1384, lid 3

B.W. ,,iuris et de iure'' geldt (zie nr. 138).

Cornelis is van mening dat het slachtoffer de keuze heeft indien de toepas-

singsvoorwaarden van beide wetsbepalingen vervuld zijn.

Volgens deze auteur is er ten aanzien van leerjongens in beginsel geen sprake

van bediening (art. 1384, lid 3 B.W.) maar van onderricht, zodat eÂeÂn van de

toepassingsvoorwaarden van art. 1384, lid 3 B.W. ontbreekt(1584).

119. SAMENLOOP VAN ARTIKEL 1384, LID 4 B.W. MET ARTIKEL 1384, LID 2

B.W. EN MET ARTIKEL 1384, LID 3 B.W.

Kan het slachtoffer van een onrechtmatige daad van een minderjarige die op

het ogenblik van de schadeverwekkende daad onder toezicht van een leraar

of ambachtsman staat, zich tevens beroepen op de vermoede aansprakelijk-

heid van de ouders in de zin van art. 1384, lid 2 B.W. (horizontale cumulatie)

(zie hierboven nr. 105)(1585)?

Ofschoon het Hof van Cassatie Ð vroeger Ð traditioneel de horizontale

cumul van aansprakelijkheid van ouders en leermeesters verworpen

heeft(1586), bestaat over de mogelijkheid van samenloop en coeÈxistentie

sinds het arrest van 28 september 1989 weinig twijfel meer(1587). De

principieÈle mogelijkheid van samenloop vindt trouwens steun in de rechts-

(1582) L. CORNELIS, o.c., p. 337, nr. 202.

(1583) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1401, nr. 132.

(1584) L. CORNELIS, o.c., p. 347, nr. 209.

(1585) T. PAPART, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik,

C.U.P., 1996, 189-190.

(1586) Zie Cass. 22 maart 1978, Arr. Cass. 1978-79, 96, Pas. 1979, I, 108, J.T. 1980, 509, noot

X. MALENGREAU en R.G.A.R. 1979, nr. 10.076.

(1587) Cass. 28 september 1989, Arr. Cass. 1989-90, 130: voor de bespreking zie

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1401-1402, nr. 133.
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leer die geen bezwaren ziet tegen de samenloop van beide wetsbepalingen

(zie ook nr. 105)(1588).

De rechtspraak aanvaardt terecht dat de aansprakelijkheid van onderwijzers

de aansprakelijkheid van de ouders niet uitsluit, daar het vermoeden van

gebrekkige opvoeding door dit feit niet wordt weerlegd(1589).

De vraag stelt zich verder of de onderwijsinstelling als aansteller tevens

aansprakelijk kan gesteld worden voor de vermoede fout van zijn onder-

wijzers in de zin van art. 1384, lid 4 B.W.?

Sommige rechtsleer en de rechtspraak aanvaardden Ð reeds vroeger Ð dat

de niet-weerlegde wettelijk vermoede fout van eÂeÂn van de onderwijzers zoals

vermeld in artikel 1384, lid 4 B.W. de aansprakelijkheid van de onderwijs-

instelling op grond van art. 1384, lid 3 B.W. meebrengt(1590). Gezien het

eigen is aan het aansprakelijkheidsvermoeden van art. 1384, lid 4 B.W. dat

de fout van de aangesprokene niet bewezen is, doch slechts vermoed wordt,

verwerpt Cornelis de toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. zonder afzonderlijk

onderzoek naar de fout van de onderwijzer(1591).

Sedert het cassatiearrest van 28 oktober 1994 staat nu ook vast dat de

aansprakelijkheid van de onderwijzers (art. 1384, lid 4 B.W.) met deze

van de aansteller (art. 1384, lid 3 B.W.) verticaal kan gecumuleerd wor-

den(1592).

Het Hof van Cassatie legt, zoals vroeger in het arrest van 5 november

1981(1593), het verband tussen deze artikelen door te verwijzen naar

art. 1384, lid 1 B.W. dat bepaalt dat men aansprakelijk is voor de schade welke

veroorzaakt wordt door de daad van de persoon voor wie men moet instaan.

Deze daad kan zowel betrekking hebben op een persoonlijke fout (art. 1382

B.W.) als een vermoede fout (art. 1384, lid 4 B.W.)(1594). Deze rechtspraak

kan worden bijgetreden en verzekert de algemene coherentie van de horizontale

(nevengeschikte) of verticale (getrapte) cumulatie van de op de artikelen 1384,

1385 en 1386 B.W. gesteunde kwalitatieve aansprakelijkheden.

(1588) T. PAPART, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik,

C.U.P., 1996, 189-190; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht

(1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1376, nr. 119.

(1589) Bergen 9 juni 1993, J.T. 1993, 688; Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996,

nr. 12.659; Bergen 4 mei 1994, J.L.M.B. 1994, 1271; Gent 22 november 1994, R.G.A.R.

1996, nr. 12.681; Antwerpen 5 januari 1995, Intercontact (F), 57; Brussel 11 mei 1995,

R.G.A.R. 1997, nr. 12.764; Rb. Dendermonde 24 november 1994, T.G.R. 1995, 173; Rb.

Dendermonde 3 maart 1995, T.G.R. 1995, 169; Rb. Verviers 6 januari 1997, T.B.B.R. 1997,

218; Vred. Torhout 26 mei 1992, T.B.R. 1992, 186, noot.

(1590) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1398, nr. 131.

(1591) L. CORNELIS, o.c., p. 396, nr. 242.

(1592) Cass. 28 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 895, R.W. 1996-97, 62 en R.C.J.B. 1997, 38,

kritische noot L. CORNELIS.

(1593) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DE COSTER,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1424 e.v., nr. 92 e.v..

(1594) Zie ook Arbitragehof nr. 19/2000, 9 februari 2000, R.W. 2000-2001, 906; in dezelfde

zin: Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R., 1996, nr. 12.659.
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B. Voorwaarden van de aansprakelijkheid

120. ONRECHTMATIGE DAAD DOOR DE LEERLING OF LEERJONGEN

De onderwijzers staan, krachtens art. 1384, lid 4 B.W., enkel in voor een

onrechtmatige daad van hun leerling(1595).

Het slachtoffer moet in beginsel bewijzen dat een onrechtmatige daad door

de leerling of leerjongen werd begaan. Deze onrechtmatige handeling moet

in causaal verband staan met de schade. Het volstaat, zoals voor de ouderlijke

aansprakelijkheid, dat de daad objectief onrechtmatig is (zie hierboven

nr. 107 A)(1596). De objectief onrechtmatige gedraging van het kind wordt

in abstracto beoordeeld, d.w.z. in vergelijking met het gedrag van een nor-

maal zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden(1597).

De leerling die tijdens het spel richtingloos een bal gooit en met deze bal de

benadeelde ongelukkig raakt, toen hij ter hoogte van zijn gezicht een glazen

fles droeg die hij niet in de hand mocht hebben, begaat geen objectief

onrechtmatige daad(1598).

De aansprakelijkheid van de onderwijzer of de ambachtsman sluit de aan-

sprakelijkheid van de leerling of de leerjongen niet uit, wanneer deze door

een fout schade heeft berokkend. In dat geval kunnen de leerling of de

leerjongen en de onderwijzer of de ambachtsman in solidum aansprakelijk

gesteld worden(1599).

De onderwijzer die krachtens art. 1384, lid 4 B.W. aansprakelijk gesteld

wordt, heeft in beginsel een verhaal tegen de leerling die een fout in de zin

van art. 1382 B.W. heeft begaan, waardoor schade aan een medeleerling

werd berokkend. Dit kan echter enkel indien de leerling die aangesproken

wordt, een toerekenbare onrechtmatige daad (fout) heeft begaan en derhalve

voldoende onderscheidingsvermogen bezit(1600).

De burgerlijke vordering voortspruitend uit het misdrijf verloopt na vijf jaren

te rekenen vanaf de dag van het misdrijf, zonder te kunnen verjaren voÂoÂr de

strafvordering (art. 26 V.T.Sv.). De verjaring loopt niet alleen ten voordele

van de schadeverwekker, maar tevens in het voordeel van de onderwijzer,

zodat, bij verjaring van het misdrijf, het slachtoffer zich niet meer op grond

van art. 1384, lid 4 B.W. tegen de onderwijzer kan keren. Het arrest van het

(1595) Vgl. voor Frankrijk: G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 1019, nr. 899: schade veroor-

zaakt of geleden door een leerling terwijl hij onder toezicht stond van een leraar.

(1596) Luik 27 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 1361, noot A. DE GOSSELIN; Gent 29 maart 1996,

Intercontact (N) 1996, 117; Luik 11 maart 1997, T.B.B.R. 1998, 484; Rb. Marche-en-Famenne

8 februari 1994, Intercontact (N) 1999, 50; Rb. Aarlen 13 november 1996, J.L.M.B. 1997, 32.

(1597) L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'',

R.C.J.B. 1997, (42) 49; T. PAPART, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui'' in X, Droit de la

responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, 193.

(1598) Luik 27 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 1361, noot A. GOSSELIN.

(1599) L. CORNELIS, o.c., p. 343, nr. 206.

(1600) T. PAPART, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik,

C.U.P., 1996, 196.
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Arbitragehof dd. 21 maart 1995(1601), acht deze bepaling strijdig met de

artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Door het arrest werd een nieuwe ,,solidariteit'' ingevoerd, namelijk deze

tussen de verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een

misdrijf en van de vordering tot schadevergoeding wegens een onrecht-

matige daad die niet als een misdrijf beschouwd kan worden. Dit arrest

van het Arbitragehof heeft tot gevolg dat een burgerlijke vordering die voor

de burgerlijke rechter wordt gebracht meer dan vijf jaar na de feiten, niet

zonder meer met toepassing van artikel 26 V.T.Sv. als verjaard zal kunnen

worden beschouwd(1602). Ondertussen werd deze materie geregeld door de

Wet van 10 juni 1998 (zie hierboven Deel I).

121. SCHADE TOEGEBRACHT AAN DERDEN

Art. 1384, lid 4 B.W. regelt enkel de aansprakelijkheid van leerkrachten voor

schade toegebracht aan derden door hun leerlingen gedurende de tijd dat ze

onder hun toezicht staan(1603). Enkel de andere personen dan degenen die

moeten instaan voor andermans daad en degenen voor wie men instaat,

kunnen bijgevolg een beroep doen op art. 1384, lid 4 B.W.(1604).

Het vermoeden van aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen wanneer

het kind aan zichzelf schade heeft veroorzaakt(1605). In dat geval kan de

toezichthoudende leraar enkel aansprakelijk zijn voor een bewezen persoon-

lijke fout in causaal verband met de schade. Het vermoeden van aansprake-

lijkheid kan evenmin ingeroepen worden als de leerling schade heeft ver-

oorzaakt aan de leraar(1606).

122. TIJDENS HET TOEZICHT

De onderwijzers zijn enkel aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden

door hun leerlingen gedurende de tijd dat ze onder hun toezicht staan(1607).

Het slachtoffer moet bewijzen dat er een toezichtsverplichting bestond voor

de aangesproken leerkracht op het ogenblik van het ongeval. Dit toezicht

strekt zich uit tot de periodes waarin de leerlingen geen les krijgen, maar wel

(1601) Arbitragehof 21 maart 1995, R.W. 1994-95, 1324.

(1602) P. TRAEST, ,,De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf:

de geschiedenis en de onzekere toekomst'', R.W. 1994-95, 1328.

(1603) L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'',

R.C.J.B. 1997, (42) 51.

(1604) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1404, nr. 135.

(1605) Vred. Torhout 26 mei 1992, T.B.R. 1992, 186, noot; A. GOSSELIN, ,,Les responsabiliteÂs

en matieÁre d'accidents scolaires'', J.L.M.B. 1994, 1366.

(1606) L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'',

R.C.J.B. 1997, (42) 51.

(1607) Luik 27 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 1361; L. EINSWEILER, ,,La responsabiliteÂ civile

des instituteurs et des eÂducateurs'', J. dr. jeun. 1997, 373-374; T. VANSWEEVELT, ,,Fouten van

stagedoende studenten (genees- en verpleegkunde): een kluwen van mogelijk aanspreekbare

personen?'', T. Gez. 1997-98, 119.
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onder het toezicht van leerkrachten staan, b.v. voor feiten die zich voordoen

buiten het leslokaal (speelplaats, gang, ...) of buiten de school (op weg van en

naar de school, tijdens een uitstap, ...)(1608). De aansprakelijkheid buiten de

schooluren op de openbare weg moet op redelijke wijze worden geeÈvalu-

eerd(1609).

De ambachtsman is in beginsel enkel aansprakelijk voor de schade veroor-

zaakt door het schadeverwekkend gedrag van zijn leerjongen tijdens de

werkuren van de leerjongen(1610).

De benadeelde kan zich natuurlijk altijd rechtstreeks richten tegen de onder-

wijzer of de onderwijsinrichting krachtens art. 1382 en 1383 B.W.(1611). Bij

de beoordeling van een eventuele fout van de leraar kan op grond van de

realiteit zelf van het ongeval niet worden besloten tot een fout, ofwel door

gebrek aan toezicht, ofwel door onvoorzichtigheid die erin zou bestaan dat

gedragingen werden toegestaan die gevaren inhielden voor de veiligheid van

de kinderen, die aan zijn toezicht waren toevertrouwd. Zijn fout dient in het

bijzonder te worden beoordeeld in het licht van de pedagogische noodzaak

van het speelkwartier, waarin de leerlingen behoefte hebben aan ontspanning

en uitleving die spontaan tot uiting komen in het spelen en in het uitoefenen

van fysieke inspanningen. Voetballen op een speelplaats komt vaak voor en

overschrijdt geenszins de risico's die eigen zijn aan een spelactiviteit binnen

een schoolse context(1612).

123. VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wanneer een leerling of een leerjongen een derde op onrechtmatige wijze

schade heeft berokkend, op een ogenblik dat hij onder toezicht van een

onderwijzer of ambachtsman stond, wordt ten nadele van de onderwijzer of

ambachtsman een fout in het toezicht vermoed dat in oorzakelijk verband

staat met het ongeval(1613).

(1608) Bergen 4 september 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.047: de onderwijzeres die belast is

met het vergezellen van de kinderen op het voetpad ,,buiten de speelplaats van de school'' en

die haar bewaking stopzet vooraleer alle kinderen de school verlaten hebben, heeft een fout

begaan in de uitoefening van haar functie; Gent 3 december 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.030;

L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'', R.C.J.B.

1997, (42) 51-52.

(1609) Gent 3 oktober 1997, T.G.R. 1998, 5; Rb. Gent 15 april 1996, T.G.R. 1996, 71, noot;

vgl. Ð voor het beginsel Ð met Brussel 11 juni 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.466.

(1610) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1405, nr. 136.

(1611) Brussel 11 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.764: de onderwijzer begaat een zorgvul-

digheidsfout door een jongen van het eerste leerjaar met een bergwandelstok toe te laten tot de

speelplaats, waar honderden kinderen zich vermaken; Bergen 4 september 1996, R.G.A.R.

1999, nr. 13.047: de onderwijzer begaat een fout door voortijdig zijn opgelegde toezichtsplicht

te staken; Gent 4 maart 1998, Intercontact (N) 1999, 129; Rb. Kortrijk 6 mei 1996, R.W. 1999-

2000, 132 (rijschool).

(1612) Luik 11 maart 1997, T.B.B.R. 1998, 484.

(1613) A. GOSSELIN, ,,Les responsabiliteÂs en matieÁre d'accidents scolaires'', J.L.M.B. 1994,

(1364) 1365; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1405, nr. 137.
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De benadeelde moet geen persoonlijke fout van de onderwijzer of ambachts-

man bewijzen, evenmin het oorzakelijk verband tussen deze fout en de

geleden schade(1614).

Krachtens art. 18 van de Wet van 3 juli 1978 op de Arbeidsovereenkomsten

zijn de leerkrachten, tewerkgesteld in het vrij onderwijs en verbonden door

een arbeidsovereenkomst, enkel nog aansprakelijk voor hun bedrog, zware

fout en veel voorkomende lichte fout. Derhalve kunnen zij niet meer aange-

sproken worden indien zij aantonen dat de onrechtmatige daad niet te wijten

is aan hun opzettelijke, zware of een veel voorkomende lichte fout(1615).

Deze regel betekent een zeer belangrijke mildering van hun persoonlijke

aansprakelijkheid. Wanneer de onderwijzer zich persoonlijk kan beroepen op

de aansprakelijkheidsontheffing van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet,

vervalt dan meteen het aansprakelijkheidsvermoeden van art. 1384, lid 4,

B.W. of blijft dit onverkort bestaan en geldt de ontheffing enkel voor

art. 1382-1383 B.W.?

Het Hof van Cassatie heeft deze vraag in het arrest van 25 januari 1993

beslecht. Het Hof van Beroep te Luik had in het bestreden arrest geoordeeld

dat de bij artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet ingestelde aansprakelijk-

heidsbeperking niet toepasselijk is ingeval tegen de werknemer-onderwijzer

op grond van art. 1384, lid 4 B.W. een rechtsvordering wordt ingesteld en

derhalve de werknemer-onderwijzer persoonlijk aansprakelijk blijft, gelet op

het uitzonderlijk karakter van de vordering.

Het Hof van Cassatie heeft deze stelling uitdrukkelijk verworpen. Ofschoon

artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet afwijkt van het gemeen recht inzake

burgerrechtelijke aansprakelijkheid, heft het het vermoeden van aansprake-

lijkheid voor andermans daad niet op, zoals dat bij artikel 1384, lid 4 van het

Burgerlijk Wetboek is ingesteld, wanneer de onderwijzer zijn toezicht in

uitvoering van een arbeidsovereenkomst uitoefent. De onderwijzer kan in

een dergelijk geval evenwel, zelfs als hij het feit dat zijn aansprakelijkheid in

het gedrang heeft gebracht, had kunnen beletten (een verwijzing naar

art. 1384, lid 5 B.W.), het vermoeden omkeren door aan te tonen dat hij

zich niet schuldig heeft gemaakt aan bedrog of zware schuld of lichte schuld

die eerder gewoonlijk als toevallig voorkomt(1616). Kan hij dat bewijs

leveren, dan ontkomt hij zelf aan de kwalitatieve aansprakelijkheid van

art. 1384, lid 4 B.W.

(1614) L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'',

R.C.J.B. 1997, (42) 54; vgl. voor Frankrijk: G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 1020, nr. 401:

fout moet bewezen worden.

(1615) Zie b.v. L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et ver-

ticales'', R.C.J.B. 1997, (42) 56; C. MAES, ,,Iets over de burgerrechtelijke uithandengeving van

de minderjarige en over de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerkracht'', T.O.R.B. 1999-

2000, (55) 56.

(1616) Cass. 25 januari 1993, Arr. Cass. 1993, 98, R.W. 1992-93, 1453 en R.C.J.B. 1997, 35;

L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et verticales'', R.C.J.B.

1997, (42) 57-59.
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Maar dit sluit Ð mijns inziens Ð niet uit dat de onderwijzers die zich op

deze aansprakelijkheidsontheffing kunnen beroepen, objectief gesproken,

een onrechtmatige daad hebben begaan zodat artikel 1384, lid 4 B.W. samen

met artikel 1384, lid 3 B.W. zou kunnen gecumuleerd worden(1617). Dit

staat buiten elke betwisting bij de toevallige lichte fout waarvoor de ont-

heffing niet geldt(1618).

De aansprakelijkheidsontheffing van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet be-

treft enkel de werknemer en niet zijn werkgever t.o.v. derden.

Indien men zou aannemen dat de werkgever, geconfronteerd met een werk-

nemer die zich op art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet kan beroepen, vrijuit

gaat dan zou art. 1384, lid 3 B.W. zijn maatschappelijke betekenis verliezen.

Het Hof van Cassatie heeft dit afgewezen(1619). Een objectief onrecht-

matige daad van de aangestelde volstaat voor de aansprakelijkheid van de

aansteller. Er is geen reden om art. 1384, lid 3 B.W. wel toe te passen

wanneer de aangestelde zich op art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet kan

beroepen maar niet wanneer de onderwijzer Ð aangestelde Ð art. 18 Ar-

beidsovereenkomstenwet inroept. Het gaat in beide gevallen om een objec-

tief onrechtmatige daad. Nu de verticale cumulatie van kwalitatieve aan-

sprakelijkheden is aanvaard, kan bij een objectief onrechtmatige daad van de

aangestelde onderwijzer geen ander standpunt worden ingenomen.

124. TEGENBEWIJS

Het vermoeden van artikel 1384, lid 4 B.W. is weerlegbaar(1620). De

aansprakelijke onderwijzer of ambachtsman kan het tegenbewijs leveren

ofwel door het aangepast en zorgvuldig toezicht aan te tonen(1621) ofwel

door te bewijzen dat de onrechtmatige gedraging van de leerling zodanig

plots en onverwacht was dat ze zelfs bij zeer aandachtig toezicht niet kon

worden verhinderd(1622).

(1617) Antwerpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659; vgl. met Cass. 28 oktober 1994,

Arr. Cass. 1994, 895, R.W. 1996-97, 62 en R.C.J.B. 1997, 38, kritische noot L. CORNELIS; het

beroepsarrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dat de artt. 1384, lid 4 en 1384, lid 3 B.W.

had gecumuleerd, waartegen cassatievoorziening werd ingesteld, had vooreerst geoordeeld dat

de onderwijzeres-werkneemster het vermoeden van art. 1384, lid 4 B.W. niet had weerlegd. Zij

werd echter, onder artikel 1384, lid 4 B.W., niet persoonlijk aansprakelijk gesteld omdat niet

was bewezen noch was beweerd dat de vermoede fout met bedrog, zware fout of een veel

voorkomende lichte fout kan gelijkgesteld worden in de zin van art. 18 Arbeidsovereenkom-

stenwet. Het cassatiemiddel dat aanvoerde dat de aansteller niet aansprakelijk is wanneer het

gaat om een ,,vermoede'' fout van de aansteller, werd verworpen.

(1618) Arbitragehof nr. 19/2000, 9 februari 2000, R.W. 2000-2001, 906.

(1619) Cass. 18 november 1981, R.W. 1982-83, 859.

(1620) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1407, nr. 138.

(1621) C. MAES, ,,Iets over de burgerrechtelijke uithandengeving van de minderjarige en over

de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerkracht'', T.O.R.B. 1999-2000, (55) 56.

(1622) Art. 1384, lid 5 B.W. ,,niet kon beletten''.
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De aansprakelijkheid van een toezichthoudende leraar moet met redelijkheid

en met zin voor realiteit worden beoordeeld(1623). De rechtspraak wijst

voornamelijk op het plotse en onvoorzienbaar karakter van de onrechtmatige

daad van de leerling om de weerlegging van het vermoeden te aanvaar-

den(1624).

Het tegenbewijs moet dus in concreto beoordeeld worden, waarbij met

verschillende feitelijke elementen als leeftijd van het kind, plaats van het

ongeval, aantal kinderen, noodzaak van bijzonder toezicht, rekening wordt

gehouden(1625).

De verplichting van de school om te waken over de veiligheid van de

leerlingen is geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverplich-

ting(1626).

De leraars die 100 kinderen vergezellen en hen samen met een politie-agent

helpen bij het oversteken van de weg, zijn niet aansprakelijk op basis van

artikel 1384, lid 4 B.W. zo een kind toch plots de weg overloopt, gezien zij

het wettelijk vermoeden op afdoende wijze hebben weerlegd. In de gegeven

omstandigheden was het gedrag van het kind (13 jaar oud en derhalve met

voldoende onderscheidingsvermogen) dermate plots en onvoorzienbaar dat

het zelfs bij zeer aandachtig toezicht niet kon worden verhinderd(1627).

Wanneer de daad die de schade veroorzaakt heeft, zich heeft voorgedaan in

de klas tijdens een ontspanningsogenblik en de leerling op dat ogenblik aldus

zijn bank mocht verlaten en zich, zonder hiertoe verhinderd te worden, bij

zijn medeleerlingen mocht voegen, kan het vermoeden van aansprakelijkheid

in hoofde van de onderwijzeres niet worden ingeroepen in de mate dat de

plotse en onverwachte daad niet verhinderd had kunnen worden(1628).

(1623) Gent 6 september 1995, R.W. 1997-98, 1387.

(1624) Bergen 11 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.733: ontnemen van een lat bij een mede-

leerling waarbij het oog van een andere medeleerling wordt gekwetst; Gent 29 maart 1996,

Intercontact (N) 1996, 117: plots wegtrekken van een stoeltje en geven van een stamp; Gent

3 december 1997, R.G.A.R 1999, nr. 13.030: plots oversteken van de weg; Rb. Dendermonde

24 november 1994, T.G.R. 1995, 173; Rb. Dendermonde 3 maart 1995 T.G.R. 1995, 169; Rb.

Aarlen 13 november 1996, J.L.M.B. 1997, 32: geen voorafgaande agressiviteit tijdens een

ongevaarlijk spel die kan wijzen op de voorzienbaarheid van het ongeval; Rb. Marche-en-

Famenne 8 februari 1999, Intercontact (N) 1999, 50: onhandige guitenstreek in een fractie van

een seconde.

(1625) Zie ook: H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L.WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1407, nr. 138.

(1626) Luik 11 maart 1997, T.B.B.R. 1998, 484.

(1627) Gent 3 december 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.030.

(1628) Bergen 11 mei 1995, R.G.A.R 1997, nr. 12.733.
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VI. Aansprakelijkheid van de aanstellers

A. Personen die aansprakelijk zijn

125. AANSTELLER Ð BAND VAN ONDERGESCHIKTHEID

Artikel 1384, lid 3 B.W. bepaalt: ,,De meesters en zij die anderen aanstellen

zijn aansprakelijk voor de schade door hun dienstboden en aangestelden

veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben''(1629).

Voor de toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. volstaat dat tussen de dader en

de aansteller een band van aanstelling of ondergeschiktheid bestaat. Of zulke

band van ondergeschiktheid tussen partijen aanwezig is, is een rechtsfeit. Het

Hof van Cassatie oordeelt echter of de gevolgtrekkingen die de feitenrechter

afleidt uit zijn feitelijke vaststellingen, wettelijk verantwoord zijn(1630).

De verhouding van ondergeschiktheid die het begrip aanstelling vereist, be-

staat zodra een persoon zijn gezag en toezicht op de daden van een ander in

feite kan uitoefenen, d.i. kan bevelen hoe het werk moet worden uitge-

voerd(1631). Uit de uitsluitende omstandigheid dat een vrije agent, binnen

de verbintenissen van een handelsagentuur moet werken volgens de richtlijnen

en met de documenten van de principaal, voor wie hij verantwoording ver-

schuldigd is en die op elk ogenblik in het agentschap controles kan uitvoeren,

mag het beginsel van aansprakelijkheid ex. art. 1384, lid 3 B.W. niet afgeleid

worden(1632). Daar het contract van handelsagentuur (Wet van 13 april 1995)

op zichzelf geen band van ondergeschiktheid doet ontstaan tussen de handels-

agent en de principaal, moeten de precieze elementen worden aangeduid die op

het bestaan van de aanstelling wijzen. De handelsagent is immers, volgens de

wet, niet onderworpen aan het gezag van de principaal.

(1629) Cass. 28 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 895 enR.W. 1996-97, 62; Antwerpen 15 februari

1995, A.J.T. 1994-95, 443; D. FRERIKS, ,,De toepasselijkheid van art. 18 Arbeidsovereenkom-

stenwet op de werknemer op wie een vermoede of een objectieve aansprakelijkheid rust. Enige

bedenkingen bij het arrest van het Hof van Cassatie van 25 januari 1993'', R.W. 1994-95, 1254.

(1630) Cass. 20 maart 1972, R.G.A.R. 1973, nr. 9.009; Cass. 19 oktober 1999, Arr. Cass. 1999,

545 en Pas. 1999, I, 545; zie ook b.v. Luik 10 januari 1995, T. Gez. 1995-96, 217; Antwerpen

15 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 443; Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853; Luik

28 mei 1998, J.L.M.B. 1999, 268; Kh. Oudenaarde 18 maart 1997, T.G.R. 1997, 227; Vred.

Turnhout 10 mei 1995, Iuvis 1996, 610; G.L. BALLON, ,,Over art. 1384, derde alinea B.W.'',

A.J.T. 1994-95, 444.

(1631) Cass. 19 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 545 en Pas. 1999, I, 545; Luik 17 maart 1995,

T. Gez. 1998-99, 289; Brussel 25 september 1998, A.J.T. 1998-99, 189, J.L.M.B. 1998, 1436,

J.T. 1998, 712, T.B.B.R. 1999, 74 en R.G.A.R. 1999, nr. 13.093: een bisschop heeft wel de

bevoegdheid om algemene richtlijnen uit te vaardigen en disciplinaire maatregelen te nemen,

maar hij heeft niet het recht om priesters te bevelen hoe zij hun eigen ambt moeten uitoefenen;

anders Corr. Brussel 9 april 1998, J.L.M.B. 1998, 756, Journ. proc. 1998, afl. 348, 22, noot

J. MESSINE, J.T. 1998, 530 en T.B.B.R. 1998, 258, zie verder: Rb. Charleroi 10 februari 1995,

De Verz. 1996, 533; Rb. Brussel 9 april 1998, J.L.M.B. 1998, 756; Kh. Oudenaarde 18 maart

1997, T.G.R. 1997, 227; Vred. Mol 18 oktober 1994, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 24;

G.L. BALLON, ,,Over art. 1384, derde alinea B.W.'', A.J.T. 1994-95, 444; L. CORNELIS,

,,Plaidoyer pour une responsabiliteÂ uniforme en cas d'abus de fonctions'', R.C.J.B. 1997,

324; zie ook: G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 864-867, nr. 792.

(1632) Cass. 19 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 545 en Pas. 1999, I, 545.

TPR 2000 1835

/secure/DocumentView.aspx?id=rn78918&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn68659&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn68659&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn87250&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn94719&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn94719&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86722&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn82681&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn82681&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn95821&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn93895&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn89783&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn74413&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86722&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86722&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86149&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn85042&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn68659&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn68659&amp;origin=TPR


Het bestaan van de gezagsverhouding verhindert echter op zichzelf niet dat

de aangestelde bij het uitvoeren van zijn taak Ð onder leiding, controle en

toezicht van de aansteller Ð toch over een ruime vrijheid van handelen kan

beschikken(1633). In ieder geval vergt de toepassing van art. 1384, lid 3

B.W. dat het gezag voor eigen rekening van de aansteller wordt uitgeoefend

(b.v. is een meestergast niet de aansteller van de nochtans onder zijn bevelen

werkende arbeider). Enkel diegene die zijn gezag in zijn eigen belang of voor

eigen rekening laat gelden is aansteller, wat niet het geval is voor het gezag

van een bisschop op een priester(1634).

De opdracht van een aangestelde met wetenschappelijke, technische of

artistieke kwalificaties kan zo gespecialiseerd zijn dat de aansteller zelf niet

over de nodige kennis beschikt om aan zijn ondergeschikte instructies te

geven over de manier waarop hij zijn functie moet vervullen(1635). Het feit

dat de aansteller al de technische kennis van het personeel niet beheerst,

verhindert de aanstelling niet(1636).

De geneesheer onder stagecontract, die onderworpen is aan het reglement

voor interne orde en diensten, vergoed wordt door het ziekenhuis, gedwon-

gen wordt de door haar opgelegde verlof- en wachtroosters na te leven, die

geen keuze heeft over de zieken aangezien het hem niet is toegelaten ten

private en onafhankelijke titel in het ziekenhuis zijn kunde uit te oefenen, die

niet het bedrag van zijn erelonen bepaalt, die verbonden is aan een sociale

zekerheidskas en niet bijdraagt zoals een zelfstandige, moet worden be-

schouwd als een aangestelde van het ziekenhuis in de zin van art. 1384,

lid 3 B.W.(1637). Maar het ziekenhuis waar een student geneeskunde

kosteloos stage loopt, in het kader van zijn opleiding, is noch de aansteller

noch de leermeester van de student(1638).

Het begrip aanstelling wordt in de Belgische rechtspraak ruim geõÈnterpre-

teerd(1639). Maar ondanks het feit dat de cassatierechtspraak de definitie van

aansteller tegenover aangestelde gevoelig verruimde, toch kan noch mag de

(1633) Zie b.v. voor een recente toepassing i.v.m. geneesheren: Luik 28 mei 1998, J.L.M.B.

1999, 268; G.L. BALLON, ,,Over art. 1384, derde alinea B.W.'', A.J.T. 1994-95, 444-445.

(1634) Brussel 25 september 1998, J.L.M.B. 1998, 1436, A.J.T. 1998-99, 189, J.T. 1998, 712,

T.B.B.R. 1999, 74 en R.G.A.R. 1999, nr. 13.093; zie ook, voor een andere toepassing van dit

beginsel: Luik 10 januari 1995, T. Gez. 1995-96, 217.

(1635) Zie het beginselarrest: Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1981-82, 328, R.W. 1981-82,

2406, Pas. 1981, I, 464, concl. Proc.-Gen. F. DUMON, De Verz. 1981, 248, R.G.A.R. 1982,

nr. 10.526, concl. Proc.-Gen. F. DUMON en R.C.J.B. 1985, 207, noot A. MEINERTZHAGEN-

LIMPENS, ,,Subordination et conjugaison verticale en matieÁre de responsabiliteÂ quasi-deÂlictuel-

le''; L. CORNELIS, ,,Plaidoyer pour une responsabiliteÂ uniforme en cas d'abus de fonctions'',

R.C.J.B. 1997, 325.

(1636) Rb. Luik 4 maart 1994,R.H.A. 1995, 247; zie ook G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 865,

nr. 792.

(1637) Luik 28 mei 1998, J.L.M.B. 1999, 268.

(1638) Antwerpen 18 juni 1996, T. Gez. 1997-98, 116, noot T. VANSWEEVELT.

(1639) E. DIRIX, ,,De aansprakelijkheid van en voor hulppersonen'' in Recht halen uit aan-

sprakelijkheid, XIXe Post-universitaire cyclus Willy Delva (1992-1993), Gent, Mys & Breesch,

1993, nr. 4.
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(wereldlijke) rechtbank uit het canonieke gedefinieerde diocesaan bisschop-

pelijke gezag afleiden dat dit inhoudt dat de diocesane pastoor de instructies

moet opvolgen van de diocesane bisschop, zoals bedoeld in artikel 1384,

lid 3 B.W.(1640).

Het is inderdaad belangrijk de band van ondergeschiktheid niet te verwarren

met het ,,hieÈrarchisch'' gezag. De persoon die het hieÈrarchisch gezag uit-

oefent is niet noodzakelijk de aansteller en de aansteller is niet noodzakelijk

degene die met het ,,hieÈrarchisch'' gezag is belast. Zo kan een rechtspersoon

de aansteller zijn, maar zeker niet de hieÈrarchische overste die altijd een

fysieke persoon is.

Het volstaat dat de aansteller over de mogelijkheid beschikt rechtens gezag

en toezicht uit te oefenen. Het is niet vereist dat van het gezag en het toezicht

daadwerkelijk gebruik werd gemaakt(1641).

De band van ondergeschiktheid moet werkelijk voorhanden zijn. Een assis-

tent-geneesheer-diensthoofd die, bij afwezigheid van het diensthoofd, de

bevoegdheid heeft om instructies te geven aan een geneesheer-kandidaat

specialist in opleiding, heeft slechts een gedelegeerde bevoegdheid, zodat hij

niet de aansteller wordt van de stagiair-specialist(1642).

Wanneer de arbeidsovereenkomst is geschorst door een erkende staking, is er

geen aanstelling(1643). Echter, onderbrekingen van de arbeid op de werk-

vloer zelf, verhinderen de aanstelling niet(1644).

Het bestaan van een onderaannemingsovereenkomst sluit een band van

ondergeschiktheid t.a.v. de hoofdaannemer in de zin van art. 1384, lid 3

B.W. uit(1645), maar indien de uitvoerder van de werken in ondergeschikt

verband werkt wordt hij wel de aangestelde van de aannemer(1646).

Soms aanvaardt de rechtspraak dat de anesthesist de aansteller is van de

verpleegkundige(1647) wanneer deze tijdelijk en daadwerkelijk, in de ope-

ratiezaal, onder zijn gezag werkt, in andere omstandigheden dan weer

niet(1648). De diensten die landbouwers elkaar tijdens de oogst verlenen,

hebben niet tot gevolg dat eÂeÂn van de landbouwers zich onder het gezag van

(1640) Rb. Dendermonde 10 juni 1998, T.B.B.R. 1998, 339.

(1641) Brussel 25 september 1998, A.J.T. 1998-99, 189, Journ. proc. 1988, afl. 357, 24, noot

J. FAGNART; Corr. Brussel 9 april 1998, J.L.M.B. 1998, 756; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1409-1410,

nr. 139; G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 866, nr. 790.

(1642) Rb. Gent 21 januari 1993, T.G.R. 1993, 52.

(1643) Vred. Hasselt 25 juni 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 258, noot A. VAN DER GRAESEN.

(1644) Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853.

(1645) Antwerpen 13 mei 1997, T. Aann. 1998, 366.

(1646) Vred. Turnhout 10 mei 1995, Iuvis 1996, 610; zie ook en vgl. Cass. fr. civ. 11 december

1996, Resp. civ. et assur. 1997, Com., nr. 83: aannemer kan een aangestelde zijn: ,,le lien de

preÂposition peut se deÂduire de l'inteÂreÃt d'une personne aÁ utiliser les services d'une autre

personne pour les besoins de son entreprise''.

(1647) Luik 13 maart 1995, T. Gez. 1998-99, 289.

(1648) Tijdens het postoperatieve toezicht: Brussel 16 april 1996, T. Gez. 1997-98, 35.
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de andere stelt(1649). Het ziekenhuis is de aansteller van de verpleegkundige

die door de anesthesist belast is met het toezicht op de patieÈnt en het

beademingstoestel(1650).

De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel ambtenaar en niet de aangestelde

van zijn clieÈnten(1651).

De monitrice in een maneÁge is de aangestelde van de uitbater ervan(1652).

Het vermoeden van art. 1384, lid 3 B.W. wordt uitgebreid ten laste van

degene die de indruk heeft verwekt t.o.v. een redelijk vertrouwende derde dat

hij effectief de aansteller was(1653).

126. ANDERE VOORWAARDEN ZIJN NIET VEREIST VOOR DE BAND VAN ONDERGE-

SCHIKTHEID

Hoewel in de meerderheid van de besproken gevallen tussen de aangestelde

en de aansteller een arbeidsovereenkomst aanwezig is, is het bestaan van een

contractuele relatie geen voorwaarde. De band van ondergeschiktheid vereist

inderdaad niet noodzakelijk dat een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de

aangestelde en de derde, aan wie hij ter beschikking werd gesteld(1654). Ook

bij aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst werd geoordeeld dat de

arbeidsgeneesheer niet de aangestelde is van zijn werkgever voor de medi-

sche handelingen(1655).

Niet bepalend is of de aangestelde al dan niet een bezoldiging of vergoeding

heeft ontvangen(1656). Het ontbreken van een bezoldiging is voor de Bel-

gische rechtspraak soms een argument om bij kosteloos verrichte diensten tot

de afwezigheid van een band van ondergeschiktheid te besluiten(1657).

Evenmin verhindert het bestaan van een familierelatie de aanwezigheid van

een band van ondergeschiktheid(1658).

Ook de aard van de fout van de aangestelde wordt, in beginsel, niet onder

ogen genomen om de band van aanstelling te beoordelen(1659).

(1649) Rb. Charleroi 10 februari 1995, De Verz. 1996, 533.

(1650) Bergen 28 juni 1994, T. Gez. 1995-96, 291.

(1651) Rb. Namen 8 april 1993, J.L.M.B. 1993, 1457.

(1652) Rb. Doornik 4 februari 1993, T. Agr. R. 1994, 40.

(1653) Bergen 6 april 1994, R.R.D. 1995, 517; Luik 26 september 1996, J.L.M.B., 1997, 429,

noot P.H.: de bank wekt de indruk dat zijn autonome agenten deel uitmaken van zijn personeel;

vgl. met andere omstandigheden: Gent 27 maart 1992, T. Not. 1993, 198, noot F. BOUCKAERT;

Brussel 27 maart 1995, A.J.T. 1995-96, 225.

(1654) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, 1411.

(1655) Antwerpen 27 oktober 1992, Turnh. Rechtsl. 1993, 47 en T. Gez. 1995-96, 125.

(1656) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1411, nr. 140.

(1657) Antwerpen 18 juni 1996, T. Gez. 1997-98, 116, noot T. VANSWEEVELT.

(1658) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1412, nr. 140.

(1659) Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853.
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127. VRIJE BEROEPEN EN ORGANEN Ð BAND VAN ONDERGESCHIKTHEID?

( a ) V r i j e b e r o e p e n

Vrije beroepen oefenen hun taak in volle vrijheid en onafhankelijkheid uit

met inachtneming van hun deontologie en de wettelijke organisatie van hun

beroep(1660). Anderzijds vereist de aansprakelijkheid van de aansteller in de

zin van art. 1384, lid 3 B.W. dat er een band van ondergeschiktheid bestaat,

die zich kenmerkt door het uitoefenen van gezag en toezicht over de aange-

stelde. Is deze vereiste van ondergeschiktheid niet strijdig met de vrijheid en

onafhankelijkheid waarmee vrije beroepen hun beroep moeten uitoefenen,

m.a.w. kunnen zij wel een aangestelde zijn? Sedert het cassatiearrest van

1972 dat de vrijheid die de apotheker, verbonden aan een kliniek door een

arbeidsovereenkomst voor bedienden, in de uitoefening van zijn taak nood-

zakelijk behoudt, niet onverenigbaar acht met het bestaan van een verhou-

ding van ondergeschiktheid in de zin van art. 1384, lid 3 B.W., werd deze

oplossing door rechtsleer en rechtspraak uitgebreid tot andere vrije beroe-

pen(1661).

De rechtspraak is van oordeel dat deze oplossing kan uitgebreid worden voor

geneesheren die in dienstverband werken(1662).

De geneesheer onder stagecontract, die onderworpen is aan het reglement

voor interne orde en diensten, vergoed wordt door het ziekenhuis, gedwon-

gen wordt de door haar opgelegde verlof- en wachtroosters na te leven, die

geen keuze heeft over de zieken aangezien het hem niet is toegelaten ten

private en onafhankelijke titel in de genoemde kliniek zijn kunde uit te

oefenen, die niet het bedrag van zijn erelonen bepaalt, die verbonden is

aan een sociale zekerheidskas en niet bijdraagt zoals een zelfstandige, moet

worden beschouwd als een aangestelde van het ziekenhuis in de zin van

art. 1384, lid 3 B.W.(1663). Maar de anesthesist is geen ondergeschikte van

het ziekenhuis, wanneer hij enkel verplicht is een bepaald uurrooster na te

leven, maar verder noch van het ziekenhuis, noch van de medische raad enig

bevel moet aanvaarden in de uitoefening van de geneeskunde(1664).

(1660) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1412, nr. 141.

(1661) Zie voor bespreking van het beginselarrest: H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBOR-

NE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'', T.P.R. 1980, nr. 153 en 155A; zie ook G. VINEY

en P. JOURDAIN, o.c., p. 867-868, nr. 793.

(1662) Luik 17 maart 1995, T. Gez. 1998-99, 289; Luik 28 mei 1998, J.L.M.B. 1999, 269; zie

evenwel: Antwerpen 27 oktober 1992, Turnh. Rechtsl. 1993, 47 en T. Gez. 1995-96, 125; Rb.

Mechelen 1 december 1992, T. Gez. 1995-96, 226; Rb. Gent 21 januari 1993, T.G.R. 1993, 52,

Vl. T. Gez. 1992-93, 366; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Over-

zicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1412-1413, nr. 141.

(1663) Luik 28 mei 1998, J.L.M.B. 1999, 268; zie ook: Luik 10 januari 1995, T. Gez. 1995-

1996, 217: een geneesheer-assistent is de aangestelde van het ziekenhuis via de leidende

geneesheer van het ziekenhuis.

(1664) Bergen 28 juni 1994, T. Gez. 1995-96, noot.
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( b ) O r g a n e n

Traditioneel worden organen gedefinieerd als natuurlijke personen waardoor

een rechtspersoon zijn activiteit uitoefent(1665). De onrechtmatige daad van

een ,,orgaan'' die binnen de perken van de hem toegekende bevoegdheid

blijft, leidt tot de rechtstreekse aansprakelijkheid van de betrokken rechts-

persoon voor wie het orgaan optreedt(1666). De foutieve handeling van het

orgaan wordt als het ware gelijkgesteld met de foutieve handeling van de

rechtspersoon zelf in tegenstelling tot de onrechtmatige daad van een aan-

gestelde die leidt tot een onrechtstreekse, kwalitatieve aansprakelijkheid

zoals omschreven in art. 1384, lid 3 B.W.(1667).

De meeste toepassingen van de orgaantheorie bij rechtspersonen zijn over-

wegend terug te vinden bij de rechtspersonen van publiek recht, terwijl de

jurisprudentieÈle toepassingen voor privaatrechtelijke rechtspersonen eerder

zeldzaam zijn(1668).

De regels die gelden voor rechtspersonen van publiek recht zijn evenwel op

identieke wijze van toepassing op de rechtspersonen van privaatrecht. Pu-

blieke rechtspersonen onderscheiden zich echter van de private door hun

opdracht: zij voeren taken van algemeen belang uit en beschikken hiertoe

over bijzondere prerogatieven(1669). Om de betrokken overheid rechtstreeks

te kunnen aanspreken in vergoeding van de schade die door haar orgaan werd

veroorzaakt, moet de onrechtmatige daad van dit orgaan gepleegd zijn in de

uitvoering van de opdracht zoals deze door de rechtspersoon van publiek

recht werd gegeven. Vereist is een band tussen de daad en het ambt van het

orgaan(1670). Enkel als orgaan van de Staat mag worden beschouwd diegene

die krachtens de wet of de reglementen genomen ter uitvoering van de wet,

een gedeelte van het staatsgezag uitoefent, hoe klein dit ook moge zijn, of die

de bevoegdheid heeft de Staat tegenover derden te verbinden(1671).

De arts werkzaam in een O.C.M.W.-ziekenhuis is een orgaan van het

O.C.M.W., omdat hij door zijn taak uit te voeren een wettelijke opdracht

van openbaar belang vervult die aan het O.C.M.W. is toevertrouwd(1672).

(1665) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ des organes: le deÂbut de la fin?'', J.L.M.B. 1997, 269.

(1666) Brussel 1 februari 1991, R.G.A.R. 1994, nr. 12.343.

(1667) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1413-1414, nr. 141.B.

(1668) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, p. 1324, nr. 155; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v.

K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, 1488; zie daarover ook:

G. HORSMANS, ,,La transparance organique et fonctionnelle et la responsabiliteÂ des organes'' in

Liber Amicorum Walter Van Gerven, Kluwer, 2000, p. 553 e.v.

(1669) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (202) 254; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ des

organes: le deÂbut de la fin?'', J.L.M.B. 1997, 269-270.

(1670) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R 1995, p. 1414, nr. 141.

(1671) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ des organes: le deÂbut de la fin?'', J.L.M.B. 1997, 269-270.

(1672) Luik 11 september 1992, T. Gez. 1997-98, 113.
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Vroeger oordeelde de Rechtbank te Brugge dat, indien een patieÈnt, die in een

ziekenhuis wordt opgenomen, voor een heelkundige ingreep met de behan-

delende geneesheer een overeenkomst afsluit voor de medische prestaties in

de strikte zin (medische overeenkomst) en met het ziekenhuis een overeen-

komst voor de ziekenhuisverzorging (verpleging en huisvesting), het

O.C.M.W. geen wettelijke opdracht uitvoert. De geneesheer kan in die

omstandigheden noch als orgaan, noch als aangestelde van het O.C.M.W.

beschouwd worden(1673).

Het verplegend personeel van een O.C.M.W.-ziekenhuis werd dan weer als

aangestelden van het O.C.M.W. aanzien(1674). Voor rechtspersonen van

privaat recht wordt een beperkter orgaanbegrip gehanteerd. Alleen de door

de wet voorziene organen worden als organen van de rechtspersoon be-

schouwd(1675). Bij stilzwijgen van de statuten van een V.Z.W. zijn de

jeugdleiders als het orgaan van de V.Z.W. te beschouwen, indien blijkt dat

zij bij de organisatie van de aktiviteiten als organen optreden waardoor de

doelstelling van de V.Z.W. wordt bereikt(1676).

Inzake de aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen voor de

onrechtmatige daden van hun personeelsleden wordt het onderscheid ge-

maakt tussen de ambtenaar-orgaan en de ambtenaar-aangestelde. Voorbeel-

den van overheidsorganen zijn legio(1677), terwijl de aangestelden in over-

heidsdienst daarentegen zeldzaam worden(1678).

Het wezenlijk gevolg van het onderscheid tussen orgaan en aangestelde is

bekend: de onrechtmatige daad, begaan door de ambtenaar-orgaan binnen de

uitoefening van de hem toevertrouwde functie, wordt de rechtspersoon van

publiek recht rechtstreeks aangerekend op grond van de artikelen 1382-1383

B.W. Wordt de onrechtmatige handeling daarentegen gesteld door een aan-

gestelde van de overheid, dan zal dit krachtens art. 1384, lid 3 B.W. tot de

onrechtstreekse aansprakelijkheid van de overheid leiden. Het uitgangspunt

van de onrechtstreekse aansprakelijkheid ligt verschillend vergeleken met dit

van de rechtstreekse aansprakelijkheid. In beginsel bindt de onrechtmatige

daad van de aangestelde in de uitoefening van zijn functie Ð anders dan bij

de organieke vertegenwoordiging Ð de aansteller niet(1679).

(1673) Rb. Brugge 10 november 1986, R.W. 1987-88, 300.

(1674) Gent 5 juni 1996, T. Gez. 1997-98, 343.

(1675) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ des organes: le deÂbut de la fin?'', J.L.M.B. 1997, 269.

(1676) Antwerpen 6 januari 1993, Limb. Rechtsl. 1993, 45; zie art. 14 V.Z.W.-wet: de V.Z.W.

is aansprakelijk voor de misgrepen van haar organen of aangestelden; in dezelfde zin:

Antwerpen 9 april 1992, R.W. 1994-95, 716.

(1677) Zie P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in

X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 255.

(1678) Zie: Antwerpen 17 februari 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.660: toezicht houden op een

speelplaats van een stadsschool; zie ook: H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1415, nr. 141.

(1679) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1416-1417, nr. 141.B.
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Het onderscheid tussen organen en aangestelden heeft een praktisch belang

op het vlak van de persoonlijke aansprakelijkheid van organen en aange-

stelden en de daarmee samenhangende regresvordering van de rechtsper-

soon, alsmede inzake het verband dat moet bestaan tussen de onrechtmatige

handeling en de uitgeoefende functie. Bij toepassing van de orgaantheorie is

deze regeling nadelig, zowel voor het slachtoffer als voor de dader-orgaan

zelf(1680).

Nu de personeelsleden in overheidsdienst die over een statutaire rechtspositie

beschikken, meestal als organen van de overheid te beschouwen zijn, brengt

artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet op het vlak van de buiten-

contractuele aansprakelijkheid een ongelijkheid tot stand, daar de perso-

neelsleden wiens toestand niet statutair is geregeld, en de werknemers in

de priveÂ-sector slechts persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor

hun opzettelijke fout, hun zware fout en hun gewoonlijk voorkomende lichte

fout.

Het Arbitragehof oordeelde in het arrest nr. 77/96 van 18 december 1996 dat

het aansprakelijkheidsstelsel van de artt. 1382, 1383 en 1251, 3
o
B.W. dat de

burgerlijke aansprakelijkheid van de ambtenaar Ð orgaan tegenover de

Belgische Staat beheerst, de toets met het gelijkheids- en niet-discriminatie-

beginsel niet kan doorstaan, wanneer men het beschouwt in samenhang met

de in art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet neergelegde aansprakelijkheids-

regeling voor werknemers. Het verschil in behandeling tussen beide catego-

rieeÈn dat hierin bestaat dat in de praktijk alleen de statutair benoemde

overheidspersoneelsleden en niet de door een arbeidsovereenkomst gebon-

den werknemers, blootgesteld zijn aan het risico dat hun werkgevers een

regresvordering instellen tot terugbetaling van de aan een derde uitgekeerde

schadevergoeding, is niet verantwoord ,,inachtnemend de gelijkenis van de

vergeleken arbeidsverhoudingen, met name vanuit het oogpunt van de

juridische ondergeschiktheid'' (overweging B.3.)(1681). Het Arbitragehof

herhaalde in een arrest van 9 februari 2000 dat de artikelen 10 en 11 van de

Grondwet zijn geschonden door het feit dat een leerkracht uit de openbare

sector, orgaan van de openbare macht, persoonlijk kan worden veroordeeld

tot schadevergoeding op grond van art. 1384, lid 4 B.W., en dus op grond van

een fout, hoe licht die ook is(1682). In arrest nr. 20/99 van 17 februari 1999

oordeelde het Arbitragehof dan weer dat art. 18 van de Arbeidsovereenkom-

stenwet de artt. 10 en 11 van de Grondwet niet schendt doordat het tot gevolg

heeft dat een derde, die het slachtoffer is van een onrechtmatige daad in de

zin van artt. 1382 en 1383 B.W., die als niet gewoonlijk voorkomende lichte

schuld wordt gekwalificeerd, verschillend wordt behandeld naargelang de

onrechtmatige daad wordt begaan door een werknemer die op basis art. 18

(1680) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 261-262.

(1681) Arbitragehof 18 december 1996, J.L.M.B. 1997, 265; Luik 20 december 1995, Journ.

proc., 1996, afl. 304, 28.

(1682) Arbitragehof nr. 19/2000, 9 februari 2000, R.W. 2000-2001, 906.
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een volledige immuniteit geniet dan wel door een overheidsorgaan dat niet

door een arbeidsovereenkomst is verbonden(1683). Wanneer de dader-werk-

nemer niet kan worden aangesproken en zijn werkgever, die krachtens

art. 1384, lid 3 B.W. kan worden aangesproken, insolvabel is geworden,

wordt het slachtoffer niet vergoed, terwijl bij toepassing van de orgaan-

theorie hij wel effectief een vergoeding kan bekomen. Het Arbitragehof

oordeelde echter (overweging B.4) dat het de wetgever toekomt te oordelen

of, in de logica van de beperking van de aansprakelijkheid die hij in art. 18

Arbeidsovereenkomstenwet heeft ingesteld, in een waarborg van schade-

vergoeding van de slachtoffers in geval van insolvabiliteit van de werkgever

dient te worden voorzien (geen schending van het evenredigheidsbeginsel).

Het is vanzelfsprekend aangewezen dat de wetgever een eenvormige rege-

ling zou uitwerken voor het aansprakelijkheidsstatuut van de werknemers en

de statutair benoemde overheidspersoneelsleden(1684).

Te vermelden is echter dat de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

aan de politieambtenaar van de rijkswacht en de gerechtelijke politie bij de

parketten in art. 48 het voordeel van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet

toekent. Wanneer de bedoelde politieambtenaren schade veroorzaken aan

de gemeente, aan de Staat of aan derden, moeten zij deze slechts vergoeden,

bij opzet, zware fout of een lichte fout die bij hen gewoonlijk voor-

komt(1685).

Door de Wet van 4 mei 1999, betreffende de burgerlijke en strafrechtelijke

aansprakelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige

deputaties, wordt in artikel 3 de regel van artikel 18 A.O.W. eveneens

overgenomen voor de regresvordering van de gemeente tegen een burge-

meester of schepen.

De rechtstreekse aansprakelijkheid van de overheid wordt enkel weerhouden

onder vrij strikte voorwaarden. Om de betrokken overheid rechtstreeks te

kunnen aanspreken in vergoeding van de schade die door haar orgaan wordt

veroorzaakt, moet de onrechtmatige daad van dit orgaan gepleegd zijn in

uitvoering van de opdracht zoals ze door de rechtspersoon van publiek recht

werd gegeven. Vereist is dat het orgaan gehandeld heeft binnen de uit-

oefening van zijn functie of indien ieder redelijk en voorzichtig mens moet

aannemen dat hij binnen die grenzen gehandeld heeft. Wordt de schade-

verwekkende handeling gesteld buiten de grenzen van zijn bevoegdheden of

(1683) Arbitragehof 17 februari 1999, R.W. 1999-2000, 870, noot A. VAN OEVELEN, ,,Het

Arbitragehof en art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet''.

(1684) Zie ook: Luik 20 december 1995, Journ. proc. 1996, afl. 304, 28; P. HENRY, ,,La

responsabiliteÂ du fait d'autrui: Commettants, preÂposeÂs et organes'' in X., Droit de la respon-

sabiliteÂ, Luik, C.U.P. 1996, (201) 261-262; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ des organes: le deÂbut

de la fin'', J.L.M.B. 1997, 269; A. VAN OEVELEN, ,,Het Arbitragehof en art. 18 Arbeidsover-

eenkomstenwet'', R.W. 1999-2000, 871-875.

(1685) Cass. 2 december 1997, R.W. 1998-99, 235, noot; zie ook: A. VAN OEVELEN, ,,De

aansprakelijkheid van de Staat en de gemeente voor de schade veroorzaakt door politieambte-

naar en de persoonlijke aansprakelijkheid van deze laatsten,, in Om deze redenen. Liber

Amicorum Armand Vandeplas, Gent, Mys & Breesch, 1994, (415) p. 438-445, nrs. 22-29.

TPR 2000 1843

/secure/DocumentView.aspx?id=rn300034332&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90898&amp;origin=TPR


met miskenning van zijn bevoegdheden (misbruik van functie), kan de

benadeelde de rechtspersoon van publiek recht niet aanspreken en moet hij

zich beperken tot een vordering tegen de betrokkene(1686).

Uit de cassatierechtspraak blijkt in welke mate de strakke voorwaarden voor

de toepassing van de orgaanleer, schril afsteken tegen de zeer soepele

rechtspraak bij de beoordeling van het verband dat moet bestaan tussen de

onrechtmatige daad van de aangestelde en de functie waartoe deze wordt

aangesteld (art. 1384, lid 3 B.W.). De aansprakelijkheid van de aansteller is

reeds aan de orde zodra de daad van de aangestelde, tijdens de duur van de

bediening wordt gesteld en er in verband mee staat, al was het onrechtstreeks

en occasioneel (zie verder nr. 132).

Niet alleen het slachtoffer staat in een ongunstiger situatie, maar ook de

ambtenaar-orgaan zelf. Naast het beginsel dat de ambtenaar-orgaan bij mis-

bruik van functie alleen aansprakelijk is Ð de onrechtmatige daad wordt dan

niet aan de rechtspersoon toegerekend Ð, blijft de ambtenaar zelfs binnen

zijn opdracht persoonlijk aansprakelijk, samen met de aansprakelijke over-

heid. De rechtstreekse aansprakelijkheid van een rechtspersoon wegens een

onrechtmatige daad van zijn organen sluit in beginsel de persoonlijke aan-

sprakelijkheid van het orgaan niet uit. Beide aansprakelijkheden bestaan

samen(1687). Een orgaan van de Staat dat in de uitoefening van zijn ambt

optreedt, kan krachtens art. 1382 B.W. samen met de Staat persoonlijk

aansprakelijk gesteld worden. De rechtspersoon en zijn orgaan zijn in dat

geval medeschuldenaars die in solidum tot betaling gehouden zijn(1688).

Daarenboven volgt uit de persoonlijke aansprakelijkheid van het orgaan dat

de rechtspersoon die de getroffene heeft vergoed, een regresvordering tegen

zijn aansprakelijk orgaan kan instellen. Over de juridische grondslag van de

regresvordering wordt getwist. In het arrest van 1 december 1988 past het

Hof van Cassatie bij een in soldium aansprakelijkheid van de Staat en het

orgaan art. 1382 B.W. en art. 1251, 3
o
B.W. (indeplaatsstelling van rechts-

wege ten voordele van diegene die met anderen of voor anderen een schuld

voldoet) toe(1689). De indeplaatsstelling van degene die, met anderen of

voor anderen, een schuld voldoet, is beperkt tot de bedragen die hij tot

bevrijding van de medeschuldenaars heeft betaald.

(1686) Cass. 11 april 1989, Arr. Cass. 1988-89, 902; Cass. 19 december 1991, Arr. Cass.

1991-92, 364 (voor een uitvoerige bespreking, zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE

en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1141 e.v., nr. 5 e.v.).

(1687) Cass. 11 april 1989, Arr. Cass. 1988-89, 902.

(1688) Cass. 1 december 1988, R.W. 1989-90, 537.

(1689) Cass. 1 december 1988, R.W. 1989-90, 537, noot; in dezelfde zin: Cass. 9 maart 1992,

R.W. 1994-95, 756, noot.
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128. UITLENING VAN AANGESTELDE

( a ) B e g r i p

Wanneer een aansteller eÂeÂn van zijn werknemers een opdracht laat uitvoeren

bij een derde, dan rijzen er bijzondere problemen. De vraag stelt zich wie van

beiden als aansteller aansprakelijk is voor een fout begaan door de werk-

nemer: zijn werkgever Ð met wie hij een overeenkomst heeft Ð of zijn

gelegenheidspatroon, die in welbepaalde gevallen instructies kan geven aan

de werknemer?

De omstandigheden waarin de werknemer ter beschikking van de derde

wordt gesteld kunnen zeer uiteenlopend zijn. Kan de gelegenheidspatroon

hem werkelijk instructies geven of niet? Gaat de uitlening van de werknemer

gepaard met de uitlening van materieel of transportmiddelen? Voert de

werknemer bij de derde enkel een taak van zijn werkgever uit of wordt hij

werkelijk ter beschikking gesteld?

Theoretisch zijn er voor dit probleem vier mogelijke oplossingen, die elk in

het verleden in rechtsleer en rechtspraak een zekere aanhang kenden: (1) de

exclusieve aansprakelijkheid van de werkgever, (2) de exclusieve aanspra-

kelijkheid van de gelegenheidsaansteller, (3) de cumulatieve aansprakelijk-

heid van beiden, en (4) een verdeling van de aansprakelijkheden tussen

beiden. Elk van deze vier mogelijkheden wordt verdedigd in rechtsleer en

rechtspraak(1690).

Wanneer een werknemer in opdracht van zijn werkgever werkzaamheden

verricht voor een derde, moet voor het bepalen van de aansprakelijkheid van

de aansteller voor de daden van de aangestelde krachtens art. 1384, lid 3,

B.W. worden nagegaan onder wiens feitelijk gezag de werknemer die

activiteiten heeft verricht(1691).

In de recente rechtspraak lijkt de tweede oplossing de voorkeur weg te

dragen(1692).

Bij beoordeling moet telkens het criterium van het Hof van Cassatie als

leidraad worden gehanteerd: aansteller is diegene die in feite zijn gezag en

zijn toezicht op de daden van een ander kan uitoefenen(1693). Telkens moet

de rechter in concreto nagaan wie het feitelijk gezag over de aangestelde

uitoefende. De juridische gezagsverhouding Ð verbonden door de arbeids-

overeenkomst Ð en de feitelijke gezagsverhouding gaan dus niet zonder

(1690) Zie o.m. Gent 29 maart 1994, R.W. 1996-97, 191; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait

d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P.,

1996, (201) 232-233; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht

(1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1419 e.v., nr. 142.

(1691) Gent 29 maart 1994, R.W. 1996-97, 191; Pol. Wervik 13 oktober 1993, T. Vred. 1994,

210 en R.W. 1994-95, 1174.

(1692) Zie b.v. Gent 29 maart 1994, R.W. 1996-97, 191; Kh. Oudenaarde 18 maart 1997,

T.G.R. 1997, 227 en verder hieronder.

(1693) Cass. 19 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 545 en Pas. 1999, I, 545; zie ook: Cass. fr. civ.

19 november 1998, Gaz. Pal. 1999, 1, pan., p. 43.
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meer samen(1694). Dit criterium heeft het voordeel dat het voldoende ruim

en soepel is om de gevarieerde werkelijkheid op te vangen en rekening te

houden met de concrete omstandigheden van ieder geval afzonderlijk(1695).

Zo kan de aansprakelijkheid voor de onrechtmatige daad van een genees-

heer-stagiair Ð theoretisch Ð zowel bij de verzorgingsinstelling (zie nr. 128

B), als bij de stagemeester, in casu arts of verpleegkundige (zie nr. 128 C), als

bij beiden (zie nr. 128 D) liggen(1696).

( b ) D e n o r m a l e w e r k g e v e r i s a a n s p r a k e l i j k

De eerste oplossing bestaat erin dat enkel de werkgever die een werknemer

ter beschikking van een derde heeft gesteld, als aansteller aansprakelijk blijft

voor de onrechtmatige daden van die werknemer. Deze oplossing lijkt slechts

aanvaardbaar in die gevallen, waarin de werkgever daadwerkelijk het feite-

lijk gezag over de werkzaamheden van zijn werknemer is blijven uitoefe-

nen(1697).

De instelling die haar clieÈnten gezinshelpsters ter beschikking stelt, is alleen

aansprakelijk voor de schade die aan een derde wordt berokkend door de

brand die onvrijwillig door een gezinshelpster wordt veroorzaakt. De per-

soon bij wie de gezinshelpster werkt, draagt geen verantwoordelijkheid

omdat zij in feite niet beschikt over een bestuur- en toezichtsbevoegd-

heid(1698). Bij het ter beschikking stellen van een kraan, waarbij voorzien

is in de aanwezigheid van een ingenieur, een persoon die is belast met de

inbedrijfstelling van de kraan en een gespecialiseerde operator, wordt aan de

algemene aannemer geen bevoegdheid overgedragen van leiding en toezicht

op de kraanbestuurder, daar deze laatste de instructies volgt van zijn inge-

nieur(1699).

( c ) D e g e l e g e h e i d s p a t r o o n i s a a n s t e l l e r

De betekenis van aanstelling in de zin van artikel 1384, lid 3 B.W. is veel

ruimer dan de verhouding werkgever-werknemer in arbeidsrechtelijke zin.

Indien de uitgeleende werknemer zich volledig ten dienste stelt van de

gelegenheidspatroon of van zijn aangestelde en hij onder hun uitsluitend

(1694) Gent 29 maart 1994, R.W. 1996-97, 191; Pol. Wervik 13 oktober 1993, R.W. 1994-95,

1174.

(1695) T. VANSWEEVELT, ,,Fouten van stagedoende studenten (genees- en verpleegkunde): een

kluwen van mogelijk aanspreekbare personen?'', T. Gez. 1997-98, 120.

(1696) Vgl. Antwerpen 18 juni 1996, T. Gez. 1997-98, 116, noot T. VANSWEEVELT.

(1697) Zie ook H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-

1993)'', T.P.R. 1995, p. 1402, nr. 142.B.

(1698) Vred. Marche-en-Famenne 16 april 1996, J.L.M.B. 1996, 1341, noot J. DERMAGNE;

Vred. Mol 18 oktober 1994, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 24.

(1699) Kh. Luik 21 februari 1994, J.L.M.B. 1995, 622, noot B.L.; vgl. met Luik 12 maart 1993,

J.L.M.B. 1994, 126, noot B.L.: verhuring van kraan met een arbeider voor onbepaalde duur,

waarbij de huurder als aansteller wordt aanzien.
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gezag werkt, oordeelt de rechtspraak dat die werknemer tijdelijk de aange-

stelde van de gelegenheidspatroon is(1700).

Deze oplossing dringt zich op in die gevallen waarin de gelegenheidspatroon

de feitelijke gezagsuitoefening in handen heeft over de uitgeleende werk-

nemer en deze werkelijk instructies geeft. Het bestaan van een arbeidsover-

eenkomst tussen de aangestelde en zijn oorspronkelijke werkgever verhin-

dert niet dat er een band van ondergeschiktheid bestaat tussen deze aange-

stelde en de derde, aan wie hij ter beschikking werd gesteld(1701). De

juridische gezagsverhouding Ð verbonden door een arbeidsovereenkomst

Ð en de feitelijke gezagsverhouding gaan niet meer samen(1702). In de

regel Ð tenzij tegen-indicaties Ð wordt bij het ter beschikking stellen van

interim-personeel de gelegenheidswerkgever de aansteller(1703). De inte-

rim-onderneming kan contractueel in vrijwaring geroepen worden bij mani-

feste onbekwaamheid of oneerlijkheid van de werknemer, waarvan de uit-

zend-ondernemer normaal kennis behoorde te hebben.

Door een werktuig (operator en brandstof inbegrepen) te verhuren, draagt de

eigenaar aan de huurder zijn leiding en controle over de bestuurder van het

werktuig over aan de huurder ervan. De huurder wordt zodoende de gele-

genheidsaansteller van de operator waarop hij moet toezien en aan wie hij de

nodige instructies moet geven teneinde het overeengekomen werk uit te

voeren(1704).

Op dezelfde wijze is ook bij de verhuring van een arbeider met kraan de

werkgever (= gelegenheidsaansteller), die gebruik maakt van de diensten van

de aangestelde van een andere werkgever aansprakelijk, ondanks het bestaan

van een arbeidsovereenkomst(1705).

De geneesheer wordt in de rechtspraak vaak als gelegenheidsaansteller

aansprakelijk gesteld voor de onrechtmatige daden van een verpleegkundige

tijdens een operatie. Voor tijdens de operatie begane fouten van de verpleeg-

kundige die verbonden is aan het ziekenhuis, wordt gebruikelijk de chirurg

Ð eventueel de anesthesist Ð krachtens art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk

(1700) B.v. Antwerpen 13 mei 1997, T. Aann. 1998, 366.

(1701) Zie Cass. 8 november 1979, Arr. Cass. 1979-80, 303, R.W. 1980-81, 757, noot, Pas.

1980, I, 303, R.C.J.B. 1980, 295 noot J.-L. FAGNART en R.G.A.R. 1981, nr. 10.387; Brussel

28 april 1992, J.L.M.B. 1994, 40, noot G. SCHAMPS; Luik 5 november 1992, De Verz. 1993,

486; Luik 12 maart 1993, J.L.M.B. 1994, 126, noot B.L.; Gent 29 maart 1994, R.W. 1996-97,

191; Rb. Luik 4 maart 1994, R.H.A. 1995, 247; Kh. Charleroi 25 september 1997, R.G.A.R.

1994, nr. 12.269; Pol. Wervik 13 oktober 1993, T. Vred. 1994, 210 en R.W. 1994-95, 1174;

P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X., Droit

de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 233.

(1702) Gent 29 maart 1994, R.W. 1996-97, 191; Kh. Oudenaarde 18 maart 1997, T.G.R. 1997,

227: het uitzendbureau heeft niet de concrete mogelijkheid om feitelijk toezicht uit te oefenen

op de uitzendkracht. Daarenboven is de overdracht van de de burgerlijke aansprakelijkheid in

de overeenkomst voor dienstprestaties van uitzendarbeid aan de gebruiker rechtmatig.

(1703) G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 870-871, nr. 793.

(1704) Vred. Mol 27 oktober 1998, T. Vred. 1999, 383.

(1705) Gent 29 maart 1994, R.W. 1996-97, 191; zie ook: Luik 12 maart 1993, J.L.M.B. 1994,

126; Kh. Charleroi 25 september 1991, R.G.A.R. 1994, nr. 12.269.
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gesteld. Deze gelegenheidsaanstellers kunnen immers tijdens de operatie een

daadwerkelijk toezicht uitoefenen over de handelingen van de verpleegkun-

digen(1706).

Terecht stelt Vansweevelt dat het blindelings veroordelen van de chirurg of

de anesthesist als gelegenheidsaansteller zonder de mogelijke rol van het

ziekenhuis als aansteller te beoordelen geenszins strookt met de rechtspraak

van het Hof van Cassatie. Telkens moet de rechter in concreto nagaan wie het

feitelijk gezag over de aangestelde uitoefende(1707).

De anesthesist is aansprakelijk voor het onzorgvuldig handelen in de opera-

tiezaal van een verpleegkundige, die tijdelijk maar daadwerkelijk onder het

gezag en het toezicht van de anesthesist werkt(1708).

Een senior-arts die de bevoegdheid heeft om leiding, controle en toezicht uit

te oefenen op een assistent-geneesheer, specialist in opleiding, bezit slechts

een gedelegeerde bevoegdheid, welke hem niet de hoedanigheid van aan-

steller verleent. Deze hoedanigheid berust bij het ziekenhuis(1709).

Niet de school maar het O.C.M.W. is aansteller van een leerling-ergothera-

peute die stage loopt in een door het O.C.M.W. beheerde instelling(1710).

( d ) Z o w e l d e w e r k g e v e r a l s d e g e l e g e n h e i d s p a t r o o n

a a n s t e l l e r ?

Een derde oplossing is de cumulatieve aansprakelijkheid van de werkgever

en de gelegenheidsaansteller. De mogelijkheid dat de benadeelde beiden als

aanstellers kan aanspreken wordt fel betwist. Voorstanders halen aan dat dit

voordelig is voor het slachtoffer, die, als hij enkel de werkgever of de

gelegenheidsaansteller aansprakelijk kan stellen, het risico loopt een ver-

keerde keuze te maken. Tegenstanders stellen dat bij uitlening van een

aangestelde de werkgever en gelegenheidspatroon, behoudens het geval

waarin twee werkgevers hun werknemers een gemeenschappelijk werk laten

uitvoeren, het toezicht niet gemeenschappelijk uitoefenen. De oplossing van

de cumulatieve aansprakelijkheid lijkt in tegenstrijd met het criterium van

het Hof van Cassatie dat de aansteller diegene is die in feite zijn gezag en zijn

toezicht kan uitoefenen over de daden van de werknemer(1711). Als een

werknemer door zijn werkgever tijdelijk ter beschikking gesteld wordt van

een derde, is het nagenoeg zo dat slechts eÂeÂn van beide op hetzelfde ogenblik

in feite hun gezag uitoefenen op de handelingen van die werknemer(1712).

(1706) Zie b.v. Luik 17 maart 1995, T. Gez. 1998-99, 289.

(1707) T. VANSWEEVELT, ,,Fouten van stagedoende studenten (genees- en verpleegkunde): een

kluwen van mogelijk aanspreekbare personen?'', T. Gez. 1997-98, 121.

(1708) Luik 17 maart 1995, T. Gez. 1998-99, 289.

(1709) Luik 10 januari 1995, T. Gez. 1995-96, 217.

(1710) Rb. Kortrijk 13 oktober 1992, T. Gez. 1997-98, 112, noot T. VANSWEEVELT.

(1711) Zie Cass. 2 oktober 1984, Arr. Cass. 1984-85, 181.

(1712) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 233.
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De Politierechter van Wervik oordeelde dat bij schade veroorzaakt door een

uitzendkracht, zowel het uitzendbureau en de gebruiker instaan voor de

boete(1713), maar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid berust bij wie

feitelijk het gezag uitoefent (in casu de gebruiker)(1714).

Vansweevelt en Heylen hebben in het verleden gepleit om in een aantal

gevallen de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en gelegenheids-

aansteller voor de onrechtmatige daad van de aangestelde toe te pas-

sen(1715).

Zo zou in een aantal gevallen zowel de geneesheer als de hoofdverpleeg-

kundige van het ziekenhuis een controlerecht hebben en derhalve leiding,

gezag en toezicht uitoefenen op de verpleegkundige(1716). In de Franse

rechtspraak wordt de zeldzaamheid van de cumulatieve aansprakelijkheid

erkend maar toch aanvaard bij simulatie (schijnbare aansteller en werkelijke

aansteller) en wanneer bij samenloop van gezag niet kan uitgemaakt worden

welk gezag dominerend is(1717).

( e ) B e p e r k t e d u a l i t e i t v a n a a n s t e l l e r s

De vierde oplossing gaat ervan uit dat de uitgeleende werknemer voor

bepaalde aspecten van zijn taak onder het gezag en het toezicht van zijn

gewone werkgever blijft, terwijl hij voor andere onder het toezicht van de

gelegenheidswerkgever staat.

Deze oplossing gaat uit van een verdeling van de gezagsuitoefening en van

de aansprakelijkheid tussen de werkgever en de gelegenheidsaansteller,

naargelang de aard van de door de uitgeleende werknemer begane onrecht-

matige handeling in de uitoefening van zijn functie(1718).

Deze oplossing wordt meestal verworpen, hoofdzakelijk omdat ze het slacht-

offer voor de zeer moeilijke taak plaatst de juiste aard van de door de

uitgeleende werknemer begane fout te bepalen. Een dergelijke oplossing

biedt voor de benadeelde weinig waarborgen, wat de rechtsonzekerheid in

hoofde van het slachtoffer aanzienlijk verhoogt. Het Hof van Cassatie heeft

deze oplossing vroeger uitdrukkelijk afgewezen. De werknemer die werk-

zaamheden voor een derde verricht is diens aangestelde wanneer hij handelt

(1713) Art. 42 van de Wet van 24 juni 1987 op de uitzendarbeid.

(1714) Pol. Wervik 13 oktober 1993, T. Vred. 1994, 210 en R.W. 1994-95, 1174.

(1715) R. HEYLEN, ,,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van verpleegkundigen gezien in

het licht van de eigen bevoegdheden'', Vl. T. Gez. 1989-90, 89-111; T. VANSWEEVELT, ,,De

wettelijke opdracht van het O.C.M.W. en de cumulatieve aansprakelijkheid van werkgever en

gelegenheidsaansteller voor fouten van aangestelden'', noot onder Rb. Brugge 10 november

1986, R.W. 1987-88, p. 300, nr. 6.

(1716) R. HEYLEN, ,,De taken van de anesthesioloog in de recovery inzake het toezicht op de

verpleegkundige: controleplicht of controlerecht?'', Vl. T. Gez., 1992-93, (41) 44; in die zin:

Cass. fr. crim. 18 november 1976, Bull. crim. 1977, nr. 333: verpleegster staat tijdens de

operatie onder het gezag van de chirurg en de anesthesist.

(1717) G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 868-869, nr. 793.

(1718) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 233.
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onder het feitelijk gezag van de derde ongeacht de aard van de begane fout of

de wijze waarop hij zijn taak volbrengt(1719).

( f ) G e l e g e n h e i d s a a n s t e l l i n g e n A r b e i d s o n g e v a l l e nw e t

Oordeelt de rechter dat de uitgeleende werknemer aangestelde is van zijn

gelegenheidsaansteller, dan verkeert hij in een gunstige positie.

Immers, wanneer een werkgever eÂeÂn van zijn werknemers ter beschikking

stelt van een derde, zonder dat een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten

tussen deze laatste en de werknemer, is de gelegenheidsaansteller niet de

werkgever in de zin van art. 46, § 1 van de Arbeidsongevallenwet, niettegen-

staande de werknemer feitelijk onder zijn gezag werkt(1720).

Veroorzaakt de gelegenheidsaansteller een ongeval waarvan de uitgeleende

werknemer het slachtoffer is, dan kan deze een gemeenrechtelijke vordering

tegen hem instellen en moet hij zich niet tot de vordering krachtens de

Arbeidsongevallenwet beperken, omdat de gelegenheidsaansteller niet de

werkgever van de uitgeleende arbeider is. Hetzelfde geldt wanneer de werk-

nemers van de gelegenheidsaansteller het ongeval veroorzaken, omdat de

daders in dat geval geen aangestelde zijn van de werkgever van het slacht-

offer(1721). Aangezien de gelegenheidsaansteller die aan de contractuele

werkgever eÂeÂn van zijn werknemers ontleent, niet verplicht is tot het afslui-

ten van een arbeidsongevallenverzekering, is het logisch dat de gelegen-

heidsaansteller niet in aanmerking komt voor de immuniteit bedoeld bij

artikel 46, § 1 van de Arbeidsongevallenwet. Omgekeerd, veroorzaakt de

uitgeleende werknemer een ongeval waarvan de andere werknemers van de

gelegenheidsaansteller het slachtoffer worden, dan kunnen de benadeelden

de dader niet persoonlijk aanspreken omdat ook hij een aangestelde is van

dezelfde werkgever, en geen derde is in de zin van art. 46, § 1 lid 4 van de

Arbeidsongevallenwet. Als aangestelde bezit de uitgeleende werknemer wel

de burgerlijke immuniteit(1722).

(1719) Cass. 30 oktober 1980, Arr. Cass. 1980-81, 242; voor bespreking zie

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht

(1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1494, nr. 142 E; in dezelfde zin: Gent 29 maart 1994, R.W. 1996-

97, 191; Rb. Luik 4 maart 1994, R.H.A. 1995, 247; vgl. anders, Frankrijk: P. LE TOURNEAU en

L. CADIET, Droit de la responsabiliteÂ et des contracts, Dalloz, 2000-2001, p. 1171, nr. 6.515.

(1720) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 243.

(1721) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1426, nr. 142 F.

(1722) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 243-245; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1426-1427, nr. 142.
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129. PERSOONLIJKEAANSPRAKELIJKHEIDVANDEAANGESTELDEÐVERBINTENIS

IN SOLIDUM Ð SAMENLOOP MET DE FOUT VAN DE AANSTELLER

( a ) De p e r s o on l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v an d e a ang e s t e l d e

Opdat het slachtoffer een vordering krachtens art. 1384, lid 3 B.W. tegen de

aansteller zou kunnen instellen, is een onrechtmatige daad van de aange-

stelde vereist (zie verder nr. 131)(1723). In beginsel is de aangestelde

persoonlijk aansprakelijk voor de door hem schuldig veroorzaakte scha-

de(1724). De omstandigheid dat de beklaagde niet voor zijn eigen rekening

zou hebben gereden en dat zijn werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk zou

zijn voor de tegen hem uitgesproken veroordeling, doet geen afbreuk aan de

regelmatigheid van de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering(1725).

Maar de onrechtmatige daad die een misdrijf vormt is onderworpen aan

art. 26 V. T.Sv. (oud), zonder dat deze inbreuk aanleiding moet geven tot

enige strafvordering(1726).

Is de benadeelde in een contractuele relatie (met een arts) het slachtoffer van

een misdrijf, dan heeft hij de keuze tussen de contractuele of delictuele

aansprakelijkheidsvordering(1727). Wordt de aangestelde strafrechtelijk

vrijgesproken, dan kan hem burgerrechtelijk Ð voor hetzelfde feit Ð geen

fout meer verweten worden(1728).

Krachtens artikel 18 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten is de werknemer, in geval hij bij de uitvoering van zijn overeen-

komst de werkgever of derden schade berokkent, enkel nog aansprakelijk

voor zijn bedrog of zijn zware schuld, en voor lichte schuld enkel als die bij

hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. De werknemer is niet meer

aansprakelijk voor zijn lichte of occasionele lichte fout(1729).

(1723) Luik 27 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 1361, noot A. GOSSELIN; Brussel 25 januari 1994,

R.G.A.R. 1995, nr. 12.457; Rb. Kortrijk 13 oktober 1992, T. Gez. 1997-98, 122.

(1724) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 213; vgl. voor Frankrijk: G. VINEY en

P. JOURDAIN, o.c., p. 892, nr. 807.

(1725) Cass. 27 januari 1998, R.W. 1998-99, 1188.

(1726) Brussel 26 februari 1992, Pas. 1992, II, 34.

(1727) Luik 10 januari 1995, T. Gez. 1995-96, 217 en R.R.D. 1995, 445.

(1728) Vred. Wezet 29 juni 1992, T. Vred. 1992, 209.

(1729) Arbitragehof 18 december 1996, J.L.M.B. 1997, 265; Arbitragehof 17 februari 1999,

T.B.P. 1999, 677 en R.W. 1999-2000, 870; Arbitragehof 9 februari 2000, R.W. 2000-2001, 906;

Luik 10 januari 1995, T. Gez. 1995-96, 217; Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853;

Vred. Oostende 25 januari 1991, R.W. 1994-95, 201; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait

d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P.,

1996, (201) p. 213, nr. 248; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ des organes: le deÂbut de la fin?'',

J.L.M.B. 1997, 269; A. VAN OEVELEN, ,,Het Arbitragehof en art. 18 Arbeidsovereenkomsten-

wet'', R.W. 1999-2000, 871.
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De regel van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet is van dwingend recht

waarvan niet kan afgeweken worden. In de bestudeerde periode had de

rechtsleer opnieuw aandacht voor deze bepaling(1730).

Artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet overstijgt het terrein van de arbeids-

verhoudingen en wordt geõÈnterpreteerd als een precisering van art. 1384, lid 3

B.W. De immuniteitsregel, die als delictueel wordt gekwalificeerd, is ook

van toepassing op een werknemer verbonden door een buitenlandse arbeids-

overeenkomst(1731), wat toch wel betwijfeld kan worden.

Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet is niet van toepassing op de

personen die in de overheidsdienst zijn tewerkgesteld, voor zover hun

arbeidsrechtelijke situatie statutair wordt geregeld, behalve voor de politie-

ambtenaren van rijkswacht en gerechtelijke politie(1732).

Bij de bespreking van de aansprakelijkheid van de onderwijzers, werd de

rechtspraak van het Arbitragehof reeds onder ogen genomen, die dit onder-

scheid als discriminerend aanziet (nr. 117).

De beperking van de aansprakelijkheid van de werknemer heeft enkel be-

trekking op de schade berokkend in de uitvoering van de arbeidsovereen-

komst(1733). Zoals voor de aansprakelijkheid van de werknemer tegenover

de werkgever, geldt ook voor zijn aansprakelijkheid tegenover derden dat het

in die bepaling gebruikte begrip ,,bij de uitvoering van zijn (arbeids)over-

eenkomst'' op dezelfde extensieve wijze dient te worden geõÈnterpreteerd als

het begrip ,,in de bediening'' in artikel 1384, lid 3 B.W.

Art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet beperkt alleen de burgerrechte-

lijke aansprakelijkheid van de werknemer en laat zijn strafrechtelijke aan-

sprakelijkheid ongemoeid(1734).

(1730) D. FRERIKS, ,,De toepasselijkheid van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet op de werk-

nemer op wie een vermoede of een objectieve aansprakelijkheid rust. Enige bedenkingen bij

het arrest van het Hof van Cassatie van 25 januari 1993'', R.W. 1994-95, 1254-1258; P. HENRY,

,,La responsabiliteÂ des meÂdecins et infirmiers au regard des articles 1384, alineÂa 3, du Code

Civil et 18 de la loi sur le contrat de travail'', J.L.M.B. 1995, 607-608; A. VAN OEVELEN, ,,Het

Arbitragehof en art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet'', R.W. 1999-2000, 871.

(1731) Rb. Gent 13 januari 1998, T.G.R. 1998, 134.

(1732) Art. 48 Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

(1733) Cass. 25 juni 1986, R.W. 1986-87, 2087, De Verz. 1987, 275 en J.T. 1987, 197; P. DE

JAEGERE, ,,De aansprakelijkheid van de werknemer t.a.v. derden in het licht van artikel 18 van

de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten'' in O. VANACHTER (ed.), Arbeidsrecht. Een

confrontatie tussen theorie en praktijk, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1993, (263) 267.

(1734) P. DE JAEGERE, ,,De aansprakelijkheid van de werknemer t.a.v. derden in het licht van

artikel 18 van de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten'' in O. VANACHTER (ed.), Arbeids-

recht. Een confrontatie tussen theorie en praktijk, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1993, (263)

267, 270 en 283.
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( b ) V e r b i n t e n i s i n s o l i d u m ?

Wanneer de aangestelde conform art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet niet

persoonlijk aansprakelijk is, kan hij onmogelijk in solidum met zijn aan-

steller worden veroordeeld om de schade te vergoeden(1735).

Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet wordt geschonden wanneer de rechtbank

de vordering van de schadelijder met toepassing van dit artikel onontvanke-

lijk verklaart, zonder vast te stellen dat de schadeverwekker door een

arbeidsovereenkomst verbonden is(1736).

Is de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten niet van toepassing, dan

kan de aangestelde de immuniteit van art. 18 dus niet inroepen. In dat geval

blijft, de veroordeling in solidum met de aansteller mogelijk(1737).

( c ) S amen l oop me t d e p e r s o on l i j k e f o u t v a n d e a an s t e l l e r

De schade kan ook berokkend worden door de samenloop van een persoon-

lijke fout van de werkgever en een fout van de aangestelde. De aansteller zal

dan veroordeeld worden in zijn dubbele hoedanigheid(1738).

Voetgangers doorlaten zonder de zekerheid te hebben dat de afbraakwerken

van een stenen muur en brug volledig stilliggen, zodat er geen gevaar voor de

voetgangers bestaat, maakt een nalatigheid en onvoorzichtigheid uit in

hoofde van de aannemer en diens aangestelden(1739).

Een anesthesist begaat een fout door simultaan een anesthesie in een andere

operatiezaal uit te voeren, en zich ertoe te beperken de toezichtsverplichting

op de patieÈnt over te dragen aan een verpleegkundige zonder de chirurg

hierover in te lichten. De verpleegkundige handelt onzorgvuldig door de

operatiezaal te verlaten zonder in haar vervanging te voorzien. Het zieken-

huis is aansprakelijk niet alleen als aansteller van de foutief handelende

verpleegkundige, maar ook omdat het schadegeval een gevolg is van on-

voldoende personeel (anesthesisten) en onvoldoende apparatuur (monito-

ring)(1740).

Het O.C.M.W. dat een rusthuis beheert, schiet tekort in zijn verzorgings- en

toezichtsplicht en is ook aansprakelijk als meester over het personeel belast

met de bewaking, wanneer geen enkele maatregel werd genomen om zelf-

moordneigingen van een patieÈnt op te vangen, niettegenstaande de patieÈnt

(1735) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER,

,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1432, nr. 143.B.

(1736) Vroeger: Cass. 17 juni 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1420.

(1737) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 213-214.

(1738) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 225.

(1739) Rb. Mechelen 28 juli 1994, Verkeersrecht 1994, 288.

(1740) Bergen 28 juni 1994, T. Gez. 1995-96, 291, noot.
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herhaaldelijk blijk heeft gegeven van zijn oogmerk door het venster te

springen(1741).

Een anesthesist die strafrechtelijk voor een persoonlijke fout is vrijgespro-

ken, kan nog burgerrechtelijk worden aangesproken in zijn hoedanigheid van

aansteller van de verpleegkundige(1742).

B. Voorwaarden van aansprakelijkheid

130. SCHADE AAN DERDEN

De aansprakelijkheid voor de onrechtmatige daad van een aangestelde is

enkel ingesteld ten voordele van derden-slachtoffers. Onder derden dient

men te verstaan alle andere personen dan de aansteller en de aangestelde

zelf(1743).

Is de aansteller zelf het slachtoffer van een onrechtmatige daad van zijn

aangestelde, dan valt dit buiten het toepassingsgebied van art. 1384, lid 3

B.W. De aansteller kan in dat geval op grond van de regels van de contrac-

tuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid een vordering tot schade-

loosstelling tegen zijn aangestelde instellen, maar als de aangestelde een

werknemer is, enkel binnen de perken van art. 18 van de Arbeidsovereen-

komstenwet(1744). De aansteller van het slachtoffer kan niet door de be-

nadeelde worden aangesproken wanneer de dader de aangestelde is van een

andere aansteller(1745).

131. DOOR EEN OBJECTIEF ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE AANGESTELDE

( a ) A l g e m e n e b e g i n s e l e n

De aansprakelijkheid van de aansteller zoals bepaald in art. 1384, lid 3 B.W.

vereist het bewijs dat de aangestelde een onrechtmatige daad, althans een

objectief onrechtmatige daad heeft begaan in oorzakelijk verband met de

schade. Wordt er geen onrechtmatige daad van de aangestelde bewezen, kan

de aansteller onmogelijk worden aangesproken(1746).

(1741) Luik 31 maart 1998, T. Gez. 1998-99, 313.

(1742) Brussel 16 april 1996, T. Gez. 1997-98, 35.

(1743) Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853; L. CORNELIS, ,,Plaidoyer pour une

responsabiliteÂ uniforme en cas d'abus de fonctions'', R.C.J.B. 1997, 325-326; F. GLANSDORFF,

,,Les preÂsomptions de responsabiliteÂ n'existent-elles qu'en faveur des victimes?'' in MeÂlanges

R.O. DALCQ. ResponsabiliteÂ et assurances, Brussel, Larcier, 1994, 227; P. HENRY, ,,La

responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X., Droit de la responsa-

biliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 213.

(1744) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 213-214.

(1745) Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853.

(1746) Zie b.v. Luik 27 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 1361; Luik 11 maart 1997, T.B.B.R.

1998, 484; Rb. Kortrijk 13 oktober 1992, T. Gez. 1997-98, 122; Rb. Doornik 4 februari 1993, T.

Agr. R. 1994, 40; L. CORNELIS, ,,L'instituteur pieÂgeÂ par les conjugaisons horizontales et

verticales'', R.C.J.B. 1997, (42) 56; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants,

preÂposeÂs et organes'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 212.
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De aansprakelijkheid van de aansteller, ingevoerd bij art. 1384, lid 3 B.W.,

vereist dus dat de aangestelde een onrechtmatige daad heeft begaan waardoor

aan derden schade is veroorzaakt. Niet vereist is dat door die daad de strafwet

is overtreden(1747).

Kan de aansteller krachtens art. 1384, lid 3 B.W. ook aansprakelijk gesteld

worden wanneer de aangestelde overeenkomstig art. 1384, lid 1 B.W.,

art. 1384, lid 4 B.W. of art. 1385 B.W. kwalitatief aansprakelijk is als

bewaarder van de gebrekkige zaak, als onderwijzer of als bewaarder van

het dier? Het bestaan van een gezagsverhouding sluit principieel niet uit dat

de aangestelde de hoedanigheid van bewaarder bezit. De aangestelde kan in

de uitvoering van zijn taak over voldoende vrijheid beschikken om als

meester van de zaak of het dier te worden aanzien, wat dan tot een cumul

van de artikelen 1384, lid 1 B.W. en 1385 B.W. met art. 1384, lid 3 B.W. kan

leiden (zie nr. 59) (1748).

In een arrest van 28 oktober 1994 heeft het Hof van Cassatie de getrapte

cumulatie van art. 1384, lid 4 B.W. en art. 1384, lid 3 B.W. aanvaard(1749).

Voor de aansprakelijkheid van de aansteller volstaat derhalve een handeling

van de aangestelde die objectief onrechtmatig is, dan wel kwalitatief aan-

sprakelijk is.

Kan de aansteller krachtens art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk gesteld

worden wanneer de aangestelde niet-toerekeningsvatbaar is op het ogenblik

dat hij schade veroorzaakt? Traditioneel wordt deze vraag ontkennend beant-

woord omdat de volkomen geesteszieke-aangestelde niet schuldbekwaam is

in de zin van art. 1382-1383 B.W. (zie nr. 37). Nu enerzijds het Hof van

Cassatie de cumul van kwalitatieve aansprakelijkheden aanvaardt en ander-

zijds voor de toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. niet vereist is dat de

aangestelde ook persoonlijk moet kunnen aangesproken worden (zie art. 18

van de Arbeidsovereenkomstenwet), ligt het voor de hand dat de niet-aan-

sprakelijkheid van de volkomen ontoerekeningsvatbaar aangestelde de toe-

passing van art. 1384, lid 3 B.W. niet uitsluit (objectief onrechtmatigde

daad).

( b ) A r t i k e l 1 8 v a n d e W e t b e t r e f f e n d e d e a r b e i d s -

o v e r e e n k om s t e n

Nu art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet de persoonlijke aansprakelijk-

heid van de werknemer-aangestelde beperkt tot zijn opzettelijke fout, zware

fout en de gewoonlijk bij hem voorkomende lichte fout, stelt zich de vraag of

(1747) Brussel 25 januari 1994, R.GA.R. 1995, nr. 12.457; Antwerpen 17 februari 1994,

R.G.A.R. 1996, nr. 12.660; Luik 18 november 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.094.

(1748) Cass. 5 november 1981, Arr. Cass. 1981-82, 328, R.W. 1983-84, 2909, noot, Pas. 1982,

I, 316, concl. Proc.-Gen. F. DUMON, F. en R.G.A.R. 1982, nr. 10.526, concl. Proc.-Gen.

F. DUMON.

(1749) Cass. 28 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 895, R.W. 1996-97, 62 en R.C.J.B. 1997, 38,

noot L. CORNELIS; zie de bespreking hierboven nr. 119.
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de werkgever-aansteller krachtens art. 1384, lid 3 B.W. nog aansprakelijk

kan gesteld worden voor de onrechtmatige daden van zijn werknemer-aan-

gestelde in de gevallen waarin deze laatste niet persoonlijk aansprakelijk

is(1750). In een vorig Overzicht werd reeds gewezen op het arrest van het

Hof van Cassatie van 18 november 1981, waarin het Hof oordeelde dat

artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet enkel afwijkt van het gemeen

recht inzoverre het de aangestelde persoonlijk vrijstelt van aansprakelijkheid

ingeval van een lichte fout die niet gewoonlijk voorkomt(1751). Die vrij-

stelling in de zin van het gemene recht geldt enkel voor de aangestelde en

sluit dus de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever als aan-

steller niet uit(1752).

( c ) V e r j a r i n g e n v r i j s p r a a k

De verjaring van de strafvordering en de daarmee gepaard gaande burgerlijke

vordering loopt niet alleen ten gunste van de beklaagde-aangestelde, maar

tevens in het voordeel van de burgerlijk aansprakelijke, zodat, bij verjaring

van het misdrijf, het slachtoffer zich niet meer op grond van art. 1384, lid 3

B.W. tegen de aangestelde kan keren. Indien de aan de aangestelde verweten

fout een strafrechtelijk beteugeld feit is, is de verjaring van de burgerlijke

vordering Ð ook tegen de aansteller Ð onderworpen aan de regeling van

art. 26 V.T.Sv.(1753). Is de burgerlijke vordering tegen de aangestelde

verjaard, dan kan ook de aansteller niet meer worden aangesproken. In een

arrest dd. 21 maart 1995 achtte het Arbitragehof deze bepaling strijdig met de

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het arrest van 21 maart 1995 werd niet

gevolgd door een vordering tot nietigverklaring. Het arrest gaf wel aanlei-

ding tot het opnieuw ter discussie stellen van een groot aantal verkorte

verjaringstermijnen, of het nu gaat om strafrechtelijk bestrafte fouten, of

om burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waarvoor een wettelijke verjarings-

termijn van minder dan dertig jaar geldt. Een wijziging bij wet van de

(1750) A. VAN OEVELEN, ,,Het Arbitragehof en art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet'', R.W.

1999-2000, 871.

(1751) Cass. 18 november 1981, R.W. 1982-83, 859 en R.G.A.R. 1982, nr. 10.459.

(1752) Arbitragehof nr. 20/99, 17 februari 1999, R.W. 1999-2000, 870, noot A. VAN OEVELEN,

J.T. 1999, 409, J.L.M.B. 1999, 1148 en T.B.P. 1999, 677; Arbitragehof nr. 19/2000, 9 februari

2000, R.W. 2000-2001, 906 en J.L.M.B. 2000, 576, noot P. HENRY; Cass. 28 oktober 1994, Arr.

Cass. 1994, 895, R.W. 1996-97, 62 en R.C.J.B. 1997, 38, kritische noot L. CORNELIS; Ant-

werpen 23 maart 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.659; Luik 10 januari 1995, T. Gez. 1995-96, 217

en R.R.D. 1995, 445; Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853: een werknemer die tijdens

een eindejaarsfeestje een voetzoeker werpt in een lokaal van de onderneming, en daarbij

iemand verwondt, begaat geen bedrog, zware fout of een gewoonlijk voorkomende lichte fout;

de vrijstelling van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet betreft enkel de persoon van de aange-

stelde.

(1753) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik,

C.U.P., 1996, (201) 224.
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verjaringsregels bleek dus noodzakelijk(1754). Die wetswijziging werd ge-

realiseerd door de Wet van 10 juni 1998(1755).

132. IN DE UITOEFENING VAN DE FUNCTIE

Volgens art. 1384, lid 3 B.W. moeten de meesters en de aanstellers slechts

voor de schade instaan, die door hun dienstboden en aangestelden is ver-

oorzaakt ,,in de bediening waarvoor ze hen gebezigd hebben''(1756). De

rechtspraak houdt vast aan de ruime interpretatie van het begrip ,,in de

bediening''(1757). Een onrechtmatige daad valt onder het begrip ,,bedie-

ning'' van een aangestelde zodra zij wordt verricht tijdens de bediening die er

mee verband houdt, ook al is het verband slechts onrechtstreeks en occa-

sioneel. Het Hof van Cassatie heeft de constante rechtspraak in de besproken

periode bevestigd(1758).

Een onrechtmatige daad kan tot de bediening van de aangestelde behoren,

zelfs indien de aangestelde de vader of de moeder is van het slachtof-

(1754) H. DE RODE, ,,L'arreÃt de la Cour d'arbitrage du 21 mars 1995 et ses conseÂquences quant

aux actions de responsabiliteÂ ou la boõÃte de Pandore'', De Verz. 1996, 31; J.L. FAGNART,

,,Observations sous Cour d'arbitrage, 21 mars 1995'', Rev. dr. de la santeÂ 1995-96, 52-54.

(1755) Wet van 10 juni 1998, B.S. 17 juli 1998, 23.544; voor een bespreking, zie A. JACOBS,

,,La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matieÁre de prescription'', T.B.B.R.

1999, 10-35; Arbitragehof 21 maart 1995, R.W. 1994-95, 1324, noot P. TRAEST, ,,De verjaring

van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf: de geschiedenis en de onzekere

toekomst''.

(1756) Antwerpen 15 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 443; G. BALLON, ,,Over art. 1384, derde

alinea B.W.'', A.J.T. 1994-95, 445; K. GEELEN, ,,Blijft de aansteller aansprakelijk wanneer het

slachtoffer op de hoogte is van het misbruik van functie door de aangestelde?'', R. Cass. 1994,

1-3; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,

Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 215; N. JEGER, ,,Kritische bedenkingen bij

de aansprakelijkheid van de aansteller in geval van misbruik van functie van de aangestelde:

een stand van zaken na de cassatie-arresten van 26 oktober 1989, 4 november 1993 en 11 maart

1994'', R.W. 1996-97, 174-184; B. WYLLEMAN, ,,Artikel 1384, derde lid B.W., het misbruik

van functie door de aangestelde en de kennis van dit misbruik in hoofde van het slachtoffer'',

A.J.T. 1995-96, 229.

(1757) Zie R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de jurisprudence (1987-1993). La respon-

sabiliteÂ deÂlictuelle et quasi-deÂlictuelle'', R.C.J.B. 1995, p. 525, nr. 79, en de verwijzigen aldaar.

(1758) Cass. 4 november 1993, Arr. Cass 1993, 92, R. Cass. 1994, 3, noot K. GEELEN, J.T.

1994, 237, De Verz. 1994, 210, noot M. LAMBERT, R.C.J.B. 1997, 229 en R.W. 1995-96, 268:

,, ...voor de toepassing van art. 1384, lid 3 B.W. is het voldoende dat de onrechtmatige daad van

de aangestelde bij de uitoefening van zijn bediening is verricht en zij zelfs onrechtstreeks en

occasioneel daarop betrekking heeft.''; Cass. 11 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 427, concl. L. DU

JARDIN, R.C.J.B. 1997, 303, noot L. CORNELIS, J.T. 1994, 611, noot C. DALCQ en R.W. 1994-95,

289; Antwerpen 15 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 443; Gent 19 januari 1996, R.W. 1998-99,

193; Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853; Gent 29 april 1997, R.W. 1999-2000, 254,

noot: als de door de aangestelde gepleegde onrechtmatige daad binnen het objectieve kader van

zijn functie valt, is de aansteller ervoor aansprakelijk; Gent 29 juni 1999, Juristenkrant 2000,

afl. 5, 3; Rb. Brussel 9 april 1998, J.L.M.B. 1998, 756; L. CORNELIS, ,,Plaidoyer pour une

responsabiliteÂ uniforme en cas d'abus de fonctions'', R.C.J.B. 1997, 332-333; P. HENRY, ,,La

responsabiliteÂ des organes: le deÂbut de la fin?'', J.L.M.B. 1997, 270; zie ook en vgl.: Vred.

Hasselt 25 juni 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 258, noot A. VAN DER GRAESEN: een werkgever is

niet aansprakelijk voor schade door haar werknemers aan derden berokkend en veroorzaakt op

een ogenblik dat de arbeidsovereenkomst geschorst is door een erkende staking; Pol. Hasselt

29 januari 1993, T. Vred. 1994, 253.
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fer(1759). Niet vereist is dat de onrechtmatige daad tot de bediening zelf van

de aangestelde zou behoren(1760).

De ruime interpretatie van het Hof van Cassatie leidt ertoe dat de aansteller

zelfs aansprakelijk wordt gesteld ingeval van misbruik van functie door zijn

aangestelde(1761).

In het arrest van 26 oktober 1989 preciseerde het Hof van Cassatie voor het

eerst de voorwaarden waarin de aansteller niet aansprakelijk zou zijn bij

misbruik van functie. Daartoe spiegelde het Hof van Cassatie zich aan de

bewoordingen van het arrest van het Franse Hof van Cassatie van 19 mei

1988 waarbij de voorwaarden letterlijk werden overgenomen. De aansteller

wordt alleen van zijn aansprakelijkheid vrijgesteld ,,als zijn aangestelde

buiten de bediening waarvoor hij was aangesteld, zonder toestemming en

voor een ander doel dan zijn eigen taak heeft gehandeld''.

Het gaat derhalve om drie voorwaarden die cumulatief moeten bewezen

worden. De aansteller is aansprakelijk voor de onrechtmatige daad van zijn

aangestelde ook bij misbruik van functie, tenzij hij een drievoudig tegenbewijs

kan aanvoeren: de objectieve overschrijding door de aangestelde van zijn

opgedragen functie; het gebrek aan toestemming van de aansteller; en een

doel dat vreemd is aan de aangestelde toegewezen functie. Over de concrete

invulling van deze voorwaarden wordt in de rechtsleer uitvoerig geglosseerd.

De aansprakelijkheid gegrond op art. 1384, lid 3 B.W. blijft derhalve bestaan,

welke de persoonlijke motieven van de benadeelde voor zijn optreden ook

mogen zijn geweest, met uitzondering van de gevolgen van een eventuele

fout van het slachtoffer.

Dergelijke fout kan erin bestaan ,,dat het slachtoffer wist of moest weten dat

de aangestelde misbruik maakte van zijn bediening, nl. als de benadeelde

volgens de omstandigheden op geen enkel ogenblik geloofde of kon geloven

dat de persoon tot wie het zich had gewend, als aangestelde en binnen het

kader van zijn bediening handelde''(1762).

(1759) Cass. 19 juni 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1440, J.T. 1987, 196 en R.G.A.R. 1987,

nr. 11.279: voor de bespreking: zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE. en

L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1438-1439, nr. 146.

(1760) Antwerpen 15 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 443, noot G. BALLON.

(1761) Antwerpen 15 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 443; Gent 19 januari 1996, R.W. 1998-99,

193, noot; E. DIRIX, ,,De aansprakelijkheid van en voor hulppersonen'' in M. STORME (ed.),

Recht halen uit aansprakelijkheid, XIXe Post-universitaire cyclus Willy Delva (1992-1993),

Gent, Mys & Breesch, 1993, (341) p. 344, nr. 5.

(1762) Cass. 26 oktober 1989, Arr. Cass. 1989-90, 274, De Verz. 1990, 241, R.C.J.B. 1992,

216, noot C. DALCQ, J.L.M.B. 1990, 75, J.T. 1990, 102, Pas. 1990, I, 241 en R.G.A.R. 1991,

nr. 11.870, noot; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et

organes'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 219; N. JEGER, ,,Kritische

bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in geval van misbruik van functie van

de aangestelde: een stand van zaken na de Cassatie-arresten van 26 oktober 1989, 4 november

1993 en 11 maart 1994'', R.W. 1996-97, 176-181; B. WYLLEMAN, ,,Artikel 1384, 3de lid B.W.,

het misbruik van functie door de aangestelde en de kennis van dit misbruik in hoofde van het

slachtoffer'', A.J.T. 1995-96, 229; zie voor de Franse rechtspraak: P. LE TOURNEAU en

L. CADIET, o.c., p. 1174-1178, nrs. 6526-6560.
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Misbruik van functie doet zich voor wanneer de aangestelde van zijn functie

of van de middelen die zijn aansteller hem ter beschikking stelt, gebruik

maakt voor persoonlijke doeleinden of doeleinden die vreemd zijn aan de

door de aansteller gegeven opdracht(1763).

Een schoolvoorbeeld is terug te vinden in het arrest van het Hof van Beroep

te Gent van 19 januari 1996. De door een kantoorhouder-aangestelde van een

bank gepleegde oplichtingen gebeurden tijdens zijn bediening als kantoor-

houder en hielden ermee verband, omdat die kantoorhouder zijn functie of de

middelen die de bank hem ter beschikking stelde, misbruikte voor persoon-

lijke doeleinden. Hij deed de klanten geloven dat de hen voorgestelde

operaties gebeurden binnen het kader van de werking van het kantoor. De

gepleegde onrechtmatige daad valt binnen het objectieve kader van de

functie, ook al streeft de aangestelde doeleinden na die vreemd zijn aan zijn

opdracht(1764).

Maar het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat er geen onrechtmatige

daad in de bediening plaatsgreep, nu de clieÈnt van de bank onmogelijk te

goeder trouw kon denken dat de aangestelde binnen zijn opdracht als

kantoorhouder handelde(1765).

Indien de onrechtmatige daad voortvloeit uit een misbruik van bediening,

kan de aansteller alleen dan van aansprakelijkheid worden vrijgesteld, als

zijn aangestelde buiten de bediening heeft gehandeld waarvoor hij was

aangesteld, zonder toestemming en voor een ander doel dan zijn eigen

taak(1766).

Dit betekent concreet dat het subjectieve criterium voor het misbruik van

functie, nl. de bedoeling van de aangestelde om het belang van de aansteller

niet te dienen, niet volstaat om de ,,bedieningsband'' te verbreken. Er moeten

objectieve elementen worden aangevoerd waaruit blijkt dat dit verband was

verbroken.

De vraag, die vele pennen beroert, is of met het arrest van 4 november 1993

het Hof van Cassatie een nieuw standpunt heeft genomen. In een gelijkaardig

geval als het arrest van 26 oktober 1989 oordeelde het Hof immers dat

,,hoewel het voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, van het Burger-

lijk Wetboek, voldoende is dat de onrechtmatige daad van de aangestelde bij

de uitoefening van zijn bediening is verricht en, zij het zelfs onrechtstreeks en

(1763) Antwerpen 15 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 443; Brussel 27 maart 1995, A.J.T. 1995-

96, 225; Gent 19 januari 1996, R.W. 1998-99, 193; Gent 29 april 1997, R.W. 1999-2000, 254,

noot; Gent 29 juni 1999, Juristenkrant 2000, afl. 5, 3; C. DALCQ, ,,L'incidence de la faute de la

victime en matieÁre d'abus de fonctions du preÂposeÂ: des arreÃts qui se suivent et ne se ressemblent

pas ...'', J.T. 1994, 611; B. WYLLEMAN, ,,Artikel 1384, 3de lid B.W., het misbruik van functie

door de aangestelde en de kennis van dit misbruik in hoofde van het slachtoffer'', A.J.T. 1995-

96, 229.

(1764) Gent 19 januari 1996, R.W. 1998-99, 193; zie ook: Gent 29 april 1997, R.W. 1999-

2000, 254, noot.

(1765) Brussel 27 maart 1995, A.J.T. 1995-96, 225.

(1766) Gent 28 juni 1996, Eur. Vervoerr. 1996, 843.
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occasioneel, daarop betrekking heeft en het beginsel van de in die bepaling

bedoelde aansprakelijkheid blijft bestaan niettegenstaande persoonlijke

overwegingen die de handelingen van het slachtoffer kunnen hebben be-

paald, de regeling inzake aansprakelijkheid bedoeld in artikel 1384, lid 3

van het Burgerlijk Wetboek toch niet is vastgesteld ten gunste van diegene

die met de aangestelde heeft gehandeld terwijl hij wist of moest weten dat

laatstgenoemde buiten zijn bediening en voor eigen rekening optrad; dat het

dienaangaande geen belang heeft of wegens de kennis van dat feit, de

handelwijze van het slachtoffer al dan niet als foutief kan worden be-

schouwd; dat die regeling niet wordt toegepast als diegene die de andere

aanstelt aantoont dat het slachtoffer op geen enkel ogenblik heeft geloofd of

heeft kunnen geloven dat de persoon tot wie hij zich had gewend als

aangestelde en in het kader van zijn bediening optrad''(1767). In de be-

streden beslissing oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat het slachtoffer

,,had moeten weten dat de zaakvoerder van (de bankinstelling) zijn bediening

misbruikte'', zodat het Hof van Beroep, aldus het Hof van Cassatie, de

beslissing om ,,de toepassing van aansprakelijkheid die artikel 1384, lid 3

van het Burgerlijk Wetboek ten laste van diegene die de andere aanstelt

invoert'' uit te sluiten naar recht verantwoordt.

Met dit arrest legt het Hof van Cassatie de bewijslast bij de aansteller, die Ð

om de aansprakelijkheidsregeling van art. 1384, lid 3 B.W. uit te sluiten Ð

het bewijs dient te leveren dat ,,het slachtoffer op geen enkel ogenblik heeft

geloofd of heeft kunnen geloven dat de persoon tot wie hij zich had gewend

als aangestelde en in het kader van zijn bediening optrad''(1768).

Daarbij is het onverschillig of de handelwijze van het slachtoffer al dan niet

als foutief kan worden beschouwd, omdat art. 1384, lid 3 B.W. toch niet is

vastgesteld ten gunste van diegene die wist of diende te weten dat de

aangestelde buiten zijn bediening en voor eigen rekening optrad.

Een heftige pennenstrijd werd gevoerd over de vraag of met het arrest van

11 maart 1994 de Nederlandstalige kamer van het Hof van Cassatie niet

alleen een terminologische verduidelijking aanbracht maar ook een nieuwe

jurisprudentieÈle ommekeer zou hebben beoogd(1769).

(1767) Cass. 4 november 1993, Arr. Cass. 1993, 927, R. Cass. 1994, 3, noot K. GEELEN, R.W.

1994-95, 268 en J.T. 1994, 921; zie ook: J.L. FAGNART, ,,La responsabiliteÂ du banquier du fait

de ses preÂposeÂs'' in Hommage aÁ Jacques Heenen, Brussel, Bruylant, 1994, 129-148.

(1768) C. DALCQ., ,,L'incidence de la faute de la victime en matieÁre d'abus de fonctions du

preÂposeÂ: des arreÃts qui se suivent mais ne se ressemblent pas'', J.T. 1994, 612-614; N. JEGER,

,,Kritische bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in geval van misbruik van

functie van de aangestelde: een stand van zaken na de cassatie-arresten van 26 oktober 1989,

4 november 1993 en 11 maart 1994'', R.W. 1996-97, 180-183; zie ook: Cass. fr. civ. 24 juni

1998, Bull. Civ. 1998, II, nr. 225: de klant kan niet rechtmatig geloven dat ,,le conseiller de

clienteÁle particulieÁre'' voor rekening van de bank optrad.

(1769) Cass. 11 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 247, concl. J. DU JARDIN, R.W. 1994-95, 289,

concl. J. DU JARDIN, R.C.J.B. 1997, 3030, noot L. CORNELIS, Verkeersrecht 1994, 196 en J.T.

1994, 611, noot C. DALCQ.
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Ook in dit geval had een kantoordirecteur de belegde gelden van verschil-

lende klanten afgewend voor eigen gebruik. Het Hof van Cassatie overweegt

dat ,,de eigen fout van de benadeelde, die hierin bestaat te weten of te moeten

weten dat de aangestelde misbruik maakte van zijn bediening, niet volstaat

om de aansprakelijkheid (van de aansteller) uit te sluiten''.

De schijnbare ommekeer van het Hof van Cassatie lijkt dubbel te zijn.

Vooreerst herneemt het Hof van Cassatie het foutvereiste van het arrest

van 26 oktober 1989, namelijk de kwalificering van ,,het weten of moeten

weten'' van de benadeelde als ,,fout'', een vereiste die niet voorkwam in het

arrest van 4 november 1993. Ten tweede lijkt het Hof van Cassatie af te

wijken van het arrest van 4 november 1993, door te stellen dat de fout van het

slachtoffer, die erin bestaat ,,te weten of te moeten weten'' dat de aangestelde

misbruik maakt van zijn functie, niet voldoende is om de aansprakelijkheid

van de aansteller uit te sluiten.

Met andere woorden, art. 1384, lid 3 B.W. blijft van toepassing, ook al wist

de benadeelde of diende de benadeelde te weten dat de aangestelde misbruik

maakte van zijn bediening.

Aldus is de eigen fout van de benadeelde niet voldoende om de aansprake-

lijkheid van de aansteller uit te sluiten. Logischerwijze kan de fout van de

benadeelde dan wel leiden tot een eventuele gedeelde aansprakelijkheid,

volgens de equivalentieleer.

In die zin herneemt het arrest van 11 maart 1994 trouwens de interpretatie

van het arrest van 26 oktober 1989(1770).

De verwarring omtrent de interpretatie is onstaan omdat twee verschillende

situaties moeten onderscheiden worden. In de eerste hypothese weet de

benadeelde dat de aangestelde ,,buiten zijn bediening'' optreedt, zodat

art. 1384, lid 3 B.W. niet wordt toegepast aangezien aan de voorwaarden

van dit artikel objectief niet is voldaan(1771). Bij deze beoordeling dient

men zich op een objectief of normatief standpunt te plaatsen. Mocht de

benadeelde gelet op de omstandigheden (tijd, ruimte, aanwending van de

atrributen van de functie en andere) aannemen dat de aangestelde buiten zijn

,,bediening'' optrad?

In een tweede hypothese gaat het, binnen de functie, om misbruik van functie

dat de benadeelde kende of behoorde te kennen, in welk geval de aansprake-

lijkheid van de aansteller wordt verminderd wegens fout van de bena-

deelde(1772). Dit onderscheid werd coherent geformuleerd door de toenma-

lige Advocaat-generaal J. du Jardin bij het arrest van 11 maart 1994, waar hij

onderlijnt dat het arrrest van 4 november 1993 de hypothese betreft van de

aangestelde die objectief gesproken buiten zijn bediening, en dus niet als

(1770) N. JEGER, ,,Kritische bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in geval

van misbruik van functie van de aangestelde: een stand van zaken na de cassatie-arresten van

26 oktober 1989, 4 november 1993 en 11 maart 1994'', R.W. 1996-97, 181.

(1771) Cass. 4 november 1993, gecit.

(1772) Cass. 11 maart 1994, gecit.
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aangestelde optrad, en waarover bij de benadeelde geen twijfel kon of mocht

bestaan(1773), terwijl het arrest van 11 maart 1994 enkel handelt over de

aangestelde die objectief binnen de functie blijft, maar er misbruik van

maakt.

De rechtspraak van het Hof van Cassatie moet, bij nader toezien, geen

verwondering wekken. Het criterium ,,in de bediening'' is een objectief

criterium, dat niet verwijst naar de subjectieve ingesteldheid van de aange-

stelde noch van de benadeelde. Dit is trouwens logisch daar bij de aange-

stelde enkel een ,,objectief'' onrechtmatige daad moet worden vastgesteld.

Maar de kwade trouw van de benadeelde, wanneer de aangestelde in zijn

functie misbruik maakt, wordt bij de beoordeling van de aansprakelijkheid

wel verrekend om de aansprakelijkheid van de aansteller te verminderen. De

eigen fout van de benadeelde die hierin bestaat te weten of moeten weten dat

de aangestelde in zijn functie, misbruik van zijn bediening maakt, volstaat

niet om het onweerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid van de aan-

steller uit te sluiten(1774). Het is logisch een onderscheid te maken tussen de

wetenschap dat de aangestelde buiten de functie optreedt of te weten dat de

aangestelde, binnen de functie, er misbruik van maakt.

De ruime interpretatie van het Hof van Cassatie blijft echter in schril contrast

staan met de vrij strikte voorwaarden die gelden om de onrechtmatige daad

van een orgaan aan de rechtspersoon toe te rekenen(1775).

Tenslotte moet de rechtspraak vermeld worden die de schijnaansteller, op

grond van de schijnleer, aansprakelijk stelt en het vermoeden van art. 1384,

lid 3 B.W. uitbreidt ten laste van diegene die de indruk heeft verwekt t.o.v.

een redelijk vertrouwende derde dat hij effectief de aansteller was(1776).

In Frankrijk lijkt de dominerende opvatting te zijn gevestigd dat de aansteller

aansprakelijk is voor de aangestelde die in zijn functie ,,de gelegenheid en de

middelen heeft gevonden om een onrechtmatige daad te begaan''(1777). Het

objectieve criterium ,,in de bediening'' primeert op de subjectieve beweeg-

redenen van de aangestelde.

Echter, bij misbruik van functie van de aangestelden van de bank wordt Ð

door de civiele Kamer Ð rekening gehouden met de goede of kwade trouw

van de clieÈnt om de aanstellers aansprakelijkheid te aanvaarden of te ont-

(1773) R.W. 1994-95, 291.

(1774) Anders: N. JEGER, ''Kritische bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in

geval van misbruik van functie van de aangestelde: een stand van zaken na de cassatiearresten

van 26 oktober 1989, 4 november 1993 en 11 maart 1994'', R.W. 1996-97, 184, die verwijst

naar het algemeen rechtsbeginsel ,,fraus omnia corrumpit''.

(1775) Zie voor een uitvoerige bespreking: nr. 127 B.

(1776) Bergen 6 april 1994, R.R.D. 1995, 517; Luik 26 september 1996, J.L.M.B. 1997, 429;

vgl. met: Gent 27 maart 1992, T. Not. 1993, 198, noot F. BOUCKAERT; Brussel 27 maart 1995,

A.J.T. 1995-96, 225.

(1777) G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 889-891, nr. 805.
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kennen(1778). Maar er blijft een verschil van appreciatie bestaan tussen de

civiele en de strafkamer van het Franse Hof van Cassatie(1779).

133. ONRECHTMATIGE DADEN DIE NIET TIJDENS DE UITOEFENING VANDE FUNCTIE

WERDEN BEGAAN

De aansprakelijkheid van de aansteller krachtens art. 1384, lid 3 B.W. kan

niet worden ingeroepen voor een verkeersongeval veroorzaakt door een

aangestelde buiten de uitoefening van zijn functie, gedurende het weekeinde,

buiten de normale werktijden en buiten arbeidsverband. De omstandigheid

dat een aangestelde op de weg naar het werk een onrechtmatige daad begaat

volstaat niet om de aansprakelijkheid van de aansteller op basis van artikel

1384, lid 3 B.W. in te roepen(1780).

Tijdens een staking is de arbeidsovereenkomst geschorst zodat er geen

aanstelling aanwezig is(1781). Onderbrekingen van het werk op de werk-

vloer verhinderen de aanstelling niet(1782).

134. TOEPASSINGEN

( a ) R e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e f u n c t i e

De verpleegkundige, aangestelde van het ziekenhuis, die door de anesthesist

belast is met het toezicht op de patieÈnt en op het beademingstoestel, handelt

onzorgvuldig door de operatiezaal te verlaten zonder in haar vervanging te

voorzien(1783).

De gynaecoloog, de anesthesist en het O.C.M.W. kunnen aansprakelijk

gesteld worden voor de schade die een patieÈnt oploopt n.a.v. een ingreep

in Trendelenburghouding, wanneer de meest waarschijnlijke oorzaak van de

schade (een zenuwletsel) een verkeerd geplaatste schoudersteun is(1784).

De kantoorhouder van een bank, die de aan hem ter belegging overhandigde

gelden voor persoonlijke doeleinden aanwendt(1785).

De aangestelde van een bank, die naar aanleiding van de ondertekening van

een verkoopsovereenkomst aan de contractpartijen doet uitschijnen dat een

volledige financiering zal worden verkregen, terwijl hij zich vooraf niet

afdoende over die mogelijkheid had ingelicht(1786).

(1778) Cass. fr. civ. 2 april 1997, Bull. Civ. 1997, II, nr. 111; Cass. fr. civ. 21 mei 1997, J.C.P.

1997, IV, 1470; Cass. fr. civ. 19 november 1997, J.C.P. 1998, IV, 1032.

(1779) G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 890, nr. 805: voor de strafkamer volstaat het dat de

aangestelde zijn functie gebruikt om de aansteller aansprakelijk te stellen.

(1780) Pol. Hasselt 29 januari 1993, J.J.P. 1994, 253; zie echter ook: P. HENRY, ,,La

responsabiliteÂ du fait d'autrui'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 216.

(1781) Vred. Hasselt 25 juni 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 258, noot A. VAN DER GRAESEN.

(1782) Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853.

(1783) Bergen 28 juni 1994, T. Gez. 1995-96, 291, noot.

(1784) Gent 30 april 1996, T. Gez. 1998-1999, 222.

(1785) Gent 29 april 1997, R.W. 1999-2000, 254, noot.

(1786) Rb. Brugge 17 januari 1995, R.W. 1996-97, 1065.
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De intramusculaire injectie die niet werd uitgevoerd volgens de regels van de

kunst (van de verpleegkunde) en het gebrekkig toezicht na een anti-coagu-

lantiabehandeling door een arts kunnen het ziekenhuis ten laste worden

gelegd(1787).

Personeelsleden van een revalidatiecentrum gaan in de fout door een ver-

lamde rolstoelpatieÈnte niet vast te binden in de rolstoel(1788).

Wanneer een laswerker die, bij het herstel van een centrale verwarmings-

ketel, per ongeluk het gebouw in brand steekt, door onhandigheid of door een

gebrek van het gebruikte lasapparaat of van een fles acetyleen, wordt zijn

aansteller op buitencontractueel vlak aansprakelijk gesteld op basis van de

algemene voorzichtigheidsplicht en art. 1384, lid 1 B.W.(1789).

( b ) N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u n c t i e

De verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid waaraan een pastoor

zich schuldig maakt ter gelegenheid van het catechismusonderricht of van de

deelname van jeugdbewegingen aan katholieke geloofsactiviteiten(1790).

( c ) O p z e t t e l i j k e o n r e c h t m a t i g e d a d e n

De aansteller is aansprakelijk voor alle fouten van de aangestelde, ook de

opzettelijke, op voorwaarde dat de aangestelde gehandeld heeft in de functie

waarvoor de aansteller hem gebruikte(1791).

De aard van de onrechtmatige daad van de aangestelde wordt, in beginsel,

niet onder ogen genomen(1792).

Ook op dit punt onderscheidt art. 1384, lid 3 B.W. zich van de orgaantheorie.

Handelt het orgaan opzettelijk foutief, zodat zijn daad duidelijk onverenig-

baar is met zijn opdracht, dan treedt hij door de daad zelf niet meer op als

orgaan. De moeilijk te begrijpen uitspraak van de Politierechter te Brussel

dat de werkgever (opdrachtgever) zich kan exonereren van zijn aansprake-

lijkheid bij een verkeersongeval wanneer zijn aangestelde, in de uitoefening

van zijn functie, opzettelijk of zelfs maar bewust een misdrijf pleegt, is een

buitenbeentje. Zulks zou het geval zijn wanneer de aangestelde zijn werk-

gever niet meldt dat hij voÂoÂr zijn aanwerving als vrachtwagenbestuurder

(1787) Rb. Verviers 16 oktober 1995, T. Gez. 1998-99, 293.

(1788) Rb. Kortrijk 13 oktober 1992, T. Gez. 1997-98, 122, noot T. VANSWEEVELT.

(1789) Luik 18 november 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.094.

(1790) Rb. Brussel 9 april 1998, J.L.M.B. 1998, 756; hervormd, maar om andere redenen door

Brussel 25 september 1998, A.J.T. 1998-99, 189, J.L.M.B. 1998, 1436, J.T. 1998, 712, T.B.B.R.

1999, 74 en R.G.A.R. 1999, nr. 13.093; vgl. met: Corr. Dendermonde 10 juni 1998, T.B.B.R.

1998, 339.

(1791) P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'', in

X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 212.

(1792) Luik 28 juni 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.853.
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vervallen verklaard werd van het recht te sturen en hij heeft nagelaten zijn

rijbewijs af te geven ter griffie tijdens het verval(1793).

135. KENNIS VAN HET MISBRUIK VAN FUNCTIE

Kan het slachtoffer dat wist of diende te weten dat de aangestelde misbruik

maakte van zijn bediening, art. 1384, lid 3 B.W. nog inroepen? In navolging

van de Franse rechtspraak(1794) was deze vraag in het arrest van het Hof van

Cassatie dd. 4 november 1993 opnieuw aan de orde(1795).

Zoals hierboven aangeduid, overweegt het Hof in zijn arrest van 4 november

1993 dat de aansprakelijkheidsregeling van artikel 1384, lid 3 van het

Burgerlijk Wetboek niet is ingesteld ten gunste van degene die met de

aangestelde heeft gehandeld terwijl hij wist of moest weten dat deze buiten

zijn functie en voor eigen rekening handelde. Het doet er in dat opzicht niet

toe dat de houding van de schadelijder wegens het feit dat hij daarvan op de

hoogte was, al dan niet als foutief kan worden beschouwd. Art. 1384,

lid 3 B.W. wordt niet toegepast indien de aansteller bewijst dat de schade-

lijder op geen enkel ogenblik heeft geloofd of kunnen geloven dat de persoon

tot wie hij zich gewend had, handelde als aangestelde en in het kader van zijn

functie.

Het Hof van Cassatie heeft evenwel in zijn arrest van 11 maart 1994 de

draagwijdte van het arrest van 4 november 1993 verduidelijkt (zie hierboven

nr. 132). Zelfs wanneer het slachtoffer het misbruik van functie kende of

diende te kennen en aldus een fout begaat, kan dit nooit tot de volledige

exoneratie van de aansteller leiden, wanneer de aangestelde binnen zijn

functie handelde. Kennelijk kan er hoogstens sprake zijn van een gedeelde

aansprakelijkheid(1796).

In feite beoordelen deze twee arresten twee verschillende hypothesen nl. het

optreden buiten de functie en, in de uitoefening van de functie, het misbruik

ervan (zie nr. 132).

(1793) Pol. Brussel 18 januari 1996, T. Vred. 1996, 235.

(1794) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1446, nr. 149.

(1795) Cass. 4 november 1993, gecit.; zie voor een uitvoerige bespreking, hierboven nr. 132;

L. CORNELIS, ,,Plaidoyer pour une responsabiliteÂ uniforme en cas d'abus de fonctions'',

R.C.J.B. 1997, 309 e.v.; C. DALCQ, ,,L'incidence de la faute de la victime en matieÁre d'abus

de fonctions du preÂposeÂ: des arreÃts qui se suivent et ne se ressemblent pas ...'', J.T. 1994, 611;

K. GEELEN, ,,Blijft de aansteller aansprakelijk wanneer het slachtoffer op de hoogte is van het

misbruik van functie door de aangestelde?'', R. Cass. 1994, 1; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du

fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs et organes'' in X.,Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P.,

1996, (201) 220.

(1796) Cass. 11 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 247; L. CORNELIS, ,,Plaidoyer pour une res-

ponsabiliteÂ uniforme en cas d'abus de fonctions'', R.C.J.B. 1997, 310; C. DALCQ, ,,L'incidence

de la faute de la victime en matieÁre d'abus de fonctions du preÂposeÂ: des arreÃts qui se suivent et

ne se ressemblent pas ...'', J.T. 1994, 613-614; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui:

commettants, preÂposeÂs et organes'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201)

222; N. JEGER, ,,Kritische bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in geval van

misbruik van functie van de aangestelde: een stand van zaken na de cassatie-arresten van

26 oktober 1989, 4 november 1993 en 11 maart 1994'', R.W. 1996-97, 181-184.
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136. ONRECHTMATIGE DAAD BUITEN DE CONTRACTUELE SFEER

Uit het traditionele verbod tussen contractuele en quasi-delictuele aanspra-

kelijkheid volgt dat het slachtoffer geen beroep kan doen op art. 1384, lid 3

B.W., wanneer de schade werd veroorzaakt door een contractuele tekortko-

ming door zijn medecontractant(1797). Dat artikel 1384 B.W. als zodanig

niet de wettelijke grondslag kan vormen voor een contractuele aansprakelijk-

heid voor hulppersonen, staat buiten betwisting(1798).

Indien de contractuele wanprestatie evenwel een strafrechtelijke inbreuk

uitmaakt (b.v. in geval van onopzettelijke slagen en verwondingen gepleegd

naar aanleiding van een medische ingreep), speelt het samenloopverbod niet

en zal het slachtoffer (b.v. de patieÈnt) zijn vordering eveneens kunnen

steunen op art. 1384, lid 3 B.W.(1799). Wanneer een laswerker, bij het

herstel van een centrale verwarmingsketel, per ongeluk de brand veroorzaakt

van een gebouw door onhandigheid of door een gebrek van het gehuurde

lasapparaat of van een fles acetyleen, is zijn aansteller buitencontractueel

aansprakelijk, oordeelt het Hof van Beroep te Luik(1800). Het Hof oordeelt

dat de buitencontractuele fout en schade werden veroorzaakt naar aanleiding

van de uitvoering van het contract, nl. het herstel van een centrale verwar-

mingsketel. Derhalve zijn niet de artt. 1788 en 1789 B.W. toepasselijk maar

de artt. 1382 e.v. B.W.

Naar aanleiding van de ondertekening van een overeenkomst kan een derde,

kwalitatief aansprakelijk zijn, wanneer de aangestelde van deze derde (een

bank) Ð ten onrechte Ð beweert dat een volledige financiering zou worden

verkregen(1801).

Aangezien het verhaalsrecht van een verzekering een strikt contractuele

grondslag heeft, tegen de verzekeringnemer of de verzekerde die niet de

verzekeringnemer is, indien daartoe grond bestaat, kan de verzekeraar geen

regresvordering uitoefenen lastens diegenen die krachtens art. 1384 B.W.

aansprakelijk zijn voor de verzekeringnemer of de verzekerde(1802).

(1797) Bergen 29 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 61 noot M. VANDERMEERSCH.

(1798) C. PAUWELS, Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagen-

ten. Rechtsvergelijkende studie van het beginsel, zijn draagwijdte en enkele toepassingen,

Antwerpen, Maklu, 1994, p. 75, nr. 74; zie ook E. DIRIX, ,,De aansprakelijkheid van en voor

hulppersonen'', in M. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, XIXe Post-universitaire

cyclus Willy Delva (1992-1993), Gent, Mys & Breesch, 1993, (341) p. 347, nr. 7; H. MAZEAUD,

L. MAZEAUD en F. CHABAS, LecËons de droit civil, Obligations Ð theÂorie geÂneÂrale, Parijs,

Montchrestien, 1998, p. 519-520, nr. 485.

(1799) Toepassing: Luik 10 januari 1995, T. Gez. 1995-96, 217 en R.R.D. 1995, 445.

(1800) Luik 18 november 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.094.

(1801) Rb. Brugge 17 januari 1995, R.W. 1996-97, 1065.

(1802) Pol. Brugge 7 november 1995, Verkeersrecht 1996, 43 en T.A.V.W. 1997, 120.
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137. ARTIKEL 1384, LID 3 B.W. ENKEL VOOR BENADEELDEN

De aansprakelijkheid op grond van art. 1384, lid 3 B.W. van de aansteller kan

enkel ingeroepen worden door derden die schade hebben geleden door de

fout van de aangestelde. Aansteller en aangestelde kunnen dus in hun

hoedanigheid geen beroep doen op artikel 1384, lid 3 B.W.(1803).

De functie van art. 1384, lid 3 B.W. bestaat er in om het slachtoffer de

garantie van de Ð verondersteld meer solvabele Ð aansteller te bieden.

Deze garantie kan niet geboden worden aan het slachtoffer, die ervan op de

hoogte is dat de persoon met wie hij handelt niet optreedt als aangestelde,

ook al gebruikt (misbruikt) hij daartoe zijn functie(1804).

C. Het vermoeden van aansprakelijkheid. Grondslag en het verhaal van de

aansteller

138. VERMOEDEN IURIS ET DE IURE Ð TEGENBEWIJS

Het door art. 1384, lid 3 B.W. gevestigde aansprakelijkheidsvermoeden is

onweerlegbaar(1805).

De aansteller kan zich niet bevrijden door aan te tonen dat hij geen fout heeft

begaan bij de keuze van de aangestelde en ook niet bij het toezicht op diens

werkzaamheden, en evenmin door aan te tonen dat hij de onrechtmatige daad

van zijn aangestelde niet kon voorzien of verhinderen(1806).

De aansteller kan zich slechts bevrijden door aan te tonen dat niet voldaan is

aan de toepassingsvoorwaarden van dit artikel. Dit kan hij door te bewijzen

dat de aangestelde geen fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de

schade, ofwel dat de fout van de aangestelde geen verband houdt met de

uitoefening van zijn functie, ofwel dat de schade een andere oorzaak heeft,

met name overmacht, de fout van een derde of de fout van de bena-

deelde(1807).

(1803) L. CORNELIS, ,,Plaidoyer pour une responsabiliteÂ uniforme en cas d'abus de fonctions'',

R.C.J.B. 1997, 325-326; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ du fait d'autrui: commettants, preÂposeÂs

et organes'' in X., Droit de la responsabiliteÂ, Luik, C.U.P., 1996, (201) 213.

(1804) K. GEELEN, ,,Blijft de aansteller aansprakelijk wanneer het slachtoffer op de hoogte is

van het misbruik van functie door de aangestelde?'', R. Cass. 1994, 2.

(1805) Arbitragehof 17 februari 1999, R.W. 1999-2000, 870 en J.T. 1999, 409; Arbitragehof

9 februari 2000, R.W. 2000-2001, 906; Gent 19 januari 1996, R.W. 1998-99, 193; Gent 29 juni

1999, Juristenkrant 2000, afl. 5, 3.

(1806) L. CORNELIS, ,,Plaidoyer pour une responsabiliteÂ uniforme en cas d'abus de fonctions'',

R.C.J.B. 1997, 315; G. VINEY en P. JOURDAIN, o.c., p. 896, nr. 809.

(1807) B.v. Luik 27 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 1361, noot A. GOSSELIN; Brussel 27 maart

1995, A.J.T. 1995-96, 225: de aansteller ontsnapt in beginsel slechts aan zijn aansprakelijkheid

voor schade aangericht door zijn aangestelden in de bediening waartoe hij hen gebezigd heeft,

indien hij aantoont dat de aangestelde handelde zonder toelating, buiten zijn opdracht en

betreffende feiten vreemd aan zijn opdracht; Gent 19 januari 1996, R.W. 1998-99, 193; Gent

29 juni 1999, Juristenkrant 2000, afl. 5, 3; Rb. Gent 8 december 1994, T.G.R. 1995, 173;

C. DALCQ, ,,L'incidence de la faute de la victime en matieÁre d'abus de fonctions du preÂposeÂ:

des arreÃts qui se suivent et ne se ressemblent pas ...'', J.T. 1994, 611.
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De fout van de benadeelde die in oorzakelijk verband staat met de geleden

schade, leidt tot de gedeelde aansprakelijkheid van de aansteller. De fout van

het slachtoffer kan voortvloeien uit het feit dat het slachtoffer wist of moest

weten dat de aangestelde misbruik maakte van zijn bediening(1808).

139. GRONDSLAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANSTELLER

De aansprakelijkheid van de aansteller voor de onrechtmatige daden van zijn

aangestelden werd historisch gesteund op een vermoeden van fout van de

aansteller, hetzij bij de keuze van zijn aangestelde (,,culpa in eligendo''),

hetzij bij de uitoefening van het toezicht op zijn werkzaamheden (,,culpa in

vigilando'')(1809).

Vandaag domineert de opvatting dat deze aansprakelijkheid een waarborg

inhoudt voor de benadeelde, een kwalitatieve objectieve aansprakelijkheid

die aan de aansteller mag toegerekend worden. De aansteller kan het ver-

moeden immers niet weerleggen door het bewijs dat hij geen fout heeft

begaan en blijft aansprakelijk, zelfs indien hij niet de mogelijkheid had de

aangestelde vrij te kiezen(1810).

140. HET VERHAAL VAN DE AANSTELLER

De aansteller heeft in beginsel een verhaal tegen de aangestelde voor het

bedrag van de door hem betaalde schadevergoeding(1811).

De grondslag van het verhaalsrecht van de aansteller is de wettelijke inde-

plaatsstelling krachtens art. 1251, 3
o
B.W. Ingevolge art. 1251, 3

o
B.W.

geschiedt de indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem die, met

andere of voor anderen tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er

belang bij had deze te voldoen(1812). Als de aangestelde een werknemer

is, verbonden door een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 18 Arbeids-

overeenkomstenwet, zal de werkgever tegen hem slechts de regresvordering

kunnen uitoefenen binnen de perken van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet.

Enkel ingeval van opzettelijke fout, zware fout of gewoonlijk voorkomende

fout zal de werkgever een regresvordering kunnen uitoefenen tegen zijn

werknemer(1813).

Een C.A.O. kan alleen afwijken van het beginsel van artikel 18 Arbeids-

overeenkomstenwet tussen de werkgever en de werknemer en kan niet de

(1808) Cass. 11 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 247.

(1809) Antwerpen 15 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 443; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1450, nr. 153; zie ook:

P. LE TOURNEAU, La responsabiliteÂ civile, Parijs, Dalloz, 3
de
uitgave, 1982, nr. 2133.

(1810) Ph. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabiliteÂ et des contrats, Dalloz,

2000-2001, p. 1166-1167, nrs. 6495-6497

(1811) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, p. 1450, nr. 154.

(1812) Cass. 9 maart 1992, Arr. Cass. 1992, 643; P. HENRY, ,,La responsabiliteÂ des organes: le

deÂbut de la fin?'', J.L.M.B. 1997, 270.

(1813) D. CUYPERS, ,,De aansprakelijkheid van de werknemer'', Or. 1992, (253) 263.
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verhouding tussen derden en werknemers regelen. Bijgevolg kan een C.A.O.

die een afwijkende regeling zou bedingen inzake aansprakelijkheid geen

gevolgen hebben indien het gaat over schade berokkend aan derden. Niet

mogelijk is derhalve een C.A.O. die een verhaal op de werknemer zou

toelaten, gezien de werkgever slechts door subrogatie een recht van de derde

verkrijgt(1814).

Wanneer de werkgever een verzekering heeft genomen, maar de werknemer

begaat een zware fout in de zin van de Verzekeringswet, dan kan de

verzekeraar rechtstreeks verhaal uitoefenen op de werknemer. Vaak voor-

komend is het geval van dronkenschap in het wegverkeer. De rechter moet

dan vaststellen dat de werknemer in casu een zware fout heeft begaan. De

verzekeraar mag zich niet tegen de werkgever keren tenzij deze zelf een fout

heeft begaan(1815).

DEEL III

HET OORZAKELIJK VERBAND

141. NOODZAAK VAN EEN OORZAKELIJK VERBAND

De beginselen van het extra-contractueel aansprakelijkheidsrecht laten aan

diegene die schade heeft geleden, toe deze schade te verhalen tegen diegene

door wiens fout (of tot aansprakelijkheid aanleiding gevend foutloos toe-

doen) de schade is ontstaan. Het spreekt vanzelf dat de gelaedeerde enkel

diegene in schadeloosstelling kan aanspreken, wiens fout (of tot aansprake-

lijkheid aanleiding gevend feit) zijn schade heeft veroorzaakt. Wanneer Jan

zich roekeloos en onvoorzichtig gedraagt, terwijl ook Piet de gedragsregels

van de voorzichtige huisvader naast zich neerlegt, kan de schadelijder enkel

diegene van beiden aanspreken, wiens fout de schade heeft veroorzaakt.

Indien de fout van Jan de schadelijder schade berokkende, kan deze zich

anderzijds enkel tot Jan wenden, voor zover en in de mate diens fout de

schade heeft teweeggebracht. Een fout waaruit voor niemand schade voort-

vloeit, is, in het aansprakelijkheidsrecht, irrelevant. En schade die niet (meer)

in oorzakelijk verband staat met een fout of een tot aansprakelijkheid aan-

leiding gevend feit, moet door de gelaedeerde zelf worden gedragen.

In de gerecenseerde periode had de rechtspraak een aantal keer de gelegen-

heid aan deze elementaire regel te herinneren: schadelijders hebben nu

eenmaal de spontane neiging hun schade af te wentelen op iemand die min

of meer bij het schadegeval betrokken was, en daarbij een fout beging. Een

paar voorbeelden ter illustratie.

De zaakvoerder van een personenvennootschap wordt foutief gekwetst bij

een verkeersongeval, en loopt daarbij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid

(1814) D. CUYPERS, ,,De aansprakelijkheid van de werknemer'', Or. 1992, (253) 263.

(1815) D. CUYPERS, ,,De aansprakelijkheid van de werknemer'', Or. 1992, (253) 263.
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op. Hij beweert dat de vennootschap daardoor minder winst maakte, en

uiteindelijk geheel ontredderd werd. De rechter wijst de gevorderde schade-

vergoeding af, omdat uit de analyse van de boekhoudkundige stukken niet

blijkt dat de zaak ooit rendabel was. De ontreddering van de handelszaak is

daarentegen te wijten aan een te lage omzet, aan de te hoge bezoldiging die

de zaakvoerder zichzelf toekende, en aan de onderkapitalisatie van de

vennootschap bij haar oprichting(1816).

In een ander geval beweerde de voor een verkeersongeval aansprakelijke dat

de daarbij gekwetste verkeersdeelnemer zijn schade minstens deels aan zijn

eigen fout te wijten had, omdat het ongeval geen, of althans veel minder

ernstige gevolgen zou hebben gehad, wanneer de gekwetste zijn veiligheids-

gordel had gedragen. Dit verweer wordt echter van de hand gewezen, omdat

de opgelopen kwetsuren van dezelfde aard en omvang konden zijn geweest,

wanneer de schadelijder wel de veiligheidsgordel had gedragen(1817).

Slachtoffers van planschade verweten de overheid dat het voor hen ongun-

stige gewestplan tot stand was gekomen op basis van een onregelmatige en

onwettige motivering. Helaas konden de planschadelijders geen oorzakelijk

verband aantonen tussen de motiveringsfout en hun schade, zodat hun vorde-

ring werd afgewezen(1818).

Ook de buitencontractuele aansprakelijkheid van de Europese Gemeenschap

onderstelt een oorzakelijk verband tussen de fout van eÂeÂn der Instellingen of

hun personeelsleden en de schade(1819).

142. BETROKKENHEID BIJ EEN ONGEVAL

Naar luid van art. 29bis van de Wet van 21 november 1989 betreffende de

verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen inzake motorrijtuigen (als inge-

voegd bij art. 45 Wet 30 maart 1994), kunnen de slachtoffers van een

verkeersongeval zich voor de vergoeding van hun lichamelijke schade of

(1816) Corr. Rb. Brussel 23 december 1994, De Verz. 1995, 305.

(1817) Antwerpen 9 september 1997, T.A.V.W. 1998, 101.

(1818) Brussel 8 november 1994, A.J.T. 1995-96, 285; vgl. Gent 15 april 1994, Rev. not. b.

1995, 257: de fout van een notaris die een uitlener niet op de hoogte bracht van een recht van

bewoning dat rustte op een gehypothekeerd goed, staat niet in oorzakelijk verband met de

schade van de uitleners; Gent 28 juni 1994, R.W. 1994-95, 505; Gent 5 april 1995, Iuvis 1995,

427; Arbh. Luik 20 november 1995, Rev. reÂg. dr. 1996, 140; Bergen 13 mei 1996, J.T. 1996,

801; Rb. Brussel 17 september 1996, J.L.M.B. 1998, 186; Luik 27 mei 1997, Iuvis 1998, 794;

Kh. Dendermonde 31 december 1997, T.G.R. 1998, 77.

(1819) Art. 215, lid 2 E.G.-Verdrag; Ger. E.G. i.z. Candiotte t. Raad van Europese Unie,

16 januari 1996, Jur. H.v.J. 1996, II, 87 (100); 16 oktober 1996 i.z. Efisol t. Commissie, Jur.

H.v.J. 1996, II, 1343 (1353); H.v.J. 5 maart 1996 i.z. Brasserie du PeÃcheur t. Bondsrepubliek

Duitsland, Jur. H.v.J. 1996, I, 1029, R.C.J.B. 1997, 257, met noot F. RIGAUX, T.B.H. 1996, 956;

Ger. E.G. 29 januari 1998 (E. Dubois & fils t. Raad en Commissie) Jur. H.v.J. 1998, II, 125;

28 april 1998 i.z. Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft t. Raad en Commissie, S.E.W.

(Katern) 1998 (weergave), 20; H.v.J. 14 mei 1998 (Raad t. De Nil en Impens), Jur. H.v.J.

1998, I, 2933, r.o. 23; vgl. Hof Mensenrechten 16 december 1997 (Raninen t. Finland), Rev.

trim. D.H. 1999, 277 (verkort), met noot J. LARRALDE; Kh. Brugge 13 januari 1998 (samen-

vatting), T.B.H. 1998, 334 (nr. 3).
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van het overlijden wenden tot de W.A.M.-verzekeraar van een bij het

ongeval ,,betrokken'' voertuig.

De betrokkenheid van het voertuig bij een ongeval, welke aldus een voor-

waarde vormt om de verzekeraar te kunnen aanspreken die de burgerlijke

aansprakelijkheid van de bestuurder of houder van dit voertuig dekt, is m.i.

duidelijk een causale notie. Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen

het ongeval en het ,,feit'' van het voertuig, d.w.z. enig gebruik van het

voertuig in het verkeer, hetzij door de plaats die het inneemt, zijn staat of

zijn beweging. Een voertuig is slechts betrokken bij een ongeval, indien zijn

rijwijze, zijn ,,gedrag'' of zijn aanwezigheid eÂeÂn van de redenen is die het

ongeval verklaren. Omgekeerd is het voertuig niet betrokken bij het ongeval,

als zijn rijwijze of aanwezigheid in geen enkel opzicht bijdroegen tot het

ontstaan van het ongeval.

Bocken en Geers(1820) merken dan ook terecht op: ,,De normale gang van

zaken is dat men ook hier met de causaliteitsvraag geconfronteerd wordt. Ze

stelt zich hier ... om te weten of de verzekeraar op grond van het verzeke-

ringscontract tot schadevergoeding gehouden is of niet ... Het gebruik door

de wetgever van het begrip ,,betrokkenheid'' levert dus alleen maar een

nutteloze complicatie op ... De rechtspraak zou er ... goed aan doen be-

trokkenheid uit te leggen aan de hand van de equivalentietheorie''.

Volgens de recente rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie is een

voertuig overigens betrokken bij een verkeersongeval, zodra het ,,enige

rol'' in het ongeval heeft gespeeld; het volstaat ,,qu'il soit intervenu aÁ

quelque titre que ce soit dans celui-ci''(1821). Dit lokt bij een commentator

de bedenking uit ,,que le roÃle quelconque du veÂhicule... n'est autre qu'un roÃle

causal au sens de l'eÂquivalence des conditions, c'est-aÁ-dire au sens ouÁ

l'accident ne serait pas survenu ou ne se serait pas deÂrouleÂ de la meÃme

manieÁre si le veÂhicule n'avait pas eÂteÂ sur les lieux''(1822).

Laten we eÂeÂn en ander illustreren door enige eenvoudige voorbeelden. A's

voertuig staat geparkeerd op een plaats waar dit niet mag. Daardoor moet de

wagen, bestuurd door B, uitwijken, waarbij hij in botsing komt met de hem

(1820) ,,De vergoeding van letselschade en schade door overlijden bij verkeersongevallen.

Belgisch recht'', T.P.R. 1996, 107, nr. 33; vgl. N. DENOEL, die spreekt van een ,,une causaliteÂ

de participation du veÂhicule dans la survenance de l'accident'', in ,,L'indemnisation des

usagers faibles en assurance automobile. De vergoeding van zwakke weggebruikers in de

autoverzekering'', De Verz. 1995, doss. 3, 92. L. CORNELIS pleit ervoor de ,,betrokkenheid'' bij

een verkeersongeval op dezelfde manier te benaderen als de causale tussenkomst van het dier,

in het kader van de toepassing van art. 1385 B.W. (,,De objectieve aansprakelijkheid voor

motorrijtuigen'', R.W. 1998-89, 521 e.v., i.h.b. 525-526).

(1821) Zie o.m. Cass. fr. 16 maart 1994, Bull. civ. 1994, II, nr. 90.

(1822) Zie P. JOURDAIN, Rev. trim. dr. civ. 1995, 384, nr. 4; vgl. id., Rev. trim. dr. civ. 1994,

369, nr. 3. In Frankrijk wordt trouwens geleerd dat het slachtoffer van een verkeersongeval

moet aantonen dat het voertuig, verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid door de verzekeraar

die hij aanspreekt, een oorzakelijke rol in het ongeval heeft gespeeld (P. LE TOURNEAU en

L. CADIET, Droit de la responsabiliteÂ, Dalloz, 1996, nr. 3815). Wel wordt die oorzakelijke rol

vermoed, wanneer het voertuig in aanraking is geweest met het slachtoffer, doordat het dit

laatste b.v. omver reed.
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tegemoetkomende wagen van C. A's wagen is dus betrokken bij het ongeval.

Onderstel echter dat B, na probleemloos de hindernis, door A's wagen

gevormd, te hebben genomen, 200 m. verder, uit verstrooidheid, pardoes

tegen het hem tegemoet komend voertuig van C aanrijdt; A's foutief gepar-

keerde wagen is dan niet meer betrokken bij dit ongeval.

Laten we het voorbeeld nog verder varieÈren. A is thans volledig regelmatig

geparkeerd. A blijkt echter Joyce de Troch te zijn, die, uitdagend, haar fraaie

vormen laat zien doorheen het open dak van haar flitsende Ferrari. Fietser B

is dermate onder de indruk van haar verschijning dat hij een de rijweg

overstekend paard niet opmerkt, en tegen het dier aanrijdt, waarbij hij zich

bezeert. Is het voertuig van Joyce de Troch betrokken bij het ongeval(1823)?

Of moet men eerder besluiten dat zijzelf, en niet haar voertuig, bij het

ongeval betrokken is? Maar ze zat in haar wagen, die op de rijweg stond.

De nog schaarse rechtspraak beweert nochtans dat de notie ,,betrokkenheid''

ruimer is dan het begrip ,,oorzakelijkheid''. ,,Het begrip ,,betrokkenheid'' in

art. 29bis W.A.M.-wet moet los gezien worden van het begrip ,,causaliteit''

in het gemene aansprakelijkheidsrecht'', Ð aldus categorisch de Politierecht-

bank van Gent(1824). In werkelijkheid bedoelt men echter hoofdzakelijk, zo

niet uitsluitend dat ,,een voertuig in een ongeval betrokken kan zijn, ongeacht

of het in beweging is of niet, ongeacht of er aanraking is met het slachtoffer

of niet, ongeacht of er een fout werd begaan of niet''(1825), Ð waarbij men

er blijkbaar, ten onrechte, van uitgaat dat het oorzakelijk verband een fysieke

aanraking onderstelt. Betrokkenheid bij een ongeval impliceert dus niet

noodzakelijk een fysiek contact. Omgekeerd kan er oorzakelijkheid zijn,

zonder fysieke aanraking; zo wordt aangenomen dat een ongeval kan worden

veroorzaakt door het feit van een dier, ook al heeft dit dier het slachtoffer zelf

niet aangeraakt(1826).

Aldus is een bus bij het ongeval betrokken, waarbij eÂeÂn van de passagiers in

de bus ten val komt en zich bezeert, wanneer de buschauffeur plots moet

remmen. Terecht oordeelde de Politierechter in dit verband dat het motor-

voertuig een noodzakelijke voorwaarde moet zijn voor het ontstaan van de

schade, zonder dat een onderzoek naar de fout moet worden gedaan(1827).

Is eveneens bij een verkeersongeval betrokken een regelmatig geparkeerd

autovoertuig dat achteraan aangereden wordt door een dertienjarige fietser;

(1823) Volgens het Franse Hof van Cassatie was een voertuig betrokken bij een verkeers-

ongeval, dat ontstond doordat een voetganger schrok door de plotse aanwezigheid naast zich

van dit voertuig, en daardoor ten val kwam (Cass. fr. 20 januari 1993, Bull. civ. 1993, II, nr. 19,

Rev. trim. dr. civ. 1994, 368, met opm. P. JOURDAIN), net zoals de fietser, in het gegeven

voorbeeld, het Noorden verloor, geboeid als hij was door het uitzicht, geboden door Joyce de

Troch, duidelijk zichtbaar in haar Ferrari.

(1824) Pol. Gent 8 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 120; vgl. Pol. Hasselt 4 september 1998,

T.B.H. 1998, 262, met noot H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK.

(1825) Pol. Antwerpen 29 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 193.

(1826) Vgl. B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant la responsabiliteÂ du fait des

choses (choses, animaux, baÃtiments)'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, p. 57.

(1827) Pol. Brugge 19 mei 1998, Verkeersrecht 1999, 151.
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indien het voertuig daar niet geparkeerd stond, zou de fietser er immers niet

tegen aan gereden zijn(1828). Dit geldt ook, wanneer een automobiliste die

rechts wil indraaien, voor het fietspad halt houdt, omdat zij een fietser ziet

naderen. Deze fietser zag haar voertuig, remde en viel daarbij, zonder dat zijn

fiets noch de automobiliste noch haar voertuig aanraakte. Het was immers de

aanwezigheid van het voertuig van de automobiliste, zoals het zich mani-

festeerde, die de fietser deed remmen, en waardoor hij van zijn fiets

viel(1829).

Volgens de Politierechter van Turnhout(1830) mag de schade weliswaar

worden veroorzaakt door een voertuig in stilstand, maar wordt vereist dat

de schade wordt veroorzaakt op een manier die typisch is voor de schade

veroorzaakt door een motorrijtuig in het verkeer. Deze formule zou allicht

het Joyce de Troch-geval uitsluiten; maar men kan zich afvragen of ze niet te

ruim is. Wanneer een voertuig op een zeer atypische wijze schade veroor-

zaakt, zou dit voertuig derhalve niet meer ,,betrokken'' zijn bij het ongeval.

Men kan betwijfelen of dit strookt met de filosofie van de wet; wanneer

ontstaat een schade overigens op een wijze die typisch is voor schade

veroorzaakt door een motorrijtuig in het verkeer? Het Franse Hof van

Cassatie(1831) achtte b.v. betrokken bij een verkeersongeval de vrachtwa-

gen, die via een darm de stookolietank van een consument vulde; het ongeval

vond plaats omdat een voetganger over de darm struikelde, en zich kwetste.

Bovendien stelt het oorzakelijk probleem zich Ð onbetwistbaar Ð wanneer

een bij een verkeersongeval betrokken voertuig slechts met vertraging scha-

de veroorzaakt. Het verkeersslachtoffer wordt b.v. zodanig verminkt dat hij

verder leven mensonwaardig vindt, en kiest voor zelfdoding. Dit onrecht-

streeks gevolg van het verkeersongeval moet nog worden vergoed door de

verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de

bij het ongeval betrokken voertuig, mits er een oorzakelijk verband bestaat

tussen deze onrechtstreekse schade en het verkeersongeval. Analoge Ð en

duidelijk causale Ð overwegingen spelen manifest een rol wanneer ver-

scheidene voertuigen bij een verkeersongeval betrokken zijn. Voertuig A

rijdt b.v. het slachtoffer aan, waardoor dit slachtoffer ten val komt. Op de

grond gelegen, wordt het nog een keer aangereden door voertuig B, terwijl

voertuig C hem de genadeslag geeft. Volgens het Franse Hof van Cassatie

(1828) Pol. Brugge 9 november 1998, Verkeersrecht 1999, 99.

(1829) Pol. Gent 8 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 120; vgl. Pol. Hasselt 24 december

1996, Verkeersrecht 1998, 18: een motorrijtuig is niet betrokken bij een ongeval, nu enkel

bewezen is dat een fietser plotseling, in stilstand, is omgevallen.

(1830) Pol. Turnhout 22 september 1998, T.B.H. 1999 (weergave C. VAN SCHOUBROECK), 217.

De politierechter citeert in werkelijkheid uit een arrest van het Benelux-Gerechtshof van

10 december 1990 (R.W. 1990-91, 1048). Er zij bovendien aangestipt dat de rechter deze

formule hoofdzakelijk lijkt te hebben gebruikt om van het toepassingsgebied van art. 29bis

W.A.M. een ongeval uit te sluiten dat zich voordeed op een industrieterrein, op het ogenblik dat

de eiser zelf de betrokken vrachtwagen aan het laden was. Op dat ogenblik bevond de

(stilstaande) vrachtwagen zich niet in het verkeer.

(1831) Cass. fr. 4 april 1995, Bull. civ. 1995, I, nr. 152, met kritische bedenkingen van

P. JOURDAIN in Rev. trim. dr. civ. 1995, 912.
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moet elke verzekeraar slechts de schade vergoeden, die veroorzaakt werd

door het door hem verzekerd voertuig(1832).

Het Nederlands Wetsvoorstel tot vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1

(Verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek beoogt een risico-aanspra-

kelijkheid in te voeren ten voordele van de zwakke weggebruikers, die verder

gaat dan de aansprakelijkheid, ingesteld door art. 185 Wegenverkeerswet

1994. Deze aansprakelijkheid rust op de bezitter of houder van een motorrij-

tuig dat ,,betrokken'' is bij een verkeersongeval (art. 1203, lid 1), net zoals

art. 185 Wegverkeerswet (1994) de eigenaar of houder van een motorrijtuig,

onder zekere voorwaarden, aansprakelijk stelt voor de schade die door een

verkeersongeval waarbij het motorrijtuig betrokken is, werd toegebracht aan

niet door dat motorrijtuig of enig ander motorrijtuig vervoerde personen of

zaken(1833). Voor nadere invulling van het begrip ,,betrokkenheid'' zoekt de

Toelichting aansluiting bij de Franse en Belgische rechtspraak op dit punt, al

blijkt men zich eerder te hebben laten inspireren door thans reeds voorbij-

gestreefde Franse rechtspraak. Intussen werd dit wetsvoorstel echter ingetrok-

ken en vervangen door een, qua terminologie Ð met inbegrip van het begrip

,,betrokkenheid'' Ð erg gelijkluidend ontwerp, dat echter minder bescherming

biedt aan de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Bij roekeloze gedraging

van hunnentwege vervalt immers de risico-aansprakelijkheid die op de ge-

bruiker van een motorrijtuig weegt(1834).

Toch dient te worden opgemerkt dat de toepassing van art. 185 Wegenver-

keerswet (1994) (zoals het vroegere art. 31Wegverkeerswet), dat de eigenaar

van een motorrijtuig aansprakelijk stelt, indien door botsing, aan- of overrij-

ding schade wordt toegebracht aan niet door dat motorrijtuig vervoerde

personen en zaken(1835), in de praktijk nauwelijks tot problemen aanleiding

gaf(1836). Zo werd onder de vroegere Wegverkeerswet geleerd dat hij

toepasselijk kon zijn, ook indien er zelfs geen middellijke fysieke aanraking

was. DeWet stelt slechts de eis dat de schade is toegebracht, dus veroorzaakt,

door een botsing, hetgeen ook het geval is, indien b.v. een wielrijder

tengevolge van een botsing tussen 2 auto's schrikt en daardoor ten val

komt(1837). En over de betrokkenheid in het wetsvoorstel ,,Verkeersonge-

(1832) Cass. fr. 3 maart 1993, Bull. civ. 1993, II, nr. 82; voor het geheel van deze problema-

tiek, zie P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c., nrs. 3817-3818.

(1833) Zie M. FAURE en T. HARTLIEF (eds.), Verkeersaansprakelijkheid in BelgieÈ en Neder-

land, Antwerpen-Groningen, 1998, Bijlagen met teksten van het Ontwerp.

(1834) Zie T. HARTLIEF (kritisch), ,,De plannen van Korthals met betrekking tot het wets-

voorstel verkeersongevallen'', T.V.P. (Nederland) 1999, afl. 4, 73; E. ENGELHARD en G. VAN

MAANEN, ,,Naar een gedifferentieerd vergoedingsssystem voor verkeersslachtoffers; een nieuw

voorstel'', Verkeersrecht (Nederland), 1999, 135-139; ,,Nieuw stelsel verkeersaansprakelijk-

heid'', N.J.B. 1999, Actualiteiten, 1292.

(1835) Zie daarover ASSER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, III, 1994, nrs. 215-217.

(1836) T. HARTLIEF, ,,De positie van de bestuurder en inzittende in het Nederlands Wetsvoor-

stel'', in M. FAURE en T. HARTLIEF, o.c., 163.

(1837) H.R. 23 november 1939, N.J. 1940, nr. 265; ASSER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht III,

nr. 216.
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vallen'' schrijft Hartlief o.m.: ,,Fysiek contact tussen motorrijtuig en slacht-

offer is niet vereist. Er bestaat volgens de Memorie van Toelichting geen

betrokkenheid bij het ongeval, indien het ook had plaatsgevonden zonder de

aanwezigheid van het motorrijtuig. Het motorrijtuig moet echter een rele-

vante rol gespeeld hebben bij het ongeval zonder dat daarbij het gedrag van

de bestuurder relevant is''(1838).

I. Kenmerken van het oorzakelijk verband(1839)

143. DE OORZAAK MOET DE SCHADE VOORAFGAAN

Vanzelfsprekend kan een fout (of een tot aansprakelijkheid aanleiding ge-

vend feit) niet als een oorzaak van een schadegeval worden beschouwd,

wanneer deze fout werd begaan nadat de schade is ingetreden.

De aansprakelijkheid van een kredietverlener kan in het gedrang komen,

wanneer hij, in het kader van een leveranciersdiscontokrediet, leveranciers-

wissels verdisconteert in omstandigheden, waarin een normaal voorzichtig

en oppassend bankier zou hebben geweten dat de betrokkene (de krediet-

nemer, klant van de leverancier die de wissel trok), de wissels niet zal kunnen

honoreren. Het is dus van belang om uit te maken wanneer de beweerde fout

van de bankier zich juist voordoet. Die moet worden beoordeeld op het

ogenblik van de uitgifte (en niet van het disconteren) van de wissel of van de

levering van de koopwaar (of van de diensten) door de leverancier. Wanneer

de leverancier aanvaardt op krediet te leveren, draagt hij meteen het risico.

Een door de bankier, bij het disconteren van de wissels, eventueel nadien

begane fout staat niet in oorzakelijk verband met de schade, die de leveran-

cier oploopt, doordat achteraf blijkt dat de betrokkene de wissel niet kan

betalen, zodat de bankier zich tot de leverancier moet wenden(1840).

Wanneer een architect anderzijds een te lage schatting maakt van de kostprijs

van verbouwingswerken die nodig zijn om een aangekochte hoeve bewoon-

(1838) T. HARTLIEF, a.c., 164; vgl. N. FRENK, ,,Het Nederlands wetsvoorstel in het licht van de

Belgische regeling'' in M. FAURE en T. HARTLIEF, o.c., 124; C. STERK, ,,Het begrip 'betrokken-

heid' in het wetsvoorstel verkeersongevallen 1997'', Verkeersrecht (Ned.) 1998, (65) 63:

Betrokkenheid moet worden aangenomen ,,indien de aanwezigheid van een voertuig nood-

zakelijk is voor het ontstaan van de schade''; dezelfde auteur geeft, in een bondig bestek, een

goed overzicht van de evolutie van de Franse jurisprudentie terzake. Volgens de Toelichting

dient de aanwezigheid van het motorrijtuig wel conditio sine qua non te zijn voor het ongeval,

maar moet het bovendien een actieve rol hebben gespeeld bij het ongeval (zie N. FRENK,

,,Bespreking van het wetsvoorstel verkeersongevallen'', N.T.B.R. 1998, 203, nr. 5, 4).

(1839) Over de oorzakelijkheid in het algemeen, zie J. FRANEAU, ,,ReÂflexions sur la causaliteÂ'',

R.G.A.R. 1997, nr. 12.834, en in het aansprakelijkheidsrecht, H. DE RODE, ,,Le lien de

causaliteÂ'', in J.L. FAGNART (ed.), ResponsabiliteÂs Ð TraiteÂ theÂorique et pratique, Diegem,

1999 (losbl.), titel I, dossier 11, 40 p.

(1840) Luik 22 maart 1994, J.L.M.B. 1994, 1254; Bergen 28 november 1994, J.L.M.B. 1995,

1377 (1382); zie over deze problematiek H. BRAECKMANS, ,,Kredietverrichtingen'' in W. VAN

GERVEN e.a., Handels- en Economisch Recht (Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII),

deel 1, Ondernemingsrecht, B, 587-588, nr. 643; vgl. Rb. Antwerpen 12 juni 1995, T.R.V.

1996, 67.
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baar te maken, begaat hij een professionele fout, waardoor de kopers van de

hoeve de reeds aangevatte restauratiewerken niet kunnen voltooien. Zij

verkopen de hoeve dan maar opnieuw, maar met aanzienlijk verlies. Voor

deze laatste schadepost kan de architect evenwel niet aansprakelijk worden

gesteld, vermits de kopers de hoeve twee jaar voordien op eigen initiatief

hadden gekocht, zonder de architect daarover te hebben geconsul-

teerd(1841).

Tussen het zich voordoen van de beweerde oorzaak en het intreden van de

schade mag echter geen te lange tijdspanne verlopen; anders wordt het onge-

loofwaardig dat de ,,oorzaak'' de schade heeft doen intreden. Een politie-agent

van de Stad Brussel werd door een arrestant gebeten. Drie jaar na de feiten stelt

hij vast dat hij door het H.I.V.-virus besmet is. Op dat ogenblik is het echter

onmogelijk om nog na te gaan of de arrestant, ten tijde van de beet, drager van

het virus was. Evenmin kan worden uitgesloten dat de agent intussen, door

andere professionele of priveÂ contacten, besmet is geraakt(1842).

Toch hoeft een zekere afstand in de tijd geen onoverkomelijke hinderpaal te

vormen. Zo kan het organiseren van een klopjacht op wild nog worden

beschouwd als de oorzaak van een botsing van een auto met een op de

rijweg lopend everzwijn, ook al deed de botsing zich 2 aÁ 3 uur na het einde

van de jacht voor(1843).

Anderzijds kan in bepaalde omstandigheden worden beslist dat kosten die

gemaakt zijn voor de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, als een

gevolg daarvan voor rekening van de aansprakelijke persoon komen. Men

denke b.v. aan het afbreken van onderhandelingen op een ogenblik waarop

dit afbreken de afbrekende partij niet meer vrijstond. De kosten die de

wederpartij reeds voÂoÂr dit moment in het kader van de onderhandelingen

heeft gemaakt, komen voor vergoeding in aanmerking. Men denke verder

aan kosten gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of beper-

king van schade(1844).

144. DE EQUIVALENTIETHEORIE

De Belgische rechtspraak huldigt overwegend de equivalentietheorie(1845).

Men weet dat, volgens deze theorie, een fout (of een tot aansprakelijkheid

aanleiding gevend feit) als oorzaak van een schadegeval wordt beschouwd,

zodra dit schadegeval, zoals het zich in concreto voordeed, zou zijn uit-

(1841) Luik 14 oktober 1994, J.L.M.B. 1995, 302.

(1842) Brussel 9 juni 1991, R.G.A.R. 1994, nr. 12.287; vgl. Arbrb. Gent 12 mei 1995, Soc.

Kron. 1997, 555.

(1843) Pol. Dinant 19 juni 1996, De Verz. 1996, 709.

(1844) Zie A.R. BLOEMBERGEN (ed.) Schadevergoeding, Kluwer, Deventer, losbl., N.B.W.,

art. 6:98 (BOONEKAMP), aant. 10; zie ook verder, nr. 174.

(1845) Zie R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de jurisprudence. La responsabiliteÂ quasi-

deÂlictuelle'', R.C.J.B. 1995, 696, nr. 126; zie evenwel genuanceerder, B. DE TEMMERMAN, ,,Een

arrest over de invloed van een foutloos optreden door een derde op het oorzakelijk verband

tussen de initieÈle fout en de schade: aanleiding tot reflectie'', R. Cass. 1998, 174-181.
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gebleven wanneer de fout niet was gepleegd (resp. wanneer het tot aanspra-

kelijkheid aanleiding gevend feit niet had plaats gevonden). Opdat een fout

tot aansprakelijkheid aanleiding zou geven, is noodzakelijk dat deze fout een

in concreto noodzakelijke voorwaarde uitmaakte voor het schadegebeuren.

Maar, zodra dit inderdaad het geval is, is de fout steeds, onvermijdelijk, de

oorzaak van het schadegebeuren, hoe onwaarschijnlijk, onrechtstreeks of

uitzonderlijk de feitelijke gang van zaken die tot het schadegebeuren (en tot

de eruit voortvloeiende schadelijke gevolgen) leidde, ook moge zijn. Nood-

zakelijk EN voldoende voor de oorzakelijkheid van een fout is dus haar

conditio sine qua non-karakter(1846).

Theoretisch kan men allerlei bezwaren opperen tegen de equivalentietheorie,

die inderdaad tot een al te ver gaande aansprakelijkheid zou kunnen lei-

den(1847). Eenieder zal het er wel over eens zijn dat een fout niet als eÂeÂn van

de oorzaken van een schadegeval kan worden beschouwd, indien zij geen

conditio sine qua non was voor dit schadegeval. Maar wettigt de loutere

vaststelling dat het schadegeval zich zonder de fout niet zou hebben voor-

gedaan, noodzakelijkerwijze en in alle gevallen de conclusie dat deze fout als

eÂeÂn van zijn oorzaken moet worden beschouwd?

Zoals hierna moge blijken, leidt de toepassing van de equivalentietheorie in

de meeste gevallen echter nauwelijks tot problemen, en zou men net het-

zelfde resultaat hebben bekomen, indien men een andere causaliteitstheorie

had toegepast, b.v. die van de adequate oorzaak, volgens welke enkel die fout

als oorzakelijk kan worden beschouwd, die het schadegeval, zoals dit zich

voordeed, met een zekere mate van waarschijnlijkheid kon teweegbrengen.

Aan de overigens relatief zeldzame geloofsbelijdenissen in de equivalentie-

theorie vanwege de rechtspraak moet dan ook niet te veel aandacht worden

gehecht.

In Frankrijk past men, op nogal pragmatische en opportunistische wijze, nu

eens de equivalentietheorie toe en dan weer die van de adequate veroorza-

king(1848). In werkelijkheid is de rechtspraak er van oordeel dat het verband

tussen fout en schade rechtstreeks moet zijn, en dat de schade een onmiddel-

lijk gevolg van de fout moet zijn, hetgeen haar overigens niet belet een aantal

verwijderde gevolgen toch aan de aansprakelijke toe te rekenen(1849).

Dikwijls geldt dat ,,l'utilisation de la notion de causaliteÂ pour limiter la

(1846) Voor een heldere uiteenzetting van de equivalentietheorie, zie o.m. G. VINEY, La

responsabiliteÂ: conditions, (in J. GHESTIN, TraiteÂ de droit civil, IV), Parijs, 1982, 411,

nr. 339; M. VANDEWEERDT, ,,Wanneer is een plotselinge gebeurtenis een `oorzaak'?'', T.S.R.

1999, 113-163 (126-162) (erg kritisch evenwel).

(1847) R.O. DALCQ, ,,ProbleÁmes actuels en matieÁre de causaliteÂ'', R.G.A.R 1996, nr. 12656,

nr. 2; M. VANDEWEERDT, o.c., passim. Een aantal auteurs blijkt in dit verband meer heil te

verwachten van de theorie van de adequate oorzaak (R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, o.c., nrs. 134,

135, 137 en 144; H. DE RODE, a.c., nrs. 5-7). Die munt echter uit door haar extreme vaagheid.

(1848) Vgl. P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabiliteÂ, Parijs, Dalloz, 1996,

nrs. 825 en 877; G. VINEY, o.c., nr. 340, die zich echter, o.i. op basis van onjuiste motieven, ten

voordele van de equivalentietheorie uitspreekt.

(1849) G. VINEY, o.c., nr. 359.
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responsabiliteÂ n'est qu'une facËade'', die andere overwegingen verhult(1850).

De terminologie van het rechtstreeks oorzakelijk verband is immers zo vaag

dat ze bijna alle mogelijke oplossingen toelaat, resp. uitsluit.

Het Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek bepaalt in art. 6:98 dat voor

vergoeding in aanmerking komt schade die in zodanig verband staat met de

gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij

hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een

gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. Er is dus weliswaar

een conditio sine qua non-verband vereist tussen de tot aansprakelijkheid

aanleiding gevende gebeurtenis en de schade; maar er werd bewust vanaf

gezien om te kiezen voor een of andere causaliteitstheorie. Er wordt niet

langer eÂeÂn criterium gehanteerd, maar er vindt een weging plaats van

relevante gezichtspunten die slechts in hun onderling verband bezien tot

een antwoord op de toerekeningsvraag leiden. Dit belet overigens niet dat de

voorzienbaarheid van de schade eÂeÂn van de relevante gezichtspunten blijft,

op grond waarvan al dan niet tot toerekening zal worden beslist(1851).

Ongetwijfeld is art. 6:98 N.B.W. rijkelijk vaag. Maar het is de taak van de

rechter om, rekening houdende met allerlei relevante gezichtspunten, deel-

regels voor verscheidene types van gevallen te ontwikkelen. Welke maat-

staven hierbij telkens een rol (behoren te) spelen, kan niet in een wettelijke

formulering worden aangegeven. Wel behoort de appreciatie te geschieden

naar maatstaven die voor toetsing in cassatie vatbaar zijn(1852). Of deze of

gene factor bij de toerekening Ð gelet op de aard van de aansprakelijkheid

(contractuele vs. extra-contractuele) en op de schade Ð een rol mag spelen,

is vatbaar voor toetsing in cassatie(1853).

145. HET HOF VAN CASSATIE EN DE LAGERE RECHTSPRAAK HULDIGEN DE EQUI-

VALENTIETHEORIE

Wanneer een autobestuurder een rood verkeerslicht negeert, kan de feiten-

rechter deze fout slechts als niet oorzakelijk voor het daarop volgende

verkeersongeval beschouwen, wanneer uit zijn vaststellingen of motieven

blijkt dat het ongeval zich ook, zonder deze fout, zou hebben voorge-

daan(1854). Evenmin kan de fout van een 12-jarig kind dat, achterna gezeten

door een blaffende hond, zonder kijken met de fiets de rijbaan oprijdt, als niet

oorzakelijk worden beschouwd voor de aanrijding van deze jonge fietser

(1850) Vgl. G. VINEY in J. SPIER (ed.), The limits of liability, Den Haag-Londen-Boston,

Kluwer, 1996, 130.

(1851) Vgl. J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER en W.L. VALK, Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 1990, 508-510.

(1852) ASSER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, I, Zwolle, 1996, nr. 437.

(1853) ASSER-HARTKAMP, o.c., I, nr. 437.

(1854) Cass. 23 februari 1994, Arr. Cass. 1994, 192; vgl. Cass. 20 december 1996, Arr. Cass.

1996, 1243 (2e onderdeel).
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door het voertuig van een automobilist, op grond van de overweging dat de

automobilist verstrooid was en een overdreven snelheid aanhield(1855).

Dat de feitenrechter het oorzakelijk verband slechts wettig kan uitsluiten

door vast te stellen of te beslissen dat het ongeval zich ook zonder de fout zou

hebben voorgedaan(1856), toont aan dat het Hof van Cassatie principieel de

equivalentietheorie huldigt. Een fout is immers slechts dan niet oorzakelijk

voor een schadegeval, wanneer dit schadegeval (zoals het in concreto plaats-

greep), zich ook zonder de fout had voorgedaan. M.a.w., zodra de fout een

conditio sine qua non uitmaakt voor een schadegeval, wordt ze als eÂeÂn van

zijn oorzaken beschouwd.

Evenmin kan de feitenrechter de vordering van de burgerlijke partij afwijzen,

door erop te wijzen dat niet duidelijk is of de onmiddellijke fout van de

verdachte dan wel die van de burgerlijke partij het ongeval heeft veroorzaakt,

zonder te onderzoeken of de middellijke fout van de verdachte (de andere

bestuurder hinderen, agressief rijgedrag) geen noodzakelijke voorwaarde

voor het ongeval was(1857).

Het Hof van Beroep van Gent(1858) aanvaardde het oorzakelijk verband

tussen een fout, waardoor het slachtoffer gekwetst werd en verschillende

bloedtransfusies moest ondergaan, en diens H.I.V.-besmetting met het daar-

opvolgend overlijden van dit slachtoffer. Het Hof baseert zich daartoe op de

equivalentietheorie, maar stipt Ð geheel terecht Ð aan dat de oplossing

dezelfde zou zijn geweest, indien toepassing werd gemaakt van de theorie

van de adequate oorzaak.

De Franse rechtspraak oordeelde er, in gelijkaardige omstandigheden, het-

zelfde over(1859).

146. HET HOF VAN CASSATIE EN OOK DE LAGERE RECHTSPRAAK HULDIGEN DE

EQUIVALENTIETHEORIE, MAAR ...

In een aantal problematischer gevallen blijft het Hof van Cassatie weliswaar

formeel trouw aan de equivalentietheorie, maar kan men zich de vraag stellen

of het Hof de motivering van de feitenrechter niet zeer welwillend heeft

geõÈnterpreteerd, en of het, in feite, geen met de equivalentietheorie strijdige

causaliteitstheorie heeft toegepast.

Zo reed een man, opzettelijk en met de bedoeling om zelfmoord te plegen,

met zijn voertuig in het water; in het voertuig had ook zijn geliefde plaats

genomen. Zij had de mogelijkheid om het voertuig te verlaten, vermits het

(1855) Cass. 14 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 603; vgl. Cass. 15 december 1993, Arr. Cass.

1993, 1069; 15 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 303; 3 mei 1996, Arr. Cass. 1996, 394.

(1856) Cass. 23 februari 1994, gecit.

(1857) Cass. 24 maart 1999, Verkeersrecht 1999, 279.

(1858) Gent 24 april 1998, T. Gez. 1999-2000, 57, met noot J. TER HEERDT.

(1859) Parijs 7 juli 1989, Gaz. Pal. 1992, 2, 752: ,,DeÁs lors que plusieurs causes produites

successivement ont eÂteÂ les conditions neÂcessaires du dommage, toutes sont les causes, de la

premieÁre jusqu'aÁ la dernieÁre''; Cass. fr. 17 februari 1993, Gaz. Pal. 1994, 1, 82, met

noot MEMMI; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c., nr. 823.
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nog enige tijd op het water bleef dobberen. Volgens de feitenrechter maakte

ze echter opzettelijk van deze mogelijkheid geen gebruik, omdat ook zij

opzettelijk en vrijwillig voor de dood koos; het betrof dus in wezen een geval

van dubbelzelfmoord. Haar zelfmoordgedrag bestond hierin dat zij, ofschoon

zij aan de dood had kunnen ontkomen, de dood zocht en daartoe profiteerde

van de haar door haar geliefde geboden mogelijkheid. Voor het Hof van

Cassatie werd tegen deze motivering aangevoerd dat hieruit niet kan worden

afgeleid dat, indien de man niet opzettelijk met zijn auto in de Maas was

gereden, de schade zoals die zich in concreto voordeed, nl. de verdrinkings-

dood van de vrouw, zich toch zou hebben voorgedaan. Bovendien werd

ingeroepen dat een fout niet de ,,onmiddellijke'' oorzaak van de schade hoeft

te zijn om tot aansprakelijkheid aanleiding te geven. Het Hof van Cassatie

verwierp het cassatiemiddel. De vaststelling van de feitenrechter dat het

zelfmoordgedrag van de man slechts de aanleiding en niet de oorzaak van de

dood van de vrouw was, en dat haar overlijden uitsluitend het gevolg was van

haar eigen wil om te sterven, impliceert volgens het Hof dat de schade zoals

ze zich heeft voorgedaan, ook zonder de fout van de man zou ontstaan

zijn(1860). Had de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, zich echter ook

in dezelfde omstandigheden voorgedaan zonder de fout van de man Ð ook

indien men aanneemt dat ook de vrouw zelfmoord wilde plegen? Wellicht

was de vrouw dan op een ander manier, en dus niet in dezelfde omstandig-

heden uit het leven gestapt? Dat de schade zich ook, zonder de fout, in

dezelfde omstandigheden zou hebben voorgedaan, moet derhalve niet teÂ

letterlijk worden opgevat. In het onderhavige geval is blijkbaar voldoende

dat de schade Ð de dood van de vrouw Ð zich, zonder de fout, ook in

vergelijkbare omstandigheden (een nogal rekbaar begrip) zou hebben voor-

gedaan. En zelfs dit laatste kan men betwijfelen (ofschoon het Hof van

Cassatie op dit punt gebonden was door de vaststellingen van de feiten-

rechter). Wanneer twee partners dubbelzelfmoord willen plegen, zullen ze dit

meestal op dezelfde manier en in dezelfde omstandigheden doen: ofwel

plegen zij samen zelfmoord, ofwel maakt geen van beiden deze ultieme

keuze.

Een ander geval was minder dramatisch. H. beging een fout door zijn niet

regelmatig verlichte (art. 31.1.1. Wegcode) autocar op de rijbaan te statio-

neren, alhoewel er ter plaatse een gelijkgrondse berm bestond. Die fout staat

echter niet in oorzakelijk verband met de aanrijding door de wagen van D.

De autocar met aanhangwagen was immers vanop ongeveer 500 m. zeer

duidelijk zichtbaar. Voor zover zijn flikkerlichten en die van de aanhang-

wagen verwarrend zouden zijn overgekomen, moest D. alleszins de snelheid

(1860) Cass. 14 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 591, J.L.M.B. 1997, 281, met noot D. PHILIPPE, die

hierin, m.i. ten onrechte, een toepassing ziet van de theorie van de adequate oorzaak; vgl. H. DE

RODE, a.c., 13, nr. 16. Dit arrest wordt ook (en m.i. correcter) besproken door B. DE TEMMER-

MAN, ,,Een arrest over de invloed van een foutloos optreden door een derde op het oorzakelijk

verband tussen de initieÈle fout en de schade: aanleiding tot een reflectie'', R. Cass. 1998, 179-

180, noot 29.
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van zijn wagen aanpassen. Aan een snelheid van 50 aÁ 80 km./uur moest hij

tijdig kunnen stoppen, te meer door de lichten en de driehoekige reflectoren.

Aldus sluit de feitenrechter, volgens het Hof van Cassatie, elk oorzakelijk

verband uit tussen de fout van H. en de schade. En het Hof voegt er, in het

algemeen en blijkbaar principieel, aan toe: ,,De omstandigheid dat een

verkeersongeval gebeurd is bij een door een menselijke fout veroorzaakte

onregelmatige verkeerstoestand, brengt niet noodzakelijkerwijze mee dat

deze onregelmatige verkeerstoestand en dus evenmin de fout die hem heeft

veroorzaakt, in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van het

ongeval en de schadelijke gevolgen ervan. De rechter kan uit de hem

voorgelegde gegevens wettig afleiden dat de enige oorzaak van het ongeval

in een andere door hem vastgestelde fout gelegen is(1861)''. Wankelt de

equivalentietheorie dan toch? Men kan alleen maar hopen dat het Hof van

Cassatie terzake vlug klaarheid schept, en de nogal duistere formule van dit

arrest vermijdt, of expliciteert.

In een arrest van 10 mei 1994(1862) weigert het Hof van Cassatie de

beslissing van een feitenrechter te censureren, die van oordeel was dat de

fout van een voetgangster die zich, teneinde hulp te bieden bij een eerste

ongeval, onvoorzichtig op de rijbaan begaf, zonder te letten op de naderende

voertuigen, en er werd aangereden door een naderend voertuig (tweede

ongeval), de enige oorzaak uitmaakt van de door haar opgelopen schade,

met uitsluiting derhalve van het oorzakelijk verband tussen de fout, begaan

door de bestuurder bij het eerste ongeval, en haar schade. De voetgangster

kon immers de wettelijke rechtvaardiging van art. 422bis S.W. niet inroepen,

en had de overtreding van het voorschrift van art. 42.4.4 van het Verkeers-

reglement gemakkelijk kunnen vermijden. Impliceren deze vaststellingen

echter dat de voetgangster niet gekwetst zou zijn geweest, zonder de fout van

de bestuurder van het eerste ongeval? M.i. niet (zie ook verder, nr. 163).

Verder zij nog een arrest vermeld, waarin Ð zonder dat daaruit overigens

rechtsgevolgen worden afgeleid Ð ,,het oud paard van stal wordt gehaald'',

dat ,,hinnikt'' (om de beeldspraak aan te houden) dat de rechter moet nagaan

of de band die verscheidene fouten met de schade verbindt, een noodwendig

karakter heeft. Dit betekent echter enkel dat hij moet nagaan of de schade,

niettegenstaande het ingrijpen van andere fouten, zich ook zou hebben

voorgedaan zoals ze in werkelijkheid gebeurde, zonder de in het geding

zijnde fout(1863).

Ofschoon art. 215 van het E.G-verdrag, zoals gezegd, de Gemeenschap

aansprakelijk stelt voor de door haar Instellingen veroorzaakte schade ,,over-

(1861) Cass. 5 november 1996, Arr. Cass. 1996, 997; vgl. Cass. 5 november 1996, Arr. Cass.

1996, 993; Cass. 16 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 79.

(1862) Cass. 10 mei 1994, Arr. Cass. 1994, 466.

(1863) Cass. 24 maart 1999, Bull. 1999, nr. 177, Verkeersrecht 1999, 279. Voor een ,,harde''

kritiek op het criterium van de noodzakelijkheid van het oorzakelijk verband, zie M. VAN

QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Gent-

Brussel, 1972, 226-239.
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eenkomstig de algemene beginselen welke de rechtsstelsels der Lid-Staten

gemeen hebben'', vereist het Hof van Justitie een rechtstreeks oorzakelijk

verband tussen een met het Gemeenschapsrecht strijdige beslissing van een

Lid-Staat en de daardoor veroorzaakte schade(1864).

In een ander geval week het Hof van Beroep van Brussel(1865) openlijk af

van de equivalentietheorie. Het betrof andermaal het slachtoffer van een fout,

dat een bloedtransfusie moest ondergaan, en daarbij een besmetting met het

H.I.V.-virus opliep (vgl. hoger, nr. 143). Het Hof erkent dat de fout van de

voor het ongeval aansprakelijke, volgens de equivalentietheorie, de oorzaak

is van de H.I.V.-besmetting. Het voegt er echter aan toe dat een tweede fout

Ð in casu die van de leverancier van het besmette bloed Ð het oorzakelijk

verband tussen de eerste fout van de automobilist en de schade kan ver-

breken. Wel dient te worden aangestipt dat het beroep gericht was tegen een

beschikking van een rechter in kort geding(1866).

147. DE LEER VAN HET RECHTMATIG ALTERNATIEF

Een fout verliest haar causaal karakter niet, wanneer de erdoor veroorzaakte

situatie zich ook had kunnen voordoen zonder dat de aansprakelijke een fout

bedreef. Het ontbreken van oorzakelijk verband mag niet worden afgeleid uit

het feit dat het schadegeval zich ook had kunnen voordoen in andere, louter

denkbeeldige omstandigheden, die verschillen van de feitelijke omstandig-

heden waarin het zich voordeed en waarin de aansprakelijke geen fout kan

worden verweten. Als ik iemand omver loop die zijn been breekt, blijf ik

aansprakelijk, ondanks het feit dat het slachtoffer ook gekwetst had kunnen

worden indien hij over een bananenschil was uitgegleden(1867).

Ook in de besproken periode kwam deze problematiek aan bod. A's voertuig

overschreed, in strijd met het Verkeersreglement, een witte doorlopende

streep. De hem tegemoet komende automobiliste B had echter evenzeer de

bedoeling foutief de witte ononderbroken streep te dwarsen, welke bedoeling

werd verijdeld doordat A haar voertuig aanreed. Volgens de feitenrechter zou

de aanrijding zich in dezelfde omstandigheden hebben voorgedaan zoals ze

in concreto gebeurde, indien A niet gedeeltelijk over de witte ononderbroken

(1864) H.v.J. 5 maart 1996, Jur. H.v.J. 1996, I, 1029, R.C.J.B. 1997, 257, T.B.H. 1996, 956,

r.o. 65; zie daarover F. RIGAUX, ,,La responsabiliteÂ de l'Etat selon le droit des CommunauteÂs

europeÂennes, R.C.J.B. 1997, 292-294 (kritisch); K. LENAERTS en D. ARTS, Europees proces-

recht, Antwerpen-Apeldoorn, 1999, 354, nrs. 500-504, met talloze andere verwijzingen; L. VAN

DEN HENDE, ,,Overzicht van rechtspraak. Europees Gemeenschapsrecht. Rechtsbescherming.

1979-1994'', T.P.R. 1995, 323, nr. 305, die wijst op de relatieve inconsistentie van de recht-

spraak.

(1865) Brussel 4 mei 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.671.

(1866) ,,Nu het oorzakelijk verband tussen de fout (van de autobestuurder) en de schade

waarvan het verkeersslachtoffer thans gedeeltelijk en provisioneel de vergoeding vordert, zich

niet met voldoende evidentie opdringt ...''.

(1867) Aldus, erg pedagogisch, H. BOCKEN, gecit. in H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKEN-

BORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad'', T.P.R. 1995, 1459-

1460, waar men dienaangaande meer details vindt.
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streep zou gereden zijn. Maar aldus leidt deze feitenrechter de afwezigheid

van een oorzakelijk verband tussen de door A begane verkeersinbreuk en het

ongeval af uit de vaststelling dat het ongeval ook zou zijn gebeurd in de

onderstelling dat B een rijbeweging zou hebben uitgevoerd die zij in werke-

lijkheid niet uitvoerde. Zodoende houdt de feitenrechter geen rekening met

de concrete omstandigheden van de zaak, maar beoordeelt hij haar op grond

van fictieve omstandigheden, die niet met de werkelijkheid stroken(1868).

Interessant in dit verband is ook een arrest van 25 maart 1997(1869). A

mocht met zijn voertuig stilstaan op een plaats waar hij geparkeerd stond. Het

ongeval zou zich echter op dezelfde wijze hebben voorgedaan, indien A op

die plaats stilstond in plaats van er te zijn geparkeerd. Derhalve bestond er,

volgens de feitenrechter, geen oorzakelijk verband tussen het foutief parke-

ren van A en de schade.

De toegelaten situatie Ð stilstaan Ð verschilt in dit geval in niets van de

verboden situatie Ð parkeren Ð op haar (irrelevante) duur na (zie de artt.

2.22 en 2.23 van het Verkeersreglement). De bestaande situatie wordt der-

halve niet echt gewijzigd, vermits de aanrijding zich in eÂeÂn ogenblik voltrok

dat zich, kronologisch, situeerde binnen de tijdspanne gedurende welke A

geparkeerd bleef, mag men dit ogenblik isoleren, en mag men abstractie

maken van de andere tijdsmomenten gedurende welke A geparkeerd was.

Men mag zich de vraag stellen: zou het ongeval zich ook hebben voorgedaan

zoals het in concreto gebeurde, indien A, op het ogenblik van het ongeval, op

dezelfde plaats stilstond in plaats van er te zijn geparkeerd?

Niettemin heeft men de indruk dat de feitenrechter in onderhavig geval

nodeloos ingewikkeld redeneerde. De plaats die A's voertuig op de rijweg

innam, was blijkbaar en voortgaande op de vaststellingen van de feiten-

rechter, geen conditio sine qua non voor de aanrijding Ð ongeacht of het

voertuig deze plaats al dan niet langer innam dan nodig was voor het in- of

uitstappen van personen of voor het laden of lossen van goederen. Maar had

de feitenrechter in die omstandigheden niet rechtstreeks kunnen beslissen dat

A's foutief parkeren niet in oorzakelijk verband stond met het ongeval?

Nogal subtiel is de volgende (geeÈxpliciteerde) redenering die door het Hof

van Cassatie naar recht verantwoord werd bevonden(1870). Bestuurder G.

moest, in toepassing van de algemene regels inzake voorrang van rechts, op

een kruispunt voorrang verlenen aan bestuurder P. Op de door P. gevolgde

weg was echter een verkeersbord B1 (voorrang verlenen) aangebracht, dat,

door slecht onderhoud, te wijten aan de nalatigheid van de stad Walcourt,

niet zichtbaar was. Anderzijds had de stad verzuimd op de door bestuurder G.

(1868) Cass. 8 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 881.

(1869) Cass. 25 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 399.

(1870) Cass. 16 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 79; de samenvatting van het arrest is onnauw-

keurig, en het Openbaar Ministerie concludeerde in andere zin.
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gevolgde weg, in zijn rijrichting, de verkeersborden B9 of B10 (voorrangs-

weg) aan te brengen. Na de botsing tussen de voertuigen van G. en P. maakte

geen van hen gewag van enige signalisatie. Bovendien sloot het slecht

onderhoud van het verkeersbord B1 aan op het ontbreken van een voor-

rangsbord op de rijweg die G. volgde, zodat er geen onverenigbaarheid van

verkeersborden was. Bestuurder G. moest voorrang verlenen aan bestuurder

P., die, van zijn kant, omdat het verkeersbord B1 niet zichtbaar was, van

oordeel kon zijn dat hij voorrang van rechts genoot op G. Deze consideransen

impliceren, volgens het Hof van Cassatie, dat het ongeval zich op dezelfde

wijze zou hebben voorgedaan, indien de signalisatie wel in orde zou zijn

geweest.

Bij een regelmatige verkeerssignalisatie moest P. aan G. voorrang verlenen,

terwijl bij de aangeklaagde, reeÈle signalisatie, G. aan P. voorrang diende te

verlenen, en P., objectief gezien, van oordeel kon zijn dat hij voorrang van

rechts had op G. Bij een regelmatige verkeerssignalisatie zou het ongeval

derhalve te wijten zijn geweest aan de fout van P.; in de reeÈle verkeerssituatie

is het blijkbaar te wijten aan de fout van G. In die omstandigheden lijkt de

beslissing van de feitenrechter, volgens welke de foutieve signalisatie niet in

oorzakelijk verband stond met de aanrijding tussen de voertuigen van G. en

P., inderdaad correct (onder voorbehoud van andere feitelijke gegevens die

niet blijken uit het arrest).

148. REALISATIE VAN HET SPECIFIEK RISICO

Een handeling wordt in de regel slechts als foutief beschouwd, indien ze voor

anderen risico's in het leven roept, die vanuit maatschappelijk oogpunt

onaanvaardbaar zijn. Men mag iemands fysieke integriteit of zijn goederen

niet nodeloos in gevaar brengen. En als men zichzelf nodeloos in gevaar

brengt, zal men niet of slechts gedeeltelijk (zie verder) schadeloos worden

gesteld. Wie aldus zichzelf of anderen in gevaar brengt, zal allicht moeilijk

aanvaarden aansprakelijk te worden gesteld voor schade, die totaal vreemd is

aan het door zijn gedraging gecreeÈerde risico(1871).

Men denke aan het courant geval, waarin iemand meerijdt met een kennelijk

dronken autobestuurder. Op zichzelf maakt dit een fout uit. Wanneer het

evenwel tot een verkeersongeval komt dat evengoed een bloednuchtere

bestuurder had kunnen overkomen, zal de passagier, ondanks zijn fout,

volledig schadeloos worden gesteld(1872).

(1871) Vgl. ,,Bij dood of letsel door niet in achtneming van verkeers- of (andere)

veligheidsnormen ... gaat de Hoge Raad na of de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd,

als een karakteristiek (eigen cursivering) gevolg valt te beschouwen van het soort verkeers-

ongeval waarover wordt geprocedeerd'' (ASSER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, I, Algemeen

Deel van het Verbintenissenrecht, Zwolle, 1996, nr. 434).

(1872) Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W. 1998, 94 (99); vgl. Cass. 27 oktober 1992, R.G.A.R.

1994, nr. 12.299; Cass. 2 november 1994, Arr. Cass. 1994, 912.
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Hoe kan men deze oplossing rijmen met de equivalentietheorie?(1873).

Indien de passagier niet was meegereden met de dronken bestuurder, had

hij zeker geen schade opgelopen. De equivalentietheorie (en ook andere

causaliteitstheorieeÈn die uitgaan van het c.s.q.n.-vereiste, maar die eventueel

bepaalde noodzakelijke voorwaarden als ,,oorzaak'' diskwalificeren) kan aan

dergelijke gevallen slechts een bevredigende oplossing geven, door erop te

wijzen dat het c.s.q.n.-verband niet zozeer moet bestaan tussen de foutieve

handeling, in haar geheel beschouwd, en de schade, maar wel tussen het

foutief aspect van deze foutieve handeling en de schade. Zo is het meerijden

met een beschonken bestuurder niet oorzakelijk voor de schade van de

passagier, wanneer de schade zich ook had voorgedaan, indien de bestuurder

niet te diep in het glas had gekeken. Of deze redenering, in het kader van de

c.s.q.n.-formule, geheel orthodox is, kan worden betwijfeld.

In de gerecenseerde periode leverde de rechtspraak nog andere voorbeelden

op van deze problematiek.

Wie meerijdt met een bestuurder die nog te jong is om een voertuig te mogen

besturen of die over geen geldig rijbewijs beschikt, kan volledig worden

vergoed voor de door deze bestuurder veroorzaakte schade, als blijkt dat het

ongeval niet te wijten is aan diens te jeugdige leeftijd, omdat hij reeds de

nodige rij-ervaring had(1874). Wie anderzijds een voertuig bestuurt dat niet

gedekt wordt door een geldig schouwingsbewijs, begaat weliswaar een fout,

maar die is causaal irrelevant voor de uit een ongeval voortvloeiende schade,

wanneer het verkeersongeval niet te wijten is aan de staat van het voer-

tuig(1875). En wanneer iemand, zonder vergunning, een schuur heeft ge-

bouwd die hinder veroorzaakt aan zijn buurman, staat zijn fout niet in

oorzakelijk verband met de schade, nu de gebruikte materialen geen bij-

zonder gevaar opleverden en niet gemakkelijk ontvlambaar waren(1876).

In al deze gevallen deed het specifiek risico met het oog waarop de gedraging

als foutief werd gekwalificeerd, zich niet voor.

Deed dit risico zich daarentegen wel voor, dan wordt het oorzakelijk verband

bevestigd. Wie meerijdt met een zichtbaar dronken bestuurder, moet een deel

van zijn schade zelf dragen, wanneer het ongeval mede werd veroorzaakt

(1873) Vgl. H. DE RODE, o.c., 29, nr. 56: ,,L'application stricte de la theÂorie de l'eÂquivalence

des conditions aurait cependant duÃ conduire aÁ un partage des responsabiliteÂs, le dommage de

la victime reÂsultant en partie de la faute commise en circulant dans le veÂhicule d'un conducteur

pris de boisson''; M. VANDEWEERDT, o.c., 141-142, nrs. 45-46; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrecht-

matige daad'', T.P.R. 1995, 1462-1466, nr. 161; G. SCHAMPS, ,,La preÂvisibiliteÂ du dommage en

responsabiliteÂ civile'', Rev. dr. peÂn. 1994, (p. 374) p. 394, nr. 18.

(1874) Brussel 23 oktober 1997, T.A.V.W. 1998, 94; vgl. Brussel 28 april 1992, J.L.M.B. 1994,

40; Rb. Roermond 27 oktober 1994, Verkeersrecht (Ned.) 1996, 236: de bestuurder van een

busje had meer passagiers meegenomen dan toegelaten. Wanneer het specifiek risico zich dan

voordoet, wordt de fout geacht oorzakelijk te zijn, behoudens tegenbewijs. In casu werd dit

tegenbewijs geleverd aan de hand van een deskundig verslag.

(1875) Luik 3 juli 1997, J.L.M.B. 1998, 552.

(1876) Luik 23 januari 1995, T.B.B.R. 1996, 330 (333).
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door de alcoholintoxicatie van de bestuurder(1877). En wie reeds een rijbe-

wijs heeft behaald, doch slechts mag rijden onder begeleiding van een

ervaren bestuurder, begaat een fout in oorzakelijk verband met een verkeers-

ongeval, wanneer hij, op roekeloze wijze, alleen een voertuig bestuurt en

daarbij een andere wagen aanrijdt. Zijn begeleider zou een dermate roeke-

loze rijstijl immers nooit hebben toegelaten(1878). De fout van een verze-

kerde die, na een verkeersongeval te hebben veroorzaakt, vluchtmisdrijf

pleegt, laat zijn W.A.M.-verzekeraar niet toe tegen hem een regresvordering

in te stellen. Zonder het gepleegde vluchtmisdrijf zou de politie weliswaar de

nodige vaststellingen hebben kunnen doen, maar dit zou niets hebben ver-

anderd aan de teweeg gebrachte schade(1879).

Andere beslissingen zijn daarentegen moeilijk te rechtvaardigen. Zo werd

een bestuurder aansprakelijk gesteld voor een verkeersongeval, o.m. omdat

hij heroõÈne vervoerde, ,,omdat hij zich enkel op de plaats van het ongeval

bevond en hierbij betrokken was tijdens en omwille van het vervoer van

drugs''(1880). Het vervoer van heroõÈne mag dan wel een strafbaar feit zijn,

maar men ziet bezwaarlijk in wat het ongeval met het drugstransport te

maken heeft. Nergens vermeldt de rechter dat de bestuurder onder invloed

van heroõÈne was, noch dat hij onvoorzichtig reed wegens de aanwezigheid

van heroõÈne in zijn voertuig.

Men vergelijke hiermee een arrest van het Franse Hof van Cassatie(1881),

waarin het ging om twee companen die een auto gestolen hadden. De

bestuurder veroorzaakte een ongeval met de wagen, en zijn passagier sprak

zijn verzekeraar aan in schadevergoeding, op basis van de Wet Badinter. De

feitenrechter wees de vordering toe, en het Franse Hof van Cassatie verwierp

de ingestelde voorziening. Ofschoon de motivering van het Hof van Cassatie

niet zeer gelukkig is, wordt de beslissing door Jourdain goedgekeurd. ,,Dans

la rigueur d'une application stricte du systeÁme de l'eÂquivalence des condi-

tions Ð que la jurisprudence ne retient d'ailleurs pas Ð on pourrait peut-

eÃtre soutenir que le vol fuÃt une condition neÂcessaire de l'accident, car il est

vrai que sans celui-ci l'accident se ne fuÃt pas produit ... Sans meÃme exiger

que la faute fuÃt une cause adeÂquate Ð ce qu'elle n'eÂtait assureÂment pas Ð il

est au moins requis qu'elle ait joueÂ un certain roÃle dans la geneÁse de

l'accident, qu'elle en repreÂsente une explication plausible. Or, le vol du

veÂhicule eÂtait en l'espeÁce une circonstance purement contingente, sans

(1877) Antwerpen 13 januari 1995, De Verz. 1995, 449; Gent 3 juni 1994, T.G.R. 1994, 172;

vgl. Rb. Namen 30 juni 1995, De Verz. 1995, 638: meerijden met een te jonge bestuurder die

rij-ervaring mist.

(1878) Luik 13 mei 1997, J.L.M.B. 1998, 231 (234); vgl. Pol. Nijvel 15 december 1997,

J.L.M.B. 1999, 168; vgl. i.v.m. de notarieÈle aansprakelijkheid H.R. 18 december 1992, N.J.

1994, nr. 91.

(1879) Rb. Nijvel 27 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.088.

(1880) Corr. Brussel 23 oktober 1996,De Verz. 1997, 326; dit was weliswaar niet de enige fout

die hem kon worden verweten.

(1881) Cass. fr. 17 november 1993, Rev. trim. dr. civ. 1994, 115, nr. 4, met opm. P. JOURDAIN.
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veÂritable lien logique avec le dommage corporel conseÂcutif aÁ l'acci-

dent''(1882).

De Politierechter van Dinant(1883) erkent dat niet bewezen is dat een 16-

jarige bestuurder niet de vereiste rijvaardigheid bezat, maar vermoedt dat hij,

wegens zijn te jeugdige leeftijd, niet de rij-ervaring van een volwassene had,

en beschouwt deze leeftijd derhalve als eÂeÂn van de oorzaken van het ongeval.

149. ZICH FOUTIEF BEVINDEN OP DE PLAATS WAAR DE SCHADE INTREEDT

In dit verband kan men zich ook de vraag stellen of het zich foutief bevinden

(door onregelmatig te parkeren b.v.) op de plaats waar een verkeersongeval

zich voordoet, niet impliceert dat deze fout een van de oorzaken van het

ongeval en van de eruit voortvloeiende schade uitmaakt.

Deze vraag moet genuanceerd en in concreto worden beantwoord. Het is

immers denkbaar dat het ongeval zich ook had voorgedaan in (nagenoeg, zie

hoger) dezelfde omstandigheden, indien het voertuig even verder geparkeerd

stond, waar parkeren wel toegelaten is.

Wanneer een tram aanbotst tegen een onregelmatig in de nabijheid van de

tramsporen gestationeerd voertuig, werd de fout van de automobilist als een

van de oorzaken van het ongeval beschouwd; dit laatste zou zich immers

zonder zijn fout niet op dezelfde manier hebben voorgedaan(1884).

Een fietser van zijn kant reed in de verboden rijrichting. Hij was duidelijk

zichtbaar voor de voorrangsplichtige automobilist A, voor wie hij zeker geen

onvoorzienbare hindernis uitmaakte. De rechter was van oordeel dat het

ongeval zich niet zou hebben voorgedaan in dezelfde omstandigheden en met

dezelfde schadelijke gevolgen, zonder de fout van de fietser(1885).

Anderzijds echter weigerde het Hof van Cassatie, in een arrest van 5 novem-

ber 1996(1886), blijkbaar in strijd met de equivalentietheorie, de volgende

redenering van een feitenrechter te censureren. Het voertuig, bestuurd door

A, stond stil in de doorsteek tussen twee rijvakken, doch nog gedeeltelijk op

de linkerrijstrook, hoewel het mogelijk was die rijstrook volledig te ontrui-

men. B merkte deze verkeerssituatie vanop 400 m. op en paste zijn rijgedrag

aan door geleidelijk zijn snelheid te verminderen om, zo nodig, tijdig te

kunnen stoppen. C, die manifest zonder de vereiste aandacht zijn voertuig

bestuurde, merkte niet tijdig op dat het voor hem rijdend voertuig van B

geleidelijk aan het vertragen was. Hij reed dit voertuig achteraan zwaar aan,

en wierp het tegen het stilstaand voertuig van A. Ofschoon ook A een fout

beging, staat ze niet in oorzakelijk verband met de aanrijding en de eruit

(1882) P. JOURDAIN, loc. cit.

(1883) Pol. Dinant 6 juli 1995, T. Vred. 1996, 226. Weliswaar stipt de rechter nog aan dat

dezelfde bestuurder enige weken na dit eerste ongeval, in een tweede ongeval, de dood vond.

(1884) Brussel 15 november 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12.772; vgl. Brussel 27 juni 1996, Res et

iura imm. 1996, 112.

(1885) Gent 3 juni 1994, T.G.R. 1994, 176.

(1886) Cass. 5 november 1996, Arr. Cass. 1996, 993.
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voortvloeiende schadelijke gevolgen, die enkel te wijten zijn aan de mani-

feste onachtzaamheid van C.

150. OORZAKELIJKHEID VAN EEN VERZUIM

De fout kan evengoed in een handeling als in een verzuim bestaan. Om uit te

maken of een verzuim een van de oorzaken uitmaakt van de aangevoerde

schade, moet men veronderstellen dat de ten onrechte verzuimde handeling

toch heeft plaats gehad en zich afvragen of de schade zich, in die hypothese,

niet zou hebben voorgedaan. Men moet dus het hypothetisch feitelijk verloop

reconstrueren, zoals dit er zou hebben uitgezien, indien het verzuim niet was

gepleegd, of, anders uitgedrukt, indien de verzuimde handeling wel was

gesteld. De rechtspraak biedt in de gerecenseerde periode andermaal talloze

voorbeelden van deze omissiecausaliteit.

Twee echtgenoten die voornemens zijn om bij onderlinge toestemming uit de

echt te scheiden, stellen een tegenbrief op, waarbij de ene er zich, in strijd

met de notarieÈle voorafgaande overeenkomsten, toe verbindt aan de andere

een vergoeding van x fr. uit te keren. Wanneer de echtscheiding definitief

geworden is, weigert hij evenwel zijn verbintenis na te komen, en roept

daartoe de nietigheid van de tegenbrief in. Daarop spreekt zijn ex de notaris

aan, en verwijt hem haar niet te hebben gewezen op de nietigheid van de

tegenbrief. De vordering wordt afgewezen, bij gebrek aan oorzakelijk ver-

band. Het staat immers helemaal niet vast dat de schuldenaar zijn verbintenis

daadwerkelijk zou hebben kunnen nakomen, wanneer die, rechtsgeldig, in de

notarieÈle voorafgaande overeenkomst was opgenomen(1887).

En wanneer een opdrachtgever van bouwwerken, in strijd met art. 4 van de

Wet van 20 februari 1939, geen beroep doet op een architect, staat deze fout

niet in oorzakelijk verband met de schade die voortvloeit uit een niet volgens

de regels der kunst geplaatste betegeling. De aannemer die zich hoofdzake-

lijk of uitsluitend met het leggen van vloeren inlaat, behoort immers te weten

dat een te vroege betegeling en het niet-gebruiken van toeslagstoffen, grote

risico's inhoudt(1888). Sluit dit echter uit dat de aangeklaagde slechte

betegeling zich niet zou hebben voorgedaan, indien de werken onder toezicht

van een architect hadden gestaan?

In strijd met art. 1527 Ger. W. had een gerechtsdeurwaarder veel meer in

beslag genomen goederen verkocht dan nodig was voor de betaling van de

schuldvorderingen en de kosten; hij had de verkoop moeten beperken tot 1/4

(1887) Brussel 9 mei 1997, T.B.B.R. 1998, 218, met noot C. COUQUELET, ,,ValiditeÂ des contre-

lettres aux conventions preÂalables aÁ divorce par consentement mutuel et responsabiliteÂ du

notaire''; vgl. Rb. Charleroi 9 maart 1995, Rev. prat. not. b. 1997, 617; Gent 6 februari 1997,

T. Not. 1998, 504; Brussel 14 januari 1998, Rev. prat. not. b. 1999, 463; Bergen 16 januari

1997, J.L.M.B. 1997, 443: een advocaat verzuimt zich burgerlijke partij te stellen; Rb. Brussel

9 oktober 1995, T.B.B.R. 1996, 71; Brussel 2 oktober 1997, J.T. 1998, 183; Arbh. Luik

20 november 1995, Rev. ReÂg. Dr. 1996, 140.

(1888) Kh. Hasselt 23 januari 1996, R.W. 1996-97, 1342; vgl. Rb. Doornik 26 september 1994,

Iuvis 1998, 798; Gent 10 oktober 1994, A.J.T. 1994-95, 259; Vred. St. Jans Molenbeek

21 januari 1997, T. App. 1998, afl. 1, 12.
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van de in beslag genomen goederen. Deze fout veroorzaakte echter geen

schade. Indien hij slechts 1/4 van de goederen had verkocht, had hij de rest

moeten vervoeren naar een opslagplaats om ze daar in bewaring te geven. Dit

zou nieuwe kosten hebben meegebracht, die op hun beurt tot een tweede

beslag aanleiding zouden hebben gegeven; Ð aldus, m.i. nogal welwillend

voor de gerechtsdeurwaarder, het Hof van Beroep van Brussel(1889).

Een advocaat bij het Hof van Cassatie meldt aan zijn correspondent dat de

mogelijkheid bestaat om een cassatiemiddel in te dienen, maar beschrijft

deze kans als ,,erg delicaat en aleatoir''. In werkelijkheid had hij beter een

ronduit negatief advies verleend. De uit deze (eventuele) fout voortvloeiende

schade bestaat echter niet in het verlies van de kans om voor het Hof van

Cassatie, en daarna voor de verwijzingsrechter, gelijk te krijgen, maar enkel

uit de kosten van het cassatiegeding, dat immers, voorzienbaar, tot misluk-

king gedoemd was(1890).

Een arts ging bij een patieÈnt over tot een therapeutische coloscopie om

darmpolypen te verwijderen. Hij had zijn patieÈnt niet ingelicht over het

daarmee gepaard gaande kleine (0,04 tot 2%) risico op darmperforatie.

Volgens de rechter had hij dit moeten doen, teneinde van zijn patieÈnt een

toestemming met kennis van zaken te bekomen(1891). Helaas voor de

patieÈnt werd zijn darm geperforeerd. De rechter is evenwel van oordeel dat

er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de gebrekkige informatieverschaf-

fing en de schade van de patieÈnt. Bij een correcte informatie zou de patieÈnt

immers toch hebben toegestemd in de ingreep, gelet op de geringe waar-

schijnlijkheid en het niet zeer ernstig karakter van het risico enerzijds, en op

het gevaar van darmpolypen anderzijds(1892).

Ook in het volgende geval werd het oorzakelijk verband ontkend. Een patieÈnt

had toestemming gegeven voor het uitvoeren van een endoscopische blaas-

halsincisie. Tijdens de ingreep ging de uroloog, zonder dat daartoe dringende

noodzaak bestond, bijkomend over tot enucleatie van een prostaatadenoma.

De patieÈnt hield er ernstige sexuele dysfuncties aan over, en stelde de uroloog

aansprakelijk. Volgens de deskundige kon echter ook de geplande ingreep

(blaashalsincisie) waarvoor de patieÈnt wel toestemming had verleend, tot

analoge of dezelfde sexuele dysfuncties leiden. Er bestaat derhalve geen

oorzakelijk verband tussen de ongeoorloofde uitbreiding van de geplande

ingreep en de schade. Maar de toestemming van de patieÈnt met de geplande

ingreep was niet gegeven met kennis van zaken, vermits de uroloog aan zijn

(1889) Brussel 21 september 1995, Act. Droit 1996, 185 (193).

(1890) Brussel 24 november 1998, A.J.T. 1999-2000, 200; het betreft een ten overvloede

gegeven motief.

(1891) Zie daarover Th. VANSWEEVELT, ,,De toestemming van de patieÈnt'', T.P.R. 1991, 285-

373.

(1892) Rb. Nijvel 5 september 1995, Rev. ReÂg. Dr. 1995, 298; vgl. over het probleem van het

oorzakelijk verband in dezen, Th. VANSWEEVELT, o.c., 346-352, nrs. 83-92, en meer in het

algemeen, J.L. FAGNART, ,,Charge de la preuve et responsabiliteÂ meÂdicale'', te verschijnen in

MeÂlanges offerts aÁ Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, 2000, nrs. 30-36.
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informatieplicht te kort geschoten was. Ofschoon er, nog steeds volgens de

gerechtsdeskundige, voor deze ingreep geen alternatieven waren, bestonden

die wel degelijk volgens het advies van de eigen expert van het slachtoffer.

Deze alternatieven werden echter niet uitgeprobeerd, waardoor het slacht-

offer minstens een kans op uitstel van de ingreep misliep. Dit laatste houdt in

dat hij deze alternatieve behandelingsmethodes, volgens de rechter, vooraf

zou hebben willen uitproberen, en pas met de Ð riskante Ð blaashalsincisie

zou hebben ingestemd, wanneer de alternatieven geen soelaas brach-

ten(1893).

In dit verband kan ook de doctrine(1894) worden vermeld, volgens welke de

geneesheer die een ingreep toepast op een patieÈnt, zonder diens welover-

wogen en op kennis van zaken gebaseerde instemming te hebben bekomen,

op zichzelf een ongeoorloofde aantasting pleegt op de fysieke integriteit van

deze patieÈnt. Deze zienswijze laat toe de bewijsmoeilijkheden (zie verder) op

te lossen inzake het oorzakelijk verband tussen de onvoldoende voorlichting

van de patieÈnt en diens schade (bestaande in de realisatie van het hem niet

meegedeelde risico). Het medisch handelen dat niet voorafgegaan wordt door

een ,,informed consent'' van de patieÈnt is in zijn geheel onrechtmatig; men

moet zich niet meer afvragen of de patieÈnt wel zou hebben ingestemd met de

hem voorgestelde therapie, indien hij wel behoorlijk was voorgelicht. Eerder

werd evenwel betoogd dat het causaal verband niet zozeer moet bestaan

tussen de onrechtmatige handeling in haar geheel en de schade, maar wel

tussen het foutief aspect van die handeling (in casu de onvolledige informa-

tieverschaffing) en de schade.

Ook de Belgische Staat is wel eens (eufemistisch uitgedrukt) in verzuim. Zo

zette hij de Europese richtlijn inzake de zelfstandige handelsagenten te laat in

de nationale wetgeving om (Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagent-

uurovereenkomst). Een handelsagent had op 9 januari 1986 een handels-

agentuurovereenkomst gesloten met vennootschap X, waarin o.m. werd

bepaald dat hij, bij beeÈindiging der overeenkomst, op geen enkele vergoe-

ding aanspraak kon maken. Art. 17 van bedoelde Richtlijn verplichtte de Lid-

Staten nochtans maatregelen te treffen om aan de opgezegde handelsagent

een uitwinningsvergoeding te doen uitkeren, wanneer hij nieuwe klanten had

aangebracht of het zakencijfer aanzienlijk had doen toenemen. De rechter

beoordeelt de situatie alsof de Richtlijn wel tijdig in de Belgische wetgeving

was omgezet, en kent aan de handelsagent, ten laste van Staat, een vergoe-

ding van 3 maand toe. Een langere opzegtermijn kon hij (de handelsagent)

echter niet bekomen, vermits de hem contractueel toegekende termijn sa-

menviel met de minimumduur van de door de Richtlijn vooropgestelde

termijn(1895).

(1893) Rb. Leuven 10 februari 1998, T.B.B.R. 1998, 163.

(1894) Zie o.m. J.L. FAGNART, a.c., nr. 36 en de aldaar geciteerde verwijzingen.

(1895) Rb. Brussel 13 februari 1998, J.L.M.B. 1998, 1261; vgl. Rb. Luik 19 maart 1997,

J.L.M.B. 1997, 759; Luik 22 december 1998, Rev. ReÂg. Dr. 1999, (25) 29-30.
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II. Het toezicht van het Hof van Cassatie op vaststellingen van de

feitenrechter(1896)

151. BEGINSELEN

De feitenrechter kan er zich, bij ontstentenis van een conclusie dienaan-

gaande, toe beperken het oorzakelijk verband vast te stellen of te ontkennen.

Hij hoeft die vaststelling of ontkenning, nog steeds bij ontstentenis van een

desbetreffende conclusie, niet nader te motiveren. Op die manier ontsnapt

zijn beoordeling van het oorzakelijk verband aan elk toezicht door het Hof

van Cassatie(1897).

Het oorzaak-begrip is echter een juridisch begrip: als oorzaak geldt elke fout

(of tot aansprakelijkheid aanleiding gevend feit), bij ontstentenis waarvan de

schade, zoals ze zich in concreto voordeed, zou uitgebleven zijn (zie hoger,

nr. 144). Zodra de feitenrechter zijn beslissing omtrent het bestaan of het niet

bestaan van een oorzakelijk verband derhalve motiveert, stelt hij zich bloot

aan de censuur van het Hof Ð terwijl hij zijn beslissing terzake moet

motiveren, wanneer de partijen daaromtrent concludeerden.

Het Hof van Cassatie overweegt dan ook herhaaldelijk dat ,,de rechter

weliswaar op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het bestaan

of het niet bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade

afleidt, maar dat het Hof (van Cassatie) nagaat of de rechter die beslissing

wettig heeft kunnen gronden op de door hem gedane vaststellingen''. Wan-

neer de feitenrechter b.v. heeft vastgesteld dat een fietser ontijdig en foutief

de rijweg oversteekt, waar hij door een wagen wordt aangereden, kan de

feitenrechter de fout van de fietser niet als niet oorzakelijk beschouwen, door

erop te wijzen dat de automobilist overdreven snel reed en bovendien

verstrooid was. Deze laatste omstandigheid heeft immers uitsluitend betrek-

king op de tegen de automobilist bewezen verklaarde fout, maar impliceert

niet dat de schade ook zonder de fout van het slachtoffer zou ontstaan zijn,

zoals ze zich heeft voorgedaan(1898).

Het kan zelfs voorvallen dat de feitenrechter met zoveel woorden vaststelt

dat de schade, zoals ze zich voordeed, ook zou zijn ingetreden zonder de fout

van de verweerder, maar dat anderzijds uit zijn andere feitelijke vaststellin-

gen het tegendeel blijkt. Wanneer twee te snel en in het midden van de baan

rijdende wagens het rood licht negeren, en op het kruispunt tegen elkaar

aanbotsen, kan bezwaarlijk worden ontkend dat het negeren van het rood

verkeerslicht een conditio sine qua non was voor de aanrijding, zoals die

zich voordeed. De feitenrechter die dit ontkent, spreekt zichzelf eigenlijk

(1896) Vgl. R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de jurisprudence. La responsabiliteÂ quasi-

deÂlictuelle'', R.C.J.B. 1995, 697-699, nr. 128.

(1897) Cass. 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 620.

(1898) Cass. 14 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 603; vgl. Cass. 29 november 1995, Arr. Cass.

1995, 1053; Cass. 3 mei 1996, Arr. Cass. 1996, 395; Cass. 25 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 399.
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tegen(1899). Het Hof van Cassatie vermijdt echter de vaststellingen van de

feitenrechter nopens het conditio sine qua non-verband, als strijdig met zijn

andere vaststellingen, te censureren. Het beperkt er zich toe te verwijzen naar

zijn antwoord op een andere cassatiemiddel, waarin werd beslist dat de

ontkenning van het oorzakelijk verband niet wettelijk verantwoord is, ver-

mits uit geen enkele vermelding van het vonnis kan worden afgeleid dat het

ongeval zich ook zonder de fout zou hebben voorgedaan, zoals het gebeurd

is(1900).

III. Het bewijs van het oorzakelijk verband

152. HET OORZAKELIJK VERBAND MOET ZEKER ZIJN

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet vast staan dat het

schadegebeuren, zoals het zich in concreto voordeed, niet zou zijn gebeurd,

bij ontstentenis van de fout (of van het tot aansprakelijkheid aanleiding

gevend feit).

Wanneer iemand een auto bestuurt, zonder zijn veiligheidsgordel te hebben

dicht geklikt, en in een zeer zware botsing met een zware vrachtwagen

betrokken geraakt, is het helemaal niet zeker dat de veiligheidsgordel het

slachtoffer zou hebben gered(1901).

De door een boiler vrijgekomen koolstofmonoxyde veroorzaakte het over-

lijden van twee huurders van een woning. Het toestel had geen afvoersysteem

voor de verbrande gassen; en kort voor het ongeluk had eÂeÂn van de slacht-

offers de afvoerbuis voor de bedorven lucht afgesloten door, na een storm,

een omgedraaide emmer op de uitmonding ervan te plaatsen. Volgens de

installateur was er ten tijde van de plaatsing van de boiler evenwel een spleet

van 2 cm. onder de deur die de aanvoer van verse lucht mogelijk maakte.

Bovendien stelde de werking van de installatie gedurende meer dan 10 jaar

geen enkel probleem. Het oorzakelijk verband tussen de eventuele fout van

de installateur en de dood van de bewoners staat onvoldoende vast. De twijfel

speelt in het voordeel van de verdachte(1902).

Het Franse Hof van Cassatie censureerde anderzijds de beslissing van een

feitenrechter niet, die het oorzakelijk verband bewezen achtte tussen een

(1899) Cass. 23 februari 1994 (voorziening van Charles Meurisse tegen de beslissing op de

burgerlijke rechtsvordering tegen hem ingesteld door de N.V. Cockerill Sambre), Arr. Cass.

1994, (193) 195. Een vonnis van Pol. Gent 12 maart 1998, T.G.R. 1999, 50 zou wel eens aan het

hier aangeklaagde euvel kunnen lijden.

(1900) Vgl. vorig Overzicht, T.P.R. 1995, p. 1470, nr. 165.

(1901) Bergen 9 april 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12474; vgl. Gent 15 april 1994, Rev. prat. not.

b. 1995, 257; Bergen 3 mei 1995, AmeÂn. 1996, 169; Pol. Hasselt, afd. St. Truiden 5 maart 1997,

De Verz. 1997, 654; Antwerpen 9 september 1997, T.A.V.W. 1998, 101; Pol. Gent 11 september

1997, T.A.V.W. 1999, 112.

(1902) Luik 14 januari 1997, T. Aann. 1998, 8; vgl. Antwerpen 21 juni 1997, T. Gez. 1996-97,

122, met noot: of de maagbloedingen te wijten zijn aan de inname van een geneesmiddel is niet

zeker, ofschoon mogelijk.
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verkeersongeval en de H.I.V.-besmetting van het slachtoffer van dit ongeval,

dat talloze bloedtransfusies had moeten ondergaan. Vooreerst ging de feiten-

rechter ervan uit dat het slachtoffer, voor het ongeval, nog niet besmet was.

Hij besliste met name, minstens impliciet, dat de H.I.V.-besmetting aan een

bloedtransfusie te wijten was, en niet b.v. aan riskant sexueel gedrag. Verder

diende hij uit te maken of het slachtoffer, dat aan hemofilie leed, de besmet-

ting niet door een eerdere bloedtransfusie, daterend van voÂoÂr het verkeers-

ongeval, had opgelopen. Zich louter baserend op het feit dat de aan het

slachtoffer toegediende hoeveelheid bloed, na het ongeval, veel groter was

dan de hem voor het ongeval occasioneel toegediende hoeveelheid, beslist hij

dat het slachtoffer inderdaad werd besmet door een van de talloze bloed-

transfusies die hem na het ongeval werden toegediend(1903). Deze uitspraak

is ongetwijfeld slachtoffervriendelijk; maar ze is niettemin betwistbaar.

Het Gentse Hof van Beroep acht het oorzakelijk verband tussen een foutief

veroorzaakt ongeval en de H.I.V.-besmetting van het slachtoffer ,,met ge-

rechtelijke zekerheid'' bewezen op basis van meer overtuigende elemen-

ten(1904). Het slachtoffer werd zwaar verwond in Duitsland, en moest er

verscheidene ernstige chirurgische ingrepen ondergaan. Voordien waren

hem nog geen bloedtransfusies toegediend. VoÂoÂr het ongeval was het

H.I.V.-virus in Duitsland nog weinig verspreid. En, vermits heterosexualiteit

veeleer de regel dan de uitzondering is, mocht er worden van uitgegaan dat

het (intussen overleden) slachtoffer heterosexueel was, bij gebreke aan

andersluidende indicaties. Ten tijde van de ingrepen was nog geen test

beschikbaar die de aanwezigheid van het H.I.V.-virus in het bloed kon

aantonen. Anderzijds importeerde Duitsland vrij veel bloed uit landen, waar

donoren tegen betaling bloed gaven, en waar het virus aanwezig was bij

sommigen onder hen. Bovendien was een andere besmettingsbron uiterst

onwaarschijnlijk, nu het slachtoffer, zoals gezegd, naar alle waarschijnlijk-

heid heterosexueel was, geen drugspuiter was en heterosexuele contacten in

1984 (datum van het ongeval) nog relatief veilig waren.

Tenslotte dient te worden vermeld dat de rechter een gerechtsdeskundige kan

aanstellen om hem te adviseren over de al dan niet oorzakelijkheid van de

fout, wanneer de inlichtingen waarover hij beschikt, hem onvoldoende lijken

om de knoop door te hakken(1905).

153. GEVALLEN WAARIN HET OORZAKELIJK VERBAND WERD AANGENOMEN

Ter illustratie van de bewijsproblematiek die zich met betrekking tot het

oorzakelijk verband Ð juister, in verband met het conditio sine qua non-

verband Ð kan stellen, volgen thans nog enige jurisprudentieÈle voorbeelden,

waarin dit verband werd bevestigd (zie ook nr. 152).

(1903) Cass. fr. 17 februari 1993, Gaz. Pal. 1994, 1, 82, met kritische noot van F. MEMMI.

(1904) Gent 24 april 1998, T. Gez. 1999-2000, 57, met noot J. TER HEERDT; vgl. nr. 143 en noot

1837.

(1905) Antwerpen 18 mei 1998, R.H.A. 1998, 409; Gent 24 april 1998, gecit. in de vorige noot.
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Een kredietverlener kent aan een kredietnemer een kredietopening toe, mits

een hypothecaire inschrijving op diens goederen. De hypotheekvestiging is

evenwel ongeldig, omdat eÂeÂn van de gehypothekeerde goederen niet toebe-

hoorde aan de kredietnemer. De notaris heeft dit niet opgemerkt, omdat het

hem door de Ontvanger der Registratie en Domeinen afgeleverde certificaat

van oorsprong van eigendom onjuist was. De kredietnemer wordt insolvent,

en de kredietverlener spreekt de Ontvanger in schadevergoeding aan. Het

oorzakelijk verband tussen diens fout en de schade wordt bevestigd. Indien

de door hem verstrekte informatie juist was geweest, zou de kredietverlener

het krediet niet hebben toegestaan of zou hij in elk geval bijkomende

zekerheden hebben gevraagd(1906).

Een auto, bestuurd door A, boort zich door de middenberm van de autosnel-

weg, en rijdt er een tegenligger, B, aan. Daardoor wordt A uit zijn wagen

geslingerd, en komt zijn lichaam op het wegdek terecht. Bestuurder C wordt

plots met A's lichaam geconfronteerd, en rijdt erover. Bestuurder D komt

van iets verder; hij kon de lichten van C's wagen opmerken, doch botst er

niettemin tegenaan. De oorspronkelijke fout van A is de oorzaak van alle

verdere schade(1907).

De serres van een tuinder werden sterk bevuild door uitwerpselen van

spreeuwen. Dit berokkent hem schade door licht- en warmteverlies. Hij wijt

de schade aan de boven de serres lopende hoogspanningskabels van Electra-

bel (art. 18 W. 10 maart 1925). De omstandigheid dat de bevuiling juist de

lijn volgt van de hoogspanningskabels, toont het oorzakelijk verband aan

tussen de schade en de aanwezigheid van deze kabels boven de serres(1908).

Terecht heeft de feitenrechter anderzijds beslist dat de fout van een genees-

heer-geneticus die bij een raadpleging naliet de ouders te verwittigen van het

risico op het optreden van een erfelijke aandoening, in oorzakelijk verband

staat met het verwekken van een kind dat inderdaad getroffen blijkt te zijn

door bedoelde erfelijke aandoening. De ouders consulteerden de arts immers

om er zeker van te zijn dat hun eventueel nageslacht niet aan genetisch

bepaalde aandoeningen zou lijden(1909). In dergelijke gevallen van ,,beõÈn-

vloedingsoorzakelijkheid'', waarin A aan B een bepaald advies verstrekt of

hem anderszins informatie verschaft, op basis waarvan deze laatste, vrij en

autonoom, zijn beslissing neemt om tot een bepaalde handeling over te gaan

Ð in dit geval de ontplooiing van een op voortplanting gerichte sexuele

activiteit Ð kan er omtrent het oorzakelijk verband nochtans moeilijk

absolute zekerheid bestaan. Men moet zich steunen op hetgeen, statistisch

beschouwd, het meest waarschijnlijk is(1910). Een soortgelijke redenering

(1906) Bergen 26 mei 1993, Rev. prat. not. b. 1994, 414; vgl. Rb. Charleroi 26 januari 1996,

Rev. prat. not. b. 1997, 613; Gent 22 juni 1994, T.R.V. 1994, 612.

(1907) Gent 8 mei 1995, A.J.T. 1995-96, 113, met noot F. GLORIEUX; vgl. Antwerpen

22 februari 1996, T.A.V.W. 1997, 165.

(1908) Rb. Antwerpen 9 mei 1995, Iuvis 1996, 488.

(1909) Cass. fr. 26 maart 1996, R.G.A.R. 1997, nr. 12.857.

(1910) Vgl. R.O. DALCQ, ,,ProbleÁmes actuels en matieÁre de causaliteÂ'', R.G.A.R., o.c., nrs. 4-6.
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blijft echter verenigbaar met de equivalentietheorie, en hoeft geen toepassing

te maken van de theorie van de adequate oorzaak. Op basis van statistische

correlaties stelt men gewoon vast dat het advies van de arts, naar alle

waarschijnlijkheid, een conditio sine qua non is geweest voor de schade

van de ouders.

Een arbeidsongevallenverzekeraar deelde van zijn kant aan een verzekerde,

slachtoffer van een arbeidsongeval, mee dat hij een kapitaal zou ontvangen

dat 36 zo groot was dan datgene waarop hij in werkelijkheid recht had.

Daarop ging het slachtoffer een forse hypothecaire lening aan die hij echter

niet kon terugbetalen, als hem het bedrag werd uitbetaald, waarop hij

werkelijk aanspraak kon maken en dat veel kleiner bleek dan hem voorge-

spiegeld. De fout van de arbeidsongevallenverzekeraar staat in oorzakelijk

verband met de schade(1911).

In onduidelijke omstandigheden komt een motorfietser ten val. Het feit dat,

op de plaats van de val, een nummerplaat van iemands auto op het wegdek

ligt, wordt als de oorzaak van de val beschouwd. De motorfietser reed

immers zeker niet te snel; de nummerplaat was van aard om een motorfietser

het evenwicht te doen verliezen; en de gelijktijdigheid tussen de aanwezig-

heid van de nummerplaat en de val stond vast(1912).

Wanneer fenomeen x frequent gevolgd wordt door fenomeen y en er een

statistisch significante correlatie bestaat tussen beide fenomenen, kan even-

tueel worden aangenomen dat x als een van de oorzaken van y fungeert, zelfs

indien het mechanisme waardoor x tot y leidt niet juist gekend is. Wanneer

b.v. eÂeÂn enkele hemofiliepatieÈnt een H.I.V.-besmetting oploopt, zal hij het

zeer moeilijk hebben om aan te tonen dat zijn besmetting het gevolg is van

een bloedtransfusie. Maar als duizenden hemofiliepatieÈnten met dit verra-

derlijk virus besmet blijken te zijn, wordt het oorzakelijk verband tussen de

toediening van bloed en de H.I.V.-besmetting erg waarschijnlijk(1913).

Hetzelfde geldt i.v.m. het bewijs van het oorzakelijk verband tussen het

innemen van het DES-hormoon door zwangere vrouwen en het tientallen

jaren later optreden van kanker bij hun dochters, de zgn. DES-dochters in

Nederland (zie daarover verder, nr. 155).

En indien, kort na elkaar, na de uitvoering van wegeniswerken, op een

welbepaalde plaats verscheidene auto's uit de bocht gaan, terwijl er, na het

aanbrengen van een begrinding, een einde komt aan de reeks ongevallen, kon

worden besloten dat de gebrekkige toestand van het wegdek, onmiddellijk na

de wegeniswerken, aan de oorsprong van de ongevallen ligt(1914).

(1911) Rb. Brussel 19 september 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.965.

(1912) Bergen 13 maart 1998, Verkeersrecht 1998, 389.

(1913) Vgl. R.O. DALCQ, o.c., nr. 26.

(1914) Gent 15 september 1998, T.A.V.W. 1999, 26.
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154. GEVALLEN WAARIN HET OORZAKELIJK VERBAND NIET WERD AANGENOMEN

Thans worden enkele gevallen vermeld waarin de rechtspraak het oorzakelijk

verband op gemotiveerde wijze ontkent.

Een verwarrende verkeerssignalisatie op een kruispunt is niet oorzakelijk

voor de aanrijding tussen de voertuigen van twee bestuurders, wanneer de

eerste bestuurder verklaart niet te hebben gelet op de verkeerssignalisatie en

bovendien veel te snel reed(1915). Om het oorzakelijk verband tussen het

niet-dragen van de veiligheidsgordel en de door een verkeersongeval ver-

oorzaakte verwondingen te ontkennen, mogen de feitenrechters overigens

steunen op het feit van algemene bekendheid dat de veiligheidsgordel bij

hevige zijdelingse aanrijdingen heel wat minder bescherming biedt dan bij

frontale botsingen(1916).

De alcoholintoxicatie van een autobestuurder is niet oorzakelijk voor de

aanrijding waarin hij betrokken raakt, wanneer hij moet uitwijken voor een

voetganger die zich op de rijweg bevindt, zich daarna bruusk naar rechts

moet begeven om een tegenligger te vermijden, en bovendien door de lichten

van diens wagen verblind wordt. In soortgelijke omstandigheden had gelijk

welke bestuurder wellicht een aanrijding veroorzaakt(1917).

Een negen maand drachtige koe werd dood aangetroffen, nadat A met een

warme luchtballon op een naburige weide een landing uitvoerde. Het over-

vliegen van de luchtballon staat echter niet in oorzakelijk verband met de

dood van de koe. Haar eigenaar had, na de landing, samen met de lucht-

ballonvaarder, een inspectietocht gemaakt, en geen enkele opmerking ge-

formuleerd i.v.m. de twee koeien die rondliepen op de weide. Twee van de

drie geconsulteerde dierenartsen trekken dit oorzakelijk verband bovendien

in twijfel(1918).

Anderzijds staat het oorzakelijk verband tussen een foutief veroorzaakt

ongeval en het inkomensverlies van de vennootschap, opgericht door het

slachtoffer van dit ongeval, niet vast. Uit de boekhouding van de vennoot-

(1915) Antwerpen 2 februari 1994, R.W. 1995-96, 365; vgl. Brussel 25 september 1997,

J.L.M.B. 1998, (1566) 1570, met noot M. DELNOY; Pol. Gent 3 november 1998, De Verz.

1999, 309.

(1916) Cass. 23 september 1997, Arr. Cass. 1997, 847. Vgl.: Twee passagiers van een

verongelukte auto droegen hun veiligheidsgordel niet, en werden, bij een botsing, gekwetst.

Hun fout staat echter niet in oorzakelijk verband met de opgelopen kwetsuren. Een derde

passagier die wel de veiligheidsgordel droeg, werd immers zwaar gekwetst aan het hoofd; het

voertuig ging bovendien over kop, en gleed verder door over de tramrails (Gent 21 februari

1995, T.A.V.W. 1997, 58, met noot R. VAN GYSEL, ,,Risico-aanvaarding en de passagier''); vgl.

Antwerpen 9 september 1997, T.A.V.W. 1998, 101.

(1917) Luik 16 juni 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.612; vgl. Kh. Luik 21 februari 1994, J.L.M.B.

1995, 622.

(1918) Gent 21 juni 1994, R.W. 1994-95, 674; zie evenwel Gent 18 oktober 1995, R.W. 1995-

96, 1214. De aansprakelijkheid van de luchtballonvaarder wordt geregeld door het Verdrag van

Rome van 7 oktober 1952 betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan derden

op het aardoppervlak veroorzaakt, waarvan de bepalingen op het Belgisch grondgebied van

toepassing zijn, ongeacht of het buitenlandse of binnenlandse luchtvaartuigen betreft (Wet

14 juli 1966, B.S. 27 september 1966); vgl. Vred. Beveren 18 oktober 1994, R.W. 1995-96, 994.
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schap blijkt immers dat haar ondergang aan andere factoren te wijten is: een

te lage omzet, te hoge kosten en een onderkapitalisatie(1919).

Een notaris verzuimde de uitlener die een hypothecaire inschrijving in eerste

rang wou, op de hoogte te brengen van een hem door de fiscus verstuurde

notificatie, waaruit bleek dat de kandidaat-ontleners nog fiscale schulden

hadden. De gehypothekeerde goederen moeten worden uitgewonnen; en dan

blijkt dat de inschrijving, genomen ten voordele van de uitlener, geprimeerd

wordt door een hypotheek van de fiscus, die tot inschrijving was overgegaan

net voor de uitlener, maar nadat de notaris een hypothecaire staat had

aangevraagd Ð hetgeen, volgens de rechter, meebracht dat de notaris, op

dit punt althans, geen fout kon worden aangewreven. Het niet-meedelen van

de fiscale notificatie staat niet in oorzakelijk verband met de schade die de

uitlener lijdt door het feit dat zijn hypotheek moet wijken voor die van de

fiscus. Een zodanig verband zou enkel kunnen worden aangenomen, wanneer

de uitlener bewijst dat hij geweigerd zou hebben de leningsakte te onder-

tekenen, indien hij de inhoud van de hem niet meegedeelde notificatie had

gekend. Dit laatste is nogal ongeloofwaardig, vermits hij weÂl over vroegere

fiscale notificaties beschikte, waaruit fiscale schulden van de ontleners en

hun twijfelachtige solvabiliteit reeds bleken(1920).

Ten gevolge van een foutief veroorzaakt ongeval, kan een leerling van het

secundair onderwijs de lessen niet bijwonen vanaf 3 tot en met 28 februari

1993. Hij slaagt niet in zijn eindexamen, en moet zijn jaar overdoen, in een

andere richting dan zijn oorspronkelijke. Hij stelt voor de daaruit voortvloei-

ende schade de automobilist aansprakelijk, die het ongeval veroorzaakte. De

rechter wijst de vordering af. Het is niet bewezen dat de tijdelijke afwezig-

heid van de lessen gedurende de maand februari 1993, nog ver verwijderd

van de examenperiode van het vierde jaar, aan de oorsprong lag van het niet

slagen. De nog resterende maanden moesten als voldoende worden be-

schouwd om het derven van de lessen te ondervangen. De leerling was

trouwens voordien evenmin geslaagd, terwijl hij een richting (Economie)

volgde die, naar redelijkheid, minder zwaar was dan de richting ,,Economie-

Wiskunde'' die hij nu volgde. Het slachtoffer erkent bovendien zelf maar een

middelmatige tot zwakke leerling te zijn(1921). Maar zijn middelmatige tot

zwakke leerlingen juist niet meer kwetsbaar voor studie-onderbrekingen dan

meer begaafden?

Voor het overige zij verwezen naar nr. 150.

(1919) Corr. Brussel 23 december 1994, De Verz. 1995, 305.

(1920) Rb. Brussel 14 april 1997, T.B.B.R. 1999, 71.

(1921) Antwerpen 6 oktober 1998, A.J.T. 1999-2000, 148; Brussel 28 april 1997, T.A.V.W.

1998, 32 stelde zich iets milder op, en kende een schadevergoeding toe voor de verlies van een

kans.
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155. DE BEWIJSLAST RUST OP DE EISER-SCHADELIJDER

Een kredietverlener kent een krediet toe aan een kredietnemer, en eist als

zekerheid een hypothecaire inschrijving. Ten gevolge van een fout van de

instrumenterende notarissen verkeert de kredietverlener in de waan dat het

een hypotheek in tweede rang betreft. In feite werd zijn hypothecair recht

echter geprimeerd door nog 2 bijkomende hypothecaire inschrijvingen ten

voordele van de B.B.L., terwijl een hypothecaire inschrijving ten voordele

van een ander kredietverlener intussen werd doorgehaald. Als de krediet-

nemer insolvent blijkt, wordt het gehypothekeerd goed verkocht; de verkoop

brengt 4.772.357 fr. op. De B.B.L. bekomt 1.882.768 fr. krachtens de in haar

voordeel genomen hypothecaire inschrijvingen, terwijl de kredietverlener

zich met een bedrag van 981.916 fr. tevreden moet stellen. De rechter

veroordeelt de twee notarissen om aan de gedupeerde kredietverlener het

bedrag van 1.882.768 fr. te betalen. Indien hij immers de werkelijke hypo-

thecaire toestand van het onroerend goed had gekend, had hij de hem door de

kredietnemer aangeboden waarborgen kunnen aanvullen met andere zeker-

heden of zich anderszins kunnen indekken tegen het risico van diens in-

solventie. De kredietverlener hoeft niet positief te bewijzen dat deze andere

maatregelen hem hetzelfde resultaat zouden opgeleverd hebben dat hij zou

hebben bereikt, indien de te zijnen voordele genomen hypothecaire inschrij-

ving de rang had bekleed die ze, volgens de nalatige notarissen, bekleedde.

Maar aldus miskent de feitenrechter de regel dat het aan de benadeelde staat

het oorzakelijk verband te bewijzen tussen de fout en de schade, zoals die

zich in concreto heeft voorgedaan(1922).

Dit blijft gelden, wanneer de fout een misdrijf uitmaakt, en de beklaagde

inroept dat de door hem verschuldigde schadevergoeding moet worden

verminderd, vermits de dood van het slachtoffer vermeden had kunnen

worden, indien het zijn veiligheidsgordel had gedragen. Ofschoon deze

omstandigheid in dat geval niet geheel ongeloofwaardig was, stond ze niet

in oorzakelijk verband met het ongeval, maar kon ze eventueel enkel de

schadelijke gevolgen van dit ongeval verminderen. Ze maakt derhalve geen

rechtvaardigingsgrond uit; en de bewijslast van het oorzakelijk verband

tussen de beweerde fout van het slachtoffer en diens schade blijft integraal

bij de veroorzaker van het ongeval liggen(1923).

Vermeldenswaardig in dit verband is ook een vonnis van de Politierechtbank

van Turnhout(1924). Een voertuig met 2 inzittenden, A en B, knalde tegen

twee benzinepompen, waarbij beide inzittenden ernstige verwondingen op-

liepen. Het bleek echter onmogelijk om uit te maken wie van beiden, A of B,

dit voertuig ten tijde van het ongeval bestuurde. De vordering van A tegen B

(1922) Cass. 13 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 886, Pas. 1995, I, 917; vgl. Cass. 19 juni 1998,

Bull. 1998, nr. 324; Rb. Ieper 13 februari 1996, T.B.B.R. 1998, 162; ten onrechte anders: Gent

22 juni 1994, T.R.V. 1994, 612.

(1923) Cass. 3 december 1997, J.L.M.B. 1999, 136.

(1924) Pol. Turnhout 3 juni 1999, Verkeersrecht 1999, 302.
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werd dan ook afgewezen, en die van B tegen A onderging hetzelfde lot.

Zowel A en B waren echter onbetwistbaar slachtoffers van een verkeers-

ongeval, waarbij het voertuig betrokken was. Hun schade dient derhalve te

worden vergoed door de W.A.M.-verzekeraar van het bij het ongeval be-

trokken voertuig. Deze verzekeraar wierp weliswaar op dat de bestuurder

zich, krachtens art. 29bis, §2 W.A.M.-wet, niet kon beroepen op het door

deze wet ingestelde vergoedingsstelsel. Maar hij kon niet aantonen wie van

beide slachtoffers de bestuurder was.

In de jaren 50 en 60 namen veel zwangere vrouwen het hormonenpreparaat

Des, om een vroeggeboorte te vermijden. Tientallen jaren bleek dat hun

dochters, op vrij jonge leeftijd, carcinomen ontwikkelden in de uro-genitale

streek. Uiteraard kon niemand van hen nog aantonen welke producent het

door hun moeder destijds, meer dan 20 jaar geleden, schadeverwekkend

geneesmiddel had geproduceerd en op de markt gebracht. Zij konden zelfs de

kring van de mogelijke aansprakelijke producenten niet uitputtend afbake-

nen. De Nederlandse Hoge Raad(1925) kwam aan hun bewijsnood echter

tegemoet door art. 6: 99 N.B.W., dat, ten tijde van de feiten vanzelfsprekend

nog niet formeel van kracht was, op te vatten als de weergave en de

codificatie van de tijdens de relevante periode (i.e. de tijd van de zwanger-

schap van hun moeders) reeds bestaande rechtsopvatting. Dit artikel luidt als

volgt: ,,Kan de schade een gevolg zijn van twee of meer gebeurtenissen voor

elk waarvan een andere persoon aansprakelijk is, en staat vast dat de schade

door ten minste eÂeÂn van deze gebeurtenissen is ontstaan, dan rust de ver-

plichting om de schade te vergoeden op ieder van deze personen, tenzij hij

bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf

aansprakelijk is''.

Vervolgens beslist de Hoge Raad dat elke Des-dochter ermee kon volstaan

ten opzichte van elk der gedaagde farmaceutische bedrijven aan te voeren:

(i) dat het betrokken bedrijf in de relevante periode (de periode van de

zwangerschap van hun moeder) Des in het verkeer heeft gebracht en daar-

voor wegens een door haar gemaakte fout aansprakelijk is, (ii) dat er nog een

of meer andere Ð al dan niet in het geding betrokkene Ð producenten zijn

die in de relevante periode eveneens Des op foutieve wijze in het verkeer

heeft (hebben) gebracht, en (iii) dat zij schade heeft geleden, die het gevolg is

van het Des-gebruik, maar dat niet meer is vast te stellen van wie het

gebruikte Des afkomstig is (r.o. 3.7.5). Men merke verder op dat alle

gedaagde farmaceutische bedrijven voor de gehele schade aansprakelijk

werden gesteld, en niet in verhouding tot hun marktaandeel. Elke Des-

dochter vorderde immers van elk van de gedaagde farmaceutische bedrijven

vergoeding van de gehele door haar geleden schade; en het zou niet redelijk

zijn hen in een nadeliger situatie te plaatsen dan voorzien in art. 6:99, enkel

omdat er ook veel andere benadeelden zijn. Elk der producenten is immers

(1925) H.R. 9 oktober 1992, N.J. 1994, nr. 535, met concl. Adv.-gen. HARTKAMP, en noot

CJHB.

TPR 2000 1899



voor het geheel aansprakelijk; wel kan eenieders marktaandeel van belang

zijn om de verhouding te bepalen waarin de verscheidene farmaceutische

bedrijven onderling zullen moeten bijdragen in de schadevergoedingsschuld.

Vermelden we tenslotte nog dat, wanneer de wet een aansprakelijkheids-

vermoeden instelt, hij eveneens het oorzakelijk verband tussen de vermoede

fout en de schade waarvoor de aansprakelijk gehouden persoon moet instaan,

vermoedt. Aldus heeft het in art. 1384, tweede lid B.W. vervatte (weerleg-

baar) vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor de door hun

minderjarige kinderen veroorzaakte schade, niet alleen betrekking op het

bestaan van een fout in de opvoeding van of in het toezicht op het kind dat de

schade heeft veroorzaakt, maar tevens op het oorzakelijk verband tussen die

vermoede fout en de veroorzaakte schade(1926).

156. VERLIES VAN EEN KANS(1927)

Het is voor de benadeelde niet altijd gemakkelijk om het gestelde oorzakelijk

verband afdoende te bewijzen. Men kan hem dan echter tegemoet komen

door het verlies te vergoeden van de kans dat hij de schade niet zou hebben

geleden.

Het slachtoffer van een verkeersongeval werd niet vergoed, omdat zijn

advocaat verzuimd had zich burgerlijke partij te stellen. Indien hij dit wel

had gedaan, had hij ter zitting de versie van de beklaagde kunnen betwisten

of minstens bepaalde onderzoeksmaatregelen kunnen vorderen, zoals het

horen van getuigen. Door deze zware professionele fout van zijn raadsman,

verloor hij de kans om te worden vergoed(1928).

Een arrest van het Hof van Cassatie van 19 juni 1998(1929) creeÈert terzake

enige verduidelijkingen. De fout heeft enerzijds een zekere schade veroor-

(1926) Cass. 20 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 549; vgl. R.O. DALCQ, TraiteÂ de la

responsabiliteÂ civile, II, nr. 2341.

(1927) Zie hierover in het algemeen J.L. FAGNART, ,,Charge de la preuve et responsabiliteÂ

meÂdicale'' te verschijnen inMeÂlanges offerts aÁ Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, 2000, nrs. 3-

21, m.i. te streng voor de slachtoffers.

(1928) Bergen 16 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 443 (445). Het Hof is echter niet duidelijk in

zijn begroting van de schade; explicieter in een zeer analoge context is Rb. Brussel 9 oktober

1995, T.B.B.R. 1996, 71; vgl. het interessante Brussel 24 november 1998, A.J.T. 1999-2000,

200 i.v.m. de aansprakelijkheid van een advocaat bij het Hof van Cassatie; Gent 23 juni 1998,

T.B.B.R. 1999, 351: een advocaat bij het Hof van Cassatie stelt laattijdig cassatieberoep in.

Ofschoon de eiser, op basis van de toenmalige rechtspraak van het Hof van Cassatie, aldaar bot

zou hebben gevangen en de advocaat zelf een negatief advies had uitgebracht, werd een

vergoeding toegekend wegens het verlies van een kans: het Hof van Cassatie kan zijn recht-

spraak steeds wijzigen, en er waren indicaties dat een zodanige wijziging niet uit te sluiten was;

Brussel 28 april 1997, T.A.V.W. 1998, 32: verlies van de kans van een werkonbekwaam

geworden student om te slagen in zijn examens. Voor Nederland: Amsterdam 4 januari

1996, N.J. 1997, 213: door een medische fout verliest een patieÈnt de kans op volledig herstel

of althans op minder erge gevolgen.

(1929) Cass. 19 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 721, met noot E.L.; vgl. Rb. Leuven 10 februari

1998, T.B.B.R. 1998, 163, die de schadevergoeding voor het verlies van een kans wegens een

medische fout, ex aequo et bono, op 250.000 fr. begroot.
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zaakt, nl. het verlies van de kans dat een voordelig gevolg zou zijn ingetreden

(c.q. dat een nadelig gevolg zou uitblijven). Tegenover die zekere schade

staat echter de hypothetische schade, die hierin bestaat dat het risico zich

daadwerkelijk voordoet. De schade die bestaat in het verlies van de kans om

een risico te vermijden (zekere schade) verschilt van de hypothetische schade

die bestaat in de verwezenlijking van dit risico. Eerstgenoemde schade is

noodzakelijk minder omvangrijk dan laatstgenoemde. De omstandigheid dat

iemands fout de zekere schade heeft veroorzaakt, rechtvaardigt op zichzelf

niet dat de aansprakelijke wordt veroordeeld om de hypothetische schade

gedeeltelijk te vergoeden.

Wanneer de politiediensten b.v. nalieten voorzorgsmaatregelen te treffen

waardoor, met 50% waarschijnlijkheid, zou zijn voorkomen dat een geweld-

dadig persoon aan iemand anders ernstig lichamelijk letsel toebrengt, gaat

het niet op deze politiediensten te veroordelen tot vergoeding van de helft

van de door de geweldenaar daadwerkelijk veroorzaakte schade. De nalatig-

heid van de politie veroorzaakte immers enkel het verlies van een 50% kans

dat de gewelddaden zouden zijn uitgebleven, maar niet de schadelijke

gevolgen van het gewelddadig optreden.

EeÂn en ander belet m.i. evenwel niet dat de rechter het verlies van de kans (de

reeÈle schade) kan begroten op een bepaald percentage van de hypothetische

schade(1930). Volgens de waarschijnlijkheidsrekening is de waarde van een

50%-kans om 100 fr. te bekomen, toch gelijk aan 100650% = 50.

Ook in Nederland gaan in de doctrine stemmen op in deze richting(1931).

Een fabriek zendt b.v. op onrechtmatige wijze een gevaarlijke hoeveelheid

straling uit of verspreidt dioxine in de voedselketen. Daardoor krijgt de in de

buurt levende bevolking een verhoogde kans om een bepaalde ziekte te

krijgen, zonder dat nochtans aangetoond kan worden in welke individuele

gevallen de ziekte werd veroorzaakt door de onrechtmatige daad. Wanneer

de gecreeÈerde verhoogde kans aanzienlijk is, zou men de fabriek jegens alle

gelaedeerden aansprakelijk kunnen achten voor dat gedeelte van hun schade

dat overeenkomt met de kans dat hun ziekte door de straling of de dioxine is

veroorzaakt. De door een gelaedeerde geleden schade die voor vergoeding in

aanmerking komt, kan worden gesteld op dit percentage van zijn werkelijke

schade dat overeenstemt met de kans dat zijn ziekte daadwerkelijk door de

fout werd veroorzaakt.

(1930) Over de begroting van de schade, bestaande in het verlies van een kans, zie

L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, e.a., ,,Overzicht van Rechtspraak. Schade en schadeloos-

stelling'', T.P.R. 1994, 981-984, nr. 12.1.

(1931) Zie o.m. ASSER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, I, Zwolle, 1996, p. 349, nr. 434b, en

de aldaar gecit. literatuur. Vgl. voor Frankrijk, P. JOURDAIN, ,,Jurisprudence francËaise en

matieÁre de droit civil. Obligations et contrats speÂciaux'', Rev. trim. dr. civ. 1994, p. 110, nr. 2.
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In een opmerkelijk arrest veroordeelde het Hof van Beroep van Brus-

sel(1932) 2 artsen wegens onopzettelijke doodslag, ofschoon hun fout erin

bestond dat zij nagelaten hadden een patieÈnt met een acuut longoedeem over

te brengen naar de afdeling ,,intensieve zorgen'', waar de patieÈnt, volgens de

deskundigen, 50% kans zou hebben gehad om het er levend vanaf te brengen.

Dit arrest is onorthodox: de fout van de artsen heeft de patieÈnt enkel van een

ernstige overlevingskans beroofd, hetgeen, op burgerrechtelijk gebied, ge-

volgd moet worden door het toekennen van een forse schadevergoeding,

maar hetgeen geen strafrechtelijke veroordeling van de artsen wettigt.

157. ONWEERLEGBAARVERMOEDENVAN (NIET)-OORZAKELIJKHEID TEN GEVOLGE

VAN HET STRAFGEWIJSDE

Wanneer een automobilist een zware fout begaat en daarbij schade veroor-

zaakt (hij rijdt b.v. in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie), kan

zijn W.A.M.-verzekeraar tegen hem een regresvordering instellen, voor

zover deze fout eÂeÂn van de oorzaken van het ongeval uitmaakte(1933).

( a ) S a m e n l o o p v a n e e n o n v o o r z i c h t i g h e i d s d e l i c t m e t

a l c o h o l i n t o x i c a t i e a c h t e r h e t s t u u r

Het is een sinds lang uitgemaakte kwestie dat, wanneer de strafrechter twee

afzonderlijke straffen oplegt, enerzijds wegens het onopzettelijk toebrengen

van slagen en verwondingen (of wegens onopzettelijke doodslag), en ander-

zijds wegens het besturen van een motorrijtuig in staat van alcoholintoxi-

catie, hij zeker en noodzakelijk heeft beslist dat de alcoholintoxicatie niet het

gebrek aan vooruitzicht of voorzorg oplevert die eÂeÂn van de oorzaken vormt

van de toegebrachte verwondingen (of van de dood). Daarom kan de ver-

zekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van een automobilist, die in

dronken toestand aan iemand lichamelijk letsel toebracht (of hem doodde),

zich, na de vergoeding van de slachtoffers, niet keren tegen zijn verzekerde.

Het gezag van het strafgewijsde geldt immers erga omnes, en bindt met name

ook de burgerlijke rechter, bij wie deze regresvordering aanhangig is.

(1932) Brussel 24 maart 1999, R.G.A.R. 1999, nr. 13.154, met kritische noot van A. MASSET,

,,La perte d'une chance de survie retenue comme eÂleÂment de l'homicide involontaire'',

R.G.A.R. 1999, nr. 13.153. Het arrest beroept zich expliciet op de doctrine van C. HENNAU-

HUBLET, L'activiteÂ meÂdicale et le droit peÂnal, Brussel-Parijs, 1987, 237 e.v. Men leze over deze

problematiek ook nog G. VINEY, o.c., 433-440, nrs. 369-373; P. LE TOURNEAU en L. CADIET,

o.c., nr. 876.

(1933) Art. 25, 2, B modelpolis 1992; zie over het verhaal van de verzekeraar in het algemeen

E. BREWAEYS, ,,De regresvordering van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrij-

tuigen'' in X., Verzekeringsrecht, Antwerpen, 1998, 7-42, en over de invloed daarop van het

strafrechtelijk gewijsde C. VAN SCHOUBROECK, G. JOCQUEÂ , A. VANDERSPIKKEN en H. COUSY,

,,Overzicht van rechtspraak. Verzekering Motorrijtuigen. 1980-1997'', T.P.R. 1998, 227-242,

nrs. 70.1-72.7. Aangezien hier enkel wordt gehandeld over het oorzakelijk verband i.v.m. het

regres van de verzekeraar, wordt niet ingegaan op het verschil van de regeling van het regres

voÂoÂr en na de Landverzekeringswet 1992. Wel kan vermeld worden dat de polis 1992 in

beginsel enkel bij dronkenschap nog in een regres voorziet.
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In de gerecenseerde periode had de rechtspraak een aantal keer de gelegen-

heid deze klassiek geworden regel te bevestigen(1934).

De burgerlijke rechter is echter enkel gebonden door hetgeen de strafrechter

zeker en noodzakelijk heeft beslist. Zekerheid omtrent zijn beslissing is er

niet, wanneer hij zichzelf tegenspreekt wat betreft het al dan niet bestaan van

een oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en het toegebrachte

letsel. Dit is b.v. het geval, wanneer de strafrechter weliswaar twee ver-

schillende straffen oplegt voor enerzijds het onvoorzichtigheidsdelict

(artt. 418-420 S.W.) en anderzijds de alcoholintoxicatie achter het stuur,

terwijl hij echter vaststelt dat deze alcoholintoxicatie eÂeÂn van de oorzaken

van het ongeval was. Door deze tegenstrijdigheid tussen de motivering van

het strafvonnis en zijn dictum, verliest het rechterlijk gewijsde zijn gezag, om

de eenvoudige reden dat men niet kan uitmaken wat de strafrechter eigenlijk

heeft beslist over het oorzakelijk verband(1935).

Voor kritiek vatbaar (afgezien van het sub B uiteengezette) lijkt daarentegen

een arrest van het Hof van Beroep van Bergen(1936). De strafrechter had de

alcoholintoxicatie weliswaar afzonderlijk bestraft, maar had in zijn motive-

ring deze intoxicatie krachtig gehekeld en streng bestraft. M.i. houdt dit

echter niet in dat hij de intoxicatie als eÂeÂn der oorzaken van de toegebrachte

letsels beschouwde. Het Hof van Beroep van Gent(1937) steunde zich

anderzijds op de afzonderlijke bestraffing van de alcoholintoxicatie achter

het stuur, om elk oorzakelijk verband te ontkennen tussen de intoxicatie en de

door de geõÈntoxiceerde bestuurder toegebrachte letsels. Niettemin had de

strafrechter ook overwogen dat ,,de misdrijven waarvoor de beklaagde

veroordeeld werd, schade hebben veroorzaakt aan de burgerlijke partijen,

welke vergoeding vragen''.

De burgerlijke rechter is evenmin gebonden door het gezag van het strafge-

wijsde, wanneer de strafrechter de beklaagde heeft veroordeeld wegens het

onopzettelijk toebrengen van letsels, maar de strafvordering wegens alcoho-

lintoxicatie achter het stuur verjaard heeft verklaard. In dit geval mocht hij

immers geen kennis nemen van de tenlastlegging ,,alcoholintoxicatie achter

het stuur''(1938).

Wanneer de strafrechter daarentegen twee verschillende straffen oplegt,

,,omdat het niet zeker is dat het ongeval waarbij de jonge M.S. de dood

vond, te wijten is aan de alcoholintoxicatie van de verdachte'', staat erga

(1934) Bergen 5 maart 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.593; Gent 29 september 1993, T.G.R.

1994, 49; Brussel 3 september 1997, T.A.V.W. 1998, 85; vgl. Cass. 27 oktober 1992, R.G.A.R.

1994, nr. 12.299; Gent 2 juni 1995, R.G.A.R. 1999, nr. 13.041: onduidelijk is echter of de

alcoholintoxicatie ook fysiek letsel meebracht; Luik 19 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 147:

samenloop van te snel rijden, met gebrekkige remmen en versleten banden, en onopzettelijke

doodslag.

(1935) Luik 30 april 1996, J.L.M.B. 1996, 1698.

(1936) Bergen 23 mei 1995, R.G.A.R. 1997, nr. 12815.

(1937) Gent 31 mei 1995, R.G.A.R. 1999, nr. 13.042.

(1938) Brussel 28 september 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13.178.
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omnes vast dat niet bewezen is dat deze intoxicatie de dood van het slacht-

offer teweeg bracht(1939).

( b ) H e t a b s o l u u t g e z a g v a n h e t s t r a f g e w i j s d e w o r d t

b e p e r k t d o o r d e n o o d z a a k om d e r e c h t e n v a n d e

v e r d e d i g i n g t e e e r b i e d i g e n

Zoals voorspeld in het vorig overzicht(1940), werd de zo-even besproken

klassieke rechtspraak achterhaald door het algemeen rechtsbeginsel van de

eerbiediging van de rechten van de verdediging, dat o.m. is neergelegd in

art. 6.1 van het E.V.R.M.. De verzekeraar kan voor de strafrechter slechts

tussenkomen, voor zover tegen de verzekerde een burgerlijke rechtsvorde-

ring tot vergoeding van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade wordt

ingesteld(1941). Hij kan daarbij evenwel geen agressieve houding aannemen

tegen zijn verzekerde; hij mag met name niet concluderen over de eenheid of

de dualiteit van de aan deze verzekerde ten laste gelegde feiten. Indien nu

wordt aangenomen dat de afzonderlijke bestraffing van de alcoholintoxicatie

achter het stuur, ipso facto, iuris et de iure, elk oorzakelijk verband tussen

deze intoxicatie en de veroorzaakte letsels uitsluit, kan de verzekeraar der-

halve, in strijd met art. 6.1 E.V.R.M., voor geen enkele rechter zijn rechten

doen gelden. De ,,Waffengleichheit'' tussen de bij de burgerlijke rechter

regreszoekende verzekeraar en de verzekerde die er zich toe kan beperken

de afzonderlijke bestraffing van de alcoholintoxicatie in te roepen, wordt

duidelijk verbroken.

Wegens het hieÈrarchisch superieur karakter van artikel 6, lid 1 E.V.R.M. kan

de verzekeraar derhalve, ondanks de dubbele bestraffing, voor de feiten-

rechter bewijzen dat de alcoholintoxicatie de letsels heeft veroorzaakt. Het

Hof van Cassatie besliste dan ook terecht: ,,Het gezag van het strafrechterlijk

gewijsde staat er niet aan in de weg dat een partij in een later burgerlijk

proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te

betwisten, in zoverre zij geen partij was in het strafgeding of er niet vrij haar

belangen kon laten gelden''(1942). De lagere rechtspraak was het Hof van

Cassatie op dit punt trouwens voor geweest(1943).

(1939) Bergen 11 december 1995, Verkeersrecht 1997, 44; zie evenwel Cass. 22 juni 1989,

R.W. 1989-90, 1219, Pas. 1989, I, 1169, nr. 625, met concl. adv.-gen. PIRET, besproken in het

vorig Overzicht, T.P.R. 1995, p. 1475, nr. 170, B.

(1940) T.P.R. 1995, p. 1478-1479, nr. 170, C.

(1941) Art. 14, § 1, vijfde lid en § 2 W.A.M.; Cass. 19 januari 1994, Arr. Cass. 1994, nr. 31.

(1942) Cass. 2 oktober 1997, R.W. 1997-98, 814, met gelijkluidende concl. van adv.-gen.

DUBRULLE, die het geheel van de problematiek nog eens duidelijk uiteenzet. Het Hof vernietigt

met deze beslissing een arrest van Gent 29 september 1993, T.G.R. 1994, 49, dat geweigerd had

de draagwijdte van het gezag van het strafgewijsde te temperen in het licht van art. 6, lid 1

E.V.R.M. Zie ook: Luik 17 juni 1998 (samenvatt.), J.L.M.B. 1999, 745; Pol. Brugge 13 januari

1998, T.A.V.W. 1998, (p. 88) p. 90, nr. 3; Gent 12 februari 1998, T.B.H. 1998, 663, met noot

G. JOCQUEÂ .

(1943) Gent 21 oktober 1994, R.W. 1994-95, 1297; Luik 30 april 1996, J.L.M.B. 1996, 1698

(1701,10); Brussel 3 december 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.987; vgl. Antwerpen 2 februari

1994, R.W. 1995-96, 365.
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Ondanks het gezag van het strafgewijsde kan de verzekeraar dan ook, bij de

uitoefening van zijn regresvordering, nog aantonen dat de dronkenschap wel

degelijk een van de oorzaken van de schade was. Hij mag zich daarbij zelfs

steunen op het beding van de modelpolis, volgens hetwelk de dronkenschap

van de bestuurder vermoed wordt de schade te hebben veroorzaakt, derwijze

dat de verzekerde de niet-oorzakelijkheid van zijn alcoholintoxicatie moet

bewijzen(1944).

( c ) S am e n l o o p v a n e e n w i l l e k e u r i g e v e r k e e r s -

o v e r t r e d i n g m e t a l c o h o l i n t o x i c a t i e a c h t e r h e t s t u u r

Het gezag van het strafgewijsde komt enkel toe aan hetgeen noodzakelijk

door de strafrechter werd beslist, aan het beschikkend gedeelte van het

strafvonnis en aan de motieven die daarvoor de noodzakelijke grondslag

vormen.

Wanneer een bestuurder werd veroordeeld tot een geldboete van 150 F.

wegens weigering een bloedproef te ondergaan, een geldboete van 150 F.

wegens het besturen van een voertuig in staat van dronkenschap, en tot een

geldboete van 10 F. wegens een inbreuk op de artt. 10.1.1 en 10.1.3 van het

Wegverkeersreglement, spreekt hij zich niet uit, ook niet impliciet, over de

schade en over haar mogelijke oorzaken. Het weigeren van een bloedproef,

het besturen van een voertuig in staat van dronkenschap, en het rijden met

een onaangepaste snelheid zijn immers strafbaar, ongeacht hun schadelijke

gevolgen. Het veroorzaken van lichamelijk letsel maakt geen constitutief

bestanddeel uit van bedoelde misdrijven. De burgerlijke rechter bij wie de op

dronkenschap van de bestuurder gebaseerde regresvordering van de verze-

keraar aanhangig is, is derhalve vrij om al dan niet te beslissen dat de

alcoholintoxicatie in oorzakelijk verband staat met de schade(1945).

( d ) O n w e e r l e g b a a r v e r m o e d e n v a n o o r z a k e l i j k h e i d

t e n g e v o l g e v a n h e t s t r a f g e w i j s d e

Bij samenloop van een onvoorzichtigheidsdelict (artt. 418-420 S.W.) en het

besturen van een voertuig onder invloed, kan de burgerlijke rechter, die de

(1944) Cass. 3 december 1998, Verkeersrecht 1999, 154, Pas. 1998, I, 822, met anders-

luidende concl. O.M., R.C.J.B. 2000, 217, met noot F. RIGAUX, ,,Chronique d'une mort

annonceÂe: l'autoriteÂ ,,erga omnes'' de la chose jugeÂe au criminel''.

(1945) Antwerpen 1 september 1997, T.A.V.W. 1998, 174; vgl. Bergen 22 maart 1993,

R.G.A.R. 1995, nr. 12.532; Rb. Charleroi 7 oktober 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.534; Bergen

7 november 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.688; Gent 4 juni 1997, T.A.V.W. 1998, 247; Cass.

26 juni 1997, Verkeersrecht 1998, 52; Antwerpen 11 september 1997, T.A.V.W. 1998, 174;

Gent 2 oktober 1997, T.A.V.W. 1998, 171; Pol. St. Niklaas 2 januari 1998, T.A.V.W. 1998, 17;

Pol. Lier 6 maart 1998, Verkeersrecht 1999, 158.

Ten onrechte anders: Gent 2 juni 1995, R.G.A.R. 1999, nr. 13.041: de strafrechter was wel-

iswaar van oordeel dat de alcoholintoxicatie niet vreemd was aan het ongeval, maar nergens

blijkt dat het oorzakelijk verband tussen deze intoxicatie en de schade een constitutief element

uitmaakte van het bewezen verklaard misdrijf.
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gegrondheid van de regresvordering van de verzekeraar moet beoordelen, het

oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en de toegebrachte letsels

anderzijds niet ontkennen, wanneer de strafrechter beide tenlastleggingen Ð

rijden onder invloed en het onopzettelijk toebrengen van lichamelijke schade

Ð als eÂeÂn feit heeft beschouwd, en ze, in toepassing van art. 65 S.W., slechts

met eÂeÂn enkele straf heeft beteugeld(1946).

Andermaal is de burgerlijke rechter echter niet gebonden door het strafge-

wijsde, indien er onzekerheid bestaat over hetgeen de strafrechter heeft

beslist. Hij heeft b.v. eÂeÂn straf uitgesproken; maar hij willigt de burgerlijke

vordering van het slachtoffer in, en baseert zich daartoe uitsluitend op de

overtreding van het verkeersreglement, zonder rekening te houden met het

eventueel oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en de schadelijke

gevolgen van het ongeval(1947).

Volgens een interessant arrest van het Hof van Beroep van Bergen(1948) kan

evenwel ook hier het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de

verdediging het gezag van het strafgewijsde komen inperken, niet ten voor-

dele van de regreszoekende verzekeraar echter, maar wel ten voordele van de

verzekerde tegen wie de regresvordering wordt ingesteld. Het opleggen van

twee afzonderlijke straffen is een zwaardere sanctie dan het opleggen van eÂeÂn

enkele straf(1949). Op strafrechtelijk gebied heeft de verzekerde er derhalve

belang bij de toepassing van de lichtste straf te vragen. Maar die kan voor

hem, in het eventueel later geding met de regreszoekende verzekeraar,

nefaste gevolgen met zich meebrengen. Het loutere feit dat tegen de ver-

zekerde slechts eÂeÂn straf werd uitgesproken, verhindert hem dus niet het

oorzakelijk verband te betwisten in het later geding met zijn verzekeraar.

Volledigheidshalve dient hierbij evenwel aangestipt dat art. 88, § 2 van de

nieuwe Verzekeringswet de verzekeraar ertoe verplicht de verzekeringnemer

of de verzekerde op de hoogte te brengen van zijn voornemen om verhaal in

te stellen. Deze regel werd ingevoerd, omdat de verdediging van de belangen

van de verzekerde niet in het gedrang mag worden gebracht. Bij regres van

de verzekeraar zijn diens belangen immers onverenigbaar met die van de

verzekerde. De verzekeraar moet zijn voornemen om tegen de verzekerde

een verhaal uit te oefenen dan ook meedelen voor de behandeling van de

zaak voor de strafrechter(1950).

(1946) Luik 18 mei 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.571.

(1947) Bergen 24 februari 1997, R.G.A.R. 1998, nr. 12.989.

(1948) Bergen 22 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 563.

(1949) Zie R.P.D.B., Appel en matieÁre reÂpressive, nr. 956.

(1950) Zie o.m. Rb. Antwerpen 2 december 1998, Verkeersrecht 1999, 124; Pol. Brugge

13 januari 1998, T.A.V.W. 1998, 91.
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IV. De schade wordt mede veroorzaakt door een fout van de benadeelde

158. DE FOUT VAN DE BENADEELDE LEIDT TOT EEN VERDELING VAN DE AANSPRA-

KELIJKHEID

Het is een traditionele regel dat de benadeelde een deel van zijn schade zelf

moet dragen, wanneer deze zich niet zou hebben voorgedaan, indien hijzelf

geen fout had begaan (of indien een tot zijn objectieve aansprakelijkheid

leidend feit zou zijn uitgebleven). In het nieuw Nederlands Burgerlijk Wet-

boek werd deze regel uitdrukkelijk opgenomen (art. 6:101).

De rechtspraak had ruimschoots de gelegenheid om aan deze regel te her-

inneren(1951).

De aansprakelijkheid moet ook worden verdeeld, indien er samenloop is van

een vermoede fout van de aangesprokene, de houder van een gebrekkige zaak

b.v., en van de benadeelde(1952). Hetzelfde geldt, wanneer de objectief

onrechtmatige daad van een zevenjarig kind kan worden toegerekend aan

de vermoede fout van zijn ouders, en de schade mee werd veroorzaakt door

de fout van een derde(1953). In dit laatste geval verdeelde het Hof van

Beroep van Antwerpen de aansprakelijkheid evenwel enkel m.b.t. de eigen

schade, geleden door de ouders, en niet m.b.t. de schade, geleden door het

kind zelf(1954).

Wanneer het slachtoffer-niet-bestuurder echter gekwetst wordt bij een ver-

keersongeval, zal zijn lichamelijke schade volledig worden vergoed, ook

indien het een niet-onverschoonbare fout heeft begaan Ð eÂeÂn en ander

krachtens art. 29bis, § 1, lid 5-7 W.A.M.-wet.

Wanneer de schade anderzijds wordt veroorzaakt door de fout van een derde

en door de gedraging van de getroffene die, als kind dat nog niet tot de jaren

des onderscheids gekomen is, niet burgerlijk aansprakelijk is, zal de schade

van het kind eveneens volledig worden vergoed(1955). En indien de schade

wordt veroorzaakt door de samenlopende fouten van A en B, aangestelde van

X die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor B, kan A jegens X, wiens

vrachtwagen bij het verkeersongeval schade opliep, niet worden veroordeeld

tot vergoeding van de gehele schade(1956). De fout van de aangestelde

(1951) Kh. Brussel 6 oktober 1988, Iuvis 1997, 642; Bergen 7 januari 1993, R.G.A.R. 1995,

nr. 12.413: het slachtoffer van een verkeersongeval droeg geen veiligheidsgordel: Bergen

4 maart 1994, Verkeersrecht 1994, 207; Bergen 17 oktober 1994, Verkeersrecht 1995, 215;

Brussel 14 november 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.635; Bergen 8 december 1994, R.G.A.R.

1996, 12.607; Brussel 4 april 1995, R.G.A.R. 1996, nr. 12.621; Cass. 29 juni 1995, Arr. Cass.

1995, 690; Cass. 29 november 1995, Arr. Cass. 1995, 1054, Pas. 1995, I, 1087; Brussel

14 februari 1996, J.T. 1996, 602; Corr. Dendermonde 14 juni 1996, Verkeersrecht 1997, 59;

Pol. Antwerpen 30 juni 1998, Verkeersrecht 1998, 316.

(1952) Rb. Turnhout 23 december 1994, De Verz. 1996, 88; vgl. Gent 28 juni 1994, R.W.

1994-95, 505.

(1953) Rb. Charleroi 22 oktober 1993, De Verz. 1994, 142.

(1954) Antwerpen 14 mei 1996, Limb. Rechtsl. 1996, (158) 165.

(1955) Cass. 13 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 528.

(1956) Cass. 8 september 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 443.
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wordt, in deze context, blijkbaar toegerekend aan de aansteller, of, anders

uitgedrukt, de aansteller wordt geõÈdentificeerd met zijn aangestelde.

159. ENIGE VAAK VOORKOMENDE FOUTEN VAN DE BENADEELDE

( a ) R i s i c o - a a n v a a r d i n g d o o r d e b e n a d e e l d e (1957)

Bij verkeersongevallen wordt het slachtoffer vaak verweten zijn eigen scha-

de mee te hebben bewerkstelligd, door b.v. mee te zijn gereden met een

kennelijk dronken of alcoholgeõÈntoxiceerde bestuurder. Wanneer het ongeval

aan de dronkenschap van de bestuurder te wijten is (zie hoger, nr. 158), kan

deze fout die nochtans, causaal-mechanisch beschouwd, niet heeft bijgedra-

gen tot het schadegebeuren zelf(1958) het slachtoffer duur, soms al teÂ duur, te

staan komen(1959).

Hetzelfde geldt, wanneer het slachtoffer geen veiligheidsgordel draagt(1960),

of wanneer het meerijdt op een bromfiets die niet uitgerust is voor het

meenemen van een passagier en die bovendien wordt bestuurd door een te

jonge bestuurder, zonder rij-ervaring(1961).

( b ) T e k o r t k o m i n g a a n d e s c h a d e b e p e r k i n g s p l i c h t

Het slachtoffer van een contractuele of extra-contractuele fout heeft de plicht

de schade te beperken, zoals een goede huisvader dit zou doen(1962).

Wanneer de treinen van de N.M.B.S. door de fouten van verscheidene

aannemers vertraging oplopen op de plaats van het ongeval, moeten deze

treinen daarna sneller rijden om de opgelopen achterstand in te halen. Deze

extra-inspanning van de locomotieven verhoogt de energiekosten, en brengt

bijkomende slijtage mee. De blijkbaar hebzuchtige N.M.B.S. begroot deze

schadepost op 9.164.811 fr. Ze had deze schade echter kunnen beperken door

(1957) Zie hierover H. DE RODE, o.c., nrs. 70-72.

(1958) Cass. 27 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 527; Cass. 3 december 1997, J.L.M.B. 1999, 136.

(1959) Rb. Bergen 1 februari 1994, De Verz. 1994, 456: het slachtoffer reed mee met een

dronken bestuurder, en vond de dood bij het ongeval. Het werd voor de helft aansprakelijk

gesteld; vgl. Gent 3 juni 1994, T.G.R. 1994, 172: 1/2; Antwerpen 13 januari 1995, De Verz.

1995, 449: 1/3: Luik 21 april 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.045: 1/3.

(1960) Corr. Nijvel 13 maart 1995, De Verz. 1995, 468 (de bestuurder was tevens zichtbaar

dronken): 2/3; Corr. Brussel 23 oktober 1996,De Verz. 1997, 326: 2/3; Pol. Turnhout 27 januari

1997, Verkeersrecht 1998, 20 (zelfde situatie): 1/2; Brussel 28 april 1998, T.A.V.W. 1998, 32:

1/3: Luik 30 maart 1999, De Verz. 1999, 708: 1/3.

(1961) Pol. Dinant 6 juli 1995, T. Vred. 1996, 226: 3/4: vgl. Rb. Namen 30 juni 1995, De Verz.

1995, 638.

(1962) R. KRUITHOF, ,,L'obligation de la partie leÂseÂe de restreindre le dommage'', noot onder

Cass. 22 maart 1985, R.C.J.B. 1989, 52 e.v., nr. 36; H.v.J. 5 maart 1996, Jur. H.v.J. 1996, I,

1029, R.C.J.B. 1997, 257, met noot F. RIGAUX, T.B.H. 1996, 956, r.o. 84-85. In Nederland

vloeit de schadebeperkingsplicht van de gelaedeerde voort uit het reeds vermelde art. 6: 101

N.B.W.; de schadelijder die in deze plicht tekort schiet, zal zich een deel van de schade horen

toerekenen. Voor een recent toepassingsgeval uit de rechtspraak, zie H.R. 24 januari 1997, N.J.

1999, 56.
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haar uurroosters lichtjes aan te passen. Op dit punt wordt haar vordering dan

ook herleid tot 4.500.000 fr.(1963).

En wanneer een in BelgieÈ wonende Turk bij een aan de fout van een derde te

wijten verkeersongeval om het leven komt, kan de familie de bijkomende

kosten die voortvloeien uit de begrafenis in Turkije, niet terugvorderen van

de aansprakelijke. Weliswaar mag rekening worden gehouden met de Turkse

eigenheid bij de begrafenisplechtigheid, maar de normaal te verwachten

integratie van de Turkse gemeenschap brengt mee dat alhier levende Turken

ook hier worden begraven(1964). Daarentegen mag men aannemen dat een

persoon wenst te worden begraven naast zijn vooroverleden echtgenote. De

keuze van de man om het slachtoffer Ð zijn vrouw Ð te begraven in een

graf, bestemd voor twee personen, staat derhalve in rechtstreeks oorzakelijk

verband met de op foutieve wijze veroorzaakte dood van het slachtoffer, en

komt voor vergoeding in aanmerking(1965). Moet de schadevergoeding in

dit geval echter niet worden verminderd met de kosten die de man (of zijn

nalatenschap) daardoor zal uitsparen, wanneer hij, bij zijn overlijden, geen

bijkomend graf zal moeten kiezen?

De maõÈs van een boer wordt deels opgegeten door everzwijnen, afkomstig

van een aanpalend bos; de boer spreekt de titularis van het jachtrecht aan

(art. 2, lid 2 W. 14 juli 1961 betreffende de vergoeding van de schade

veroorzaakt door groot wild). De boer, die op de hoogte was van de aanwe-

zigheid van everzwijnen, had echter passende beveiligingsmaatregelen moe-

ten treffen. Hij moet 20% van de schade zelf dragen(1966).

Op de benadeelde rust evenwel enkel de plicht ervoor te zorgen dat de

omvang van zijn schade niet toeneemt. Hij moet zichzelf geen offers opleg-

gen of van derden offers vragen, waardoor de schade kleiner zou worden. Zo

mag iemand wiens motorrijtuig foutief in de prak gereden is, een vervan-

gingswagen huren. Hij hoeft zijn normale verplaatsingen met de wagen niet

te beperken, noch hoeft hij daartoe de wagen van zijn vrouw te gebrui-

ken(1967). Blijkbaar legt de goede trouw inzake extra-contractuele aanspra-

kelijkheid minder verregaande plichten op dan inzake contractuele aanspra-

kelijkheid(1968). De vergoedingsplicht van de aansprakelijke zal slechts

worden verminderd, indien de houding van de benadeelde een quasi-delic-

tuele fout uitmaakt of neerkomt op misbruik van recht.

(1963) Luik 26 mei 1993, J.L.M.B. 1994, (1274) 1284; vgl. Kh. Namen 10 november 1997,

J.L.M.B. 1999, 152.

(1964) Antwerpen 25 november 1994, Verkeersrecht 1995, 102.

(1965) Corr. Nijvel 18 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.067.

(1966) Rb. Namen 8 november 1993, T. Vred. 1996, 318, met noot H. DE RADZITZKY; vgl.

Luik 14 oktober 1994, J.L.M.B. 1995, (302) 305; Vred. Rochefort 17 april 1996, R.G.A.R.

1999, nr. 13.136.

(1967) Cass. 14 mei 1992, R.W. 1993-94, 1394, J.L.M.B. 1994, 49, met noot D. PHILIPPE,

,,L'obligation pour la victime de limiter son dommage''; vgl. Rb. Brussel 3 februari 1998,

J.L.M.B. 1999, 171; Pol. Gent 26 november 1998, T.G.R. 1998, 203; Rb. Charleroi 1 april 1999,

Rev. ReÂg. Dr. 1999, 131; Brussel 2 juni 1999, J.T. 1999, 748.

(1968) D. PHILIPPE, gecit. noot.
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160. DE FOUT VAN HET SLACHTOFFER VERMINDERT HET RECHT OP SCHADELOOS-

STELLING VAN DE SCHADELIJDERS BIJ TERUGSLAG (1969)

Door niemand wordt nog betwist dat de fout van het slachtoffer tegenwerpe-

lijk is aan de zgn. schadelijders bij terugslag, ook indien die vergoeding

vorderen voor hun eigen schade, en dus niet ex haerede van de schade die het

overleden slachtoffer zelf heeft geleden. Toch moest het Hof van Cassatie,

tijdens de besproken periode, een paar keer aan deze regel herinneren.

Deze eigen schade treft weliswaar de nabestaanden zelf, ,,maar het betreft

hier een schade bij repercussie, die haar grond enkel vindt in de tussen hen en

het overleden slachtoffer bestaande familie- en genegenheidsbanden. We-

gens die banden waarop het recht op vergoeding gegrond is, wordt dat recht

aangetast door de persoonlijke aansprakelijkheid van het slachtoffer, in

zoverre die aan het slachtoffer had kunnen tegengeworpen worden om

hem geen vergoeding toe te kennen voor zijn eigen schade''(1970).

Dit blijft gelden, indien de schadelijders bij terugslag enkel vergoeding

vorderen van hun morele schade(1971).

In een opgemerkt arrest(1972) besliste het Hof van Cassatie zelfs dat de

nabestaanden van een overleden slachtoffer, dat alleen aansprakelijk was

voor het ongeval waarbij het de dood vond, zich niet tegen de verzekeraar

B.A. van het slachtoffer konden wenden. Deze laatste had aan het slachtoffer

immers zijn eigen fout kunnen tegenwerpen om zijn vordering af te wijzen.

De nabestaanden kunnen, in dit opzicht, niet in een betere situatie verkeren

dan het slachtoffer zelf.

Deze rechtspraak i.v.m. de schadevergoedingseis van de schadelijders bij

terugslag zou strijdig zijn met de equivalentietheorie: aan de nabestaanden

wordt immers het recht ontzegd zich voor de vergoeding van hun gehele

schade tegen een der aansprakelijken te wenden. Men kan echter betwijfelen

of de equivalentietheorie nog relevant is voor de oplossing van deze pro-

blematiek.

(1969) Vgl. H. DE RODE, o.c., nrs. 68-69. Op basis van een goed onderbouwd betoog, oordeelt

Cornelis er anders over (,,L'apparence trompeuse du dommage par reÂpercussion'', in Jeune

Barreau LieÁge, eÂd., L'indemnisation du preÂjudice corporel, 1996, 172-173, nr. 20). Hij voert

aan dat de situatie van de nabestaanden, zonder de fout van de aansprakelijke dader, beter zou

geweest zijn dan na die fout; de nabestaanden lijden derhalve schade. Bij de begroting van die

schade moet men met het bestaan van familiale en affectieve banden rekening houden, maar

enkel om de realiteit van de schade aan te tonen, en niet om de schadevergoeding te beperken.

Kan de oplossing van de rechtspraak echter niet vanuit proceseconomisch standpunt worden

verdedigd, vermits ze een kringloop van regresvorderingen vermijdt?

Cornelis huldigt overigens een zeer ruim begrip van ,,schade bij terugslag'', dat op vele

domeinen van het aansprakelijkheidsrecht een rol speelt.

(1970) Cass. 2 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 255; vgl. Cass. 1 februari 1994, Arr. Cass. 1994,

129.

(1971) Cass. 5 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 844.

(1972) Cass. 2 maart 1995, Pas. 1995, I, 264, R.G.A.R. 1995, nr. 12.513, R.W. 1995-96, 338,

geciteerd door I. MOREAU-MARGREÁVE en A. GOSSELIN, ,,Grands arreÃts en matieÁre de responsa-

biliteÂ civile'', Act. Dr. 1998, 527-529, nr. 27.
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Wanneer het O.C.M.W. echter de hem bij artikel 98, § 2 van de O.C.M.W.-

wet toegekende rechtstreekse vordering instelt tegen diegene door wiens fout

zijn tussenkomst nodig is geworden, is de omstandigheid irrelevant dat de

geholpen persoon een fout in oorzakelijk verband met zijn schade heeft

begaan. Deze omstandigheid ontneemt het O.C.M.W. met name niet het

recht al zijn kosten terug te vorderen van de aansprakelijke derde. Het treedt

immers op krachtens een eigen recht, en niet als gesubrogeerde in de rechten

van de geholpen persoon(1973).

161. BEWIJSLAST INZAKE FOUT VAN DE BENADEELDE EN VAN HAAR OORZAKELIJK

VERBAND MET DE SCHADE

Wie door het slachtoffer van een onrechtmatige daad wordt aangesproken tot

integrale vergoeding van de door de onrechtmatige daad teweeg gebrachte

schade, maar opwerpt dat dit slachtoffer zelf een fout heeft begaan in

oorzakelijk verband met de schade, zodat hij een deel van de schade zelf

moet dragen, voert een verweer aan. Op hem rust derhalve de bewijslast

terzake: reus excipiendo fit actor.

Het Hof van Cassatie had de gelegenheid aan deze regel te herinneren. ,,Bij

een civielrechtelijke betwisting inzake te vergoeden schade behoort de be-

wijslast van fout, schade en oorzakelijk verband aan diegene die vergoeding

vordert en inzake de aanvoering van een eigen fout van het slachtoffer en het

oorzakelijk verband hiermee aan degene die op deze grond de gevorderde

vergoeding betwist. Bij eigen fout van het slachtoffer dient de schadeloos-

stelling vorderende partij derhalve niet te bewijzen dat er geen oorzakelijk

verband is tussen een fout van het slachtoffer en de schade zoals die zich in

concreto heeft voorgedaan, maar de in schadevergoeding aangesprokene

heeft de bewijslast van de feiten die naar haar bewering de schadevergoe-

ding zouden aantasten''(1974). Concreet betekende dit dat de nabestaanden

van een bij een verkeersongeval overledene, die geen veiligheidsgordel

droeg, niet hoefden aan te tonen dat dit verzuim geen invloed had gehad

op de schade, maar dat de voor het ongeval aansprakelijke moest bewijzen

dat het ongeval minder letsels zou hebben meegebracht, indien het slacht-

offer wel zijn veiligheidsgordel had aangegespt.

162. CRITERIA VOOR DE VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID(1975)

Volgens het Hof van Cassatie(1976) verantwoordt de feitenrechter die de

aansprakelijkheid verdeelt, gelet op de ernst van de door de aansprakelijke en

(1973) Cass. 25 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 243.

(1974) Cass. 23 september 1997, Arr. Cass. 1997, 847 en Verkeersrecht 1998, 48; Cass.

18 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1157.

(1975) Zie hierover R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de jurisprudence. La responsabiliteÂ

quasi-deÂlictuelle'', R.C.J.B. 1995, 700-704; Cass. 8 october 1992, Arr. Cass. 1992, met concl.

adv.-gen. PIRET, R.G.A.R. 1994, nr. 12.340.

(1976) Cass. 29 november 1995, Arr. Cass. 1995, 1054 en Pas. 1995, I, 1087.

TPR 2000 1911

/secure/DocumentView.aspx?id=rn89743&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn91250&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn87856&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn87856&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn78272&amp;origin=TPR


de benadeelde begane fouten, zijn beslissing naar recht. Talloze uitspraken

van de feitenrechters hanteren hetzelfde criterium(1977).

Een automobilist die een voetganger had aangereden, maar wiens fout als

,,oneindig veel zwaarder'' dan die van de voetganger werd beschouwd, moest

9/10den van de aansprakelijkheid dragen(1978). Door een miniem deel van

de aansprakelijkheid bij het slachtoffer te laten, vermeed de feitenrechter de

censuur van het Hof van Cassatie, dat zijn beslissing wellicht zou vernietigd

hebben, indien hij de zware fout van de automobilist als de enige oorzaak van

de schade had beschouwd (zie evenwel verder, nr. 163).

Bij samenloop van een tot objectieve aansprakelijkheid aanleiding gevend

feit en een bewezen fout van de benadeelde, is dit criterium echter niet (of

althans moeilijk) toepasselijk; een verdeling per hoofd lijkt dan aangewe-

zen(1979).

Een aantal feitenrechters verdeelt de aansprakelijkheid evenwel op basis van

de mate waarin de resp. fouten tot de schade hebben bijgedragen(1980).

Men zou tegen deze laatste rechtspraak kunnen opwerpen dat ze strijdig is

met de beginselen van de equivalentietheorie(1981): een fout is een conditio

sine qua non voor de schade of ze is het niet. Net zo min als men een beetje

zwanger kan zijn, kan een fout niet, in mindere of meerdere mate, een

conditio sine qua non uitmaken voor het schadegebeuren.

Dit dispuut lijkt me evenwel niet zo belangrijk te zijn(1982). Wanneer kan

een fout immers ernstiger worden genoemd dan een andere? Opzet buiten

beschouwing gelaten, is men geneigd die fout als de meest zwaarwichtige te

beschouwen die met de grootste waarschijnlijkheid van aard is om schade te

(1977) Bergen 7 januari 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12.413; Bergen 17 oktober 1994, Verkeers-

recht 1995, 215; Pol. Gent 12 maart 1996, T.G.R. 1998, 120; Corr. Dendermonde 14 juni 1996,

Verkeersrecht 1997, 59; Pol. Antwerpen 30 juni 1998, Verkeersrecht 1998, 316.

(1978) Brussel 2 mei 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.066; vgl. Brussel 23 januari 1996, R.G.A.R.

1999, nr. 13.046.

(1979) Rb. Turnhout 23 december 1994, De Verz. 1996, 88; zie evenwel i.z. de vermoede

aansprakelijkheid van de ouders: Rb. Charleroi 22 oktober 1993, De Verz. 1994, 142;

Antwerpen 14 mei 1996, Limb. Rechtsl. 1996, 159, waar men allicht let op de ernst van de

fout van het kind.

(1980) Kh. Brussel 6 oktober 1988, Iuvis 1997, 642; Brussel 20 januari 1994, R.G.A.R. 1995,

nr. 12.544: de aansprakelijke was aansprakelijk zowel als bewaarder van een gebrekkige zaak

als door gebrek aan voorzichtigheid; Bergen 4 maart 1994, Verkeersrecht 1994, 207; Brussel

24 november 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.635; Luik 15 juni 1998, T.B.B.R. 1999, 339; Rb.

Brussel 17 maart 1998, Act. jur. baux 1998, 118.

Vgl. J. FRANEAU, o.c. (noot 14) nr. 4: ,,Ne serait-il pas logique et eÂquitable de consideÂrer la

probabiliteÂ qu'a chacune des causes fautives d'entraõÃner l'effet qui en a eÂteÂ la conseÂquence?

La responsabiliteÂ serait d'autant plus lourde que la probabiliteÂ de preÂvoir l'effet qui a suivi la

faute est plus grande''.

(1981) Vgl. R.O. DALCQ, o.c., ,,ProbleÁmes actuels en matieÁre de causaliteÂ'', R.G.A.R. 1996,

nr. 12.656, nr. 8. Voor een repliek op deze bezwaren, Zie M. VAN QUICKENBORNE, De

oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier, 1972,

370-371, nr. 644 en 376, nr. 657.

(1982) Vgl. vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 1484-1486, nr. 176.
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berokkenen: door een rood verkeerslicht rijden b.v. in volle stad (en niet in de

woestijn), is van aard zeer ernstige schade teweeg te brengen.

Zo oordeelde het Hof van Beroep van Brussel(1983) dat de ene fout zwaar-

wichtiger was dan de andere, rekening houdende met de voorzienbaarheid

van de schade. Vanuit die optiek beschouwd, vallen beide criteria in grote

mate samen. Tenzij men de causale bijdrage van de fouten louter mechanisch

opvat: de fout van een vrachtwagenbestuurder b.v. zou dan steeds een grotere

causale bijdrage leveren tot een ongeval dan die van een freÃle voetganger of

van een spelend kind.

Naar luid van art. 6:101 N.B.W. wordt de schade tussen de schadeveroor-

zaker en de schadelijder verdeeld ,,in evenredigheid met de mate waarin de

aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen,

met dien verstande evenwel dat een andere verdeling plaatsvindt of de

vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit

wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of van andere

omstandigheden van het geval vereist''. In verkeerszaken vulde de Hoge

Raad(1984) dit causale afwegingscriterium nader in door de veroorzakings-

waarschijnlijkheid in acht te nemen. En in de hoger(1985) reeds geciteerde

Des-zaak werd gesuggereerd om de aansprakelijkheid tussen de verscheide-

ne farmaceutische bedrijven (de criteria voor de verdeling van de aansprake-

lijkheid tussen verscheidene mededaders zijn analoog aan die welke gehan-

teerd worden voor de verdeling tussen de aansprakelijke dader en de be-

nadeelde) te verdelen volgens hun resp. marktaandelen.

163. VERBREEKT DE OPZETTELIJKE OF ZWARE FOUT VAN DE BENADEELDE HET

OORZAKELIJK VERBAND TUSSENDE FOUT VANDE AANSPRAKELIJKE EN DE SCHADE?

Het lijkt redelijk en het strookt met het gezond verstand om het oorzakelijk

verband, naar omstandigheden, verbroken te achten, wanneer de schade van

de gelaedeerde deels te wijten is aan diens opzettelijke fout(1986). Met een

opzettelijke fout kan, in bepaalde gevallen, een zware fout worden gelijk

gesteld.

De rechtspraak leverde hiervan een aantal voorbeelden. Wat betreft het

doorbreken van het oorzakelijk verband tussen de fout van de aansprakelijke

(1983) Brussel 14 februari 1996, J.T. 1996, 602; vgl. Bergen 8 december 1994, R.G.A.R. 1996,

nr. 12.607, dat rekening houdt zowel met de ernst van de resp. fouten als met de mate waarin ze

hebben bijgedragen tot het ontstaan van de schade.

(1984) H.R. 2 juni 1995, R.v.d.W. 1995, 118, N.J. 1997, 702, met noot CJHB.; voor meer

details, zie J.M. BARENDRECHT, ,,Eigen schuld: consistentie en verdelingsmaatstaven'' in

W. BOOM, C. JANSEN en L. LINSSEN, Tussen`Alles' en`Niets', Deventer, 1997, 165-186. In

het verkeersrecht vraagt men zich af in welke mate iemands rijgedrag gevaar in het leven roept

voor het ontstaan van een aanrijding. Zie over de Ð vrij complexe Ð verdeling van de

aansprakelijkheid bij verkeersongevallen in Nederland, T. HARTLIEF, ,,De zwakke verkeers-

deelnemer'', T.P.R. 1996, 1285-1303, nrs. 5-12, en 1320-1324, nrs. 21-22.

(1985) H.R. 9 oktober 1992, N.J. 1994, nr. 535, noot CJHB, nr. 6, blz. 2503; zie hoger, nr. 155.

(1986) Vgl. H. DE RODE, o.c., nr. 40; Eur. Hof Mensenrechten 16 december 1997 (Proszak t.

Polen), Rep. Eur. Court H.R. 1997, VIII, 2765.
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en de schade van het slachtoffer door de opzettelijke fout van dit laatste, kan

worden verwezen naar het eerder (zie nr. 146) vermelde cassatie-arrest van

14 juni 1996(1987), waar de fout van een zelfmoordenaar aan zijn geliefde de

gelegenheid bood hem, opzettelijk, wetens en willens, in de dood te volgen.

Men zal zich herinneren hoe het Hof van Cassatie, uiterst welwillend, de

redenering van de feitenrechter billijkt, volgens welke hieruit bleek dat de

dood van de geliefde zich ook zonder de fout van de man, in dezelfde

omstandigheden, had voorgedaan. In werkelijkheid staat men hier, m.i., voor

een toepassing van de regel dat een opzettelijke fout van het slachtoffer het

oorzakelijk verband verbreekt. ,,Le suicide apparaõÃt comme le type meÃme du

nouvel acte. La victime, loin de subir, agit. Par un acte spontaneÂ et arbi-

traire, elle rompt le lien de causaliteÂ''(1988).

Zoals gezegd, kan hetzelfde ook soms worden aangenomen met betrekking

tot de zware fout van de gelaedeerde. Een autobestuurder beging een fout

door zijn niet-reglementair verlichte autocar op de rijbaan te stationeren,

hoewel er ter plaatse een gelijkgrondse berm bestond. Deze fout staat echter

niet in oorzakelijk verband met de aanrijding van de autocar door de be-

stuurder van een personenwagen. De autocar was immers vanaf ongeveer

500 m zeer duidelijk zichtbaar. Ook deze redenering werd door het Hof van

Cassatie gebillijkt(1989), ofschoon ze wellicht werd geõÈnspireerd door de

idee dat de fout van de bestuurder van de personenwagen veel ernstiger was

dan die van de autocarbestuurder, of door de idee dat eerstgenoemde het

ongeval gemakkelijk had kunnen vermijden.

In dit verband kan ook een arrest van 18 september 1996(1990) worden

geciteerd i.v.m. de compensatoire interesten. Wanneer de laattijdige betaling

van de verschuldigde schadevergoeding te wijten is aan de fout of het

verzuim van het slachtoffer, dat de rechtspleging b.v. zeer laattijdig instelt

of niet voortzet, kan hij voor deze vertraging geen vergoeding vorderen. De

schade die de benadeelde lijdt door de vertraging, is dan blijkbaar te wijten

aan zijn eigen fout, en daarom moet hij deze schade alleen dragen.

In andere omstandigheden werd echter, in toepassing van de equivalentie-

theorie, beslist dat de zware fout van het slachtoffer het oorzakelijk verband

niet verbreekt. Zo had een consument van electriciteit de electriciteitsfactuur

ter betaling gedomicilieerd bij een bank. Bij vergissing had de bank, ge-

durende 13 jaar, de rekening van de consument gedebiteerd met het door een

grootverbruiker verschuldigd bedrag. Pas dan ontdekt de consument dat er

(1987) Cass. 14 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 591 en J.L.M.B. 1997, 280.

(1988) P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c., nr. 878.

(1989) Cass. 5 november 1996, Arr. Cass. 1996, 997, zie hoger, nr. 146; vgl. Cass. 5 november

1996, Arr. Cass. 1996, 993; Cass. 10 mei 1994, Arr. Cass. 1994, 467; Brussel 28 januari 1993,

R.G.A.R. 1995, nr. 12.448; Gent 10 oktober 1994, A.J.T. 1994-95, 259, met noot F. GLORIEUX,

,,De gemeente, verkeersbelemmeringen, werken en hindernissen''; Rb. Doornik 26 september

1994, Iuvis 1998, 798; Rb. Charleroi 26 oktober 1995, J.L.M.B. 1996, 528.

(1990) Cass. 18 september 1996, Arr. Cass. 1996, 824; vgl. B. DE TEMMERMAN, o.c., R. Cass.

1998, 180.
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allicht iets niet pluis is, en spreekt hij zijn bank aan in schadeloosstelling

wegens foutieve uitvoering van het met de domicilieÈring gepaard gaand

mandaat. De bank werpt op dat het oorzakelijk verband tussen haar fout

en de schade werd verbroken door de zware nalatigheid van de consument

die, gedurende meer dan 13 jaar, verzuimde zijn reeÈel gebruik te verifieÈren.

De rechtbank verwierp dit verweer(1991).

Volledigheidshalve zij eraan herinnerd dat de eigen fout van de benadeelde,

die hierin bestaat te weten of te moeten weten dat een aangestelde misbruik

maakt van zijn bediening, niet volstaat om de aansprakelijkheid uit te sluiten

van zijn aansteller voor de door de aangestelde gepleegde onrechtmatige

daad, die op zijn bediening betrekking heeft, uit te sluiten(1992).

Vermeldenswaardig is tenslotte dat ook in Frankrijk de zeer ernstige of

opzettelijke fout van de gelaedeerde (of van de schadeveroorzaker) vaak

als de enige oorzaak van de schade wordt beschouwd(1993). In Nederland is

dit eveneens het geval(1994).

164. VOORBESCHIKTHEID TOT SCHADE VAN HET SLACHTOFFER(1995)

Traditioneel wordt aangenomen dat ,,The wrongdoer should take the victim

as he finds him''. Het Hof van Beroep van Luik had de gelegenheid deze

regel toe te passen op een geval van verkeersagressie. Twee weggebruikers

hinderden elkaar moedwillig. Ze stopten, en het kwam tot een hevige scheld-

partij, waarbij de ene de andere bovendien te lijf ging. Deze laatste kon met

moeite terugkeren naar zijn auto, waar hij de dood vond, slachtoffer van een

hartinfarct. Hij leed aan coronaire insufficieÈntie, en had voordien reeds twee

hartinfarcten gehad. De fout van de geweldenaar die de vechtpartij begon,

werd terecht als de oorzaak van het overlijden beschouwd(1996).

In een ander geval werd een arbeider ten gevolge van een verkeersongeval

arbeidsongeschikt. Hij was echter mentaal achterlijk (met een I.Q. van een

kind van 10 aÁ 12 jaar), zodat zijn revalidatie en zijn herscholing na de

opgelopen letsels erg lang aansleepten. Hij diende derhalve, wegens zijn

vooraf bestaande handicap, gedurende 3,5 jaar als volledig arbeidsongeschikt

(1991) Rb. Charleroi 13 september 1995, T.B.B.R. 1997, 325.

(1992) Cass. 11 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 247, met concl. Adv.-Gen. DU JARDIN.

(1993) Ph. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c., nrs. 966 en 971; G. VINEY, o.c., 421, nr. 357.

(1994) ASSER-HARTKAMP, Verbintenissenrencht I, Zwolle, 1996, nr. 448a; H.R. 29 april 1994,

R.v.d. W. 1994, 107; H.R. 31 maart 1995, R.v.d.W. 1995, 83 (ofschoon geformuleerd in het

kader van de terminologie van de toerekenbaarheid, zie hoger, nr. 144); H.R. 22 december

1995, N.J. 1996, 301.

(1995) Voor meer details, zie H. DE RODE, o.c., nrs. 73-79, die helder de verschillende

hypotheses uiteenzet. Dezelfde regel geldt in Frankrijk (P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c.,

nrs. 885-889; G. VINEY, o.c., 513-518, nr. 434), en in Nederland (J.H. NIEUWENHUIS, ,,The

tortfeasor takes the victim as he finds him'' in X, Eigen schuld bij onrechtmatige daad,

Lelystad, 1997, 57 e.v.; H.R. 4 november 1988, N.J. 1989, 751; 13 januari 1995, N.J. 1997,

175 (onderdeel II b)).

(1996) Luik 20 december 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.556; vgl. Gent 24 april 1998, T.A.V.W.

1999, 102, en inzake burenhinder: Gent 28 juni 1994, R.W. 1994-95, 505; zie evenwel: Gent

24 april 1998, T.A.V.W. 1999, 102 (echter niet zeer duidelijk).
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te worden beschouwd. Bij de begroting van de schadevergoeding moest

hiermee rekening worden gehouden. ,,Wanneer de schade door een onrecht-

matige daad is veroorzaakt, moet de veroorzaker van de schade alle gevolgen

ervan dragen, met inbegrip van die welke verband houden met de reeds

bestaande gebrekkigheid, behalve als deze gevolgen zich hoe dan ook, zelfs

zonder de fout, zouden hebben voorgedaan''(1997).

165. VERGOEDBAARHEID VAN HET ERELOON VAN DESKUNDIGEN OF ADVOCATEN

Wie het slachtoffer wordt van een onrechtmatige daad, en dientengevolge

schade lijdt, zal soms beroep moeten doen op een deskundige om het

oorzakelijk verband tussen de fout en de schade aan te tonen, of om de

hoegrootheid van de schade te bepalen. Meestal zal de aansprakelijke boven-

dien niet spontaan tot schadevergoeding overgaan, en zal hij in schade-

vergoeding moeten worden gedagvaard. Voor het slachtoffer begint dan

een nieuwe lijdensweg: hij moet op advocaten beroep doen die Ð en dit is

een understatement Ð niet gratis werken. Kan het slachtoffer deze kosten

terugvorderen van de aansprakelijke dader? Zonder diens fout had hij ze in

elk geval niet moeten maken.

Men situeert de problematiek dan maar op het vlak van de vergoedbare

schade. De tussenkomst van een advocaat strekt enkel tot bijstand in de eis

tot schadeloosstelling. Het betreft een modaliteit van de uitoefening van het

recht op schadeloosstelling, maar geen bijkomende, door de fout van de

aansprakelijke veroorzaakte schadepost. Het Hof van Cassatie herhaalde

deze traditionele zienswijze in een arrest van 20 oktober 1994(1998) in

verband met de kosten van een door het slachtoffer eenzijdig aangestelde

deskundige.

In een tweede, meer genuanceerde visie wordt een onderscheid gemaakt

tussen de kosten van juridische bijstand en van de eventuele niet-noodzake-

lijke vertegenwoordiging enerzijds, en de kosten van onontbeerlijke verte-

genwoordiging anderzijds. Eerstgenoemde kosten zouden niet moeten wor-

den vergoed, daar zijn geen afzonderlijke schadepost vormen; laatstge-

noemde zouden daarentegen wel moeten worden vergoed.

De noodzakelijkheid van de tussenkomst van een advocaat zou bovendien in

feite mogen worden beoordeeld: indien de burgerlijke partij psychisch of

moreel niet in staat is om ter zitting te verschijnen, omdat zij b.v. de lijfelijke

confrontatie met de dader psychologisch niet aankan, zou het ereloon van de

(1997) Cass. 6 januari 1993, Arr. Cass. 1993, 11; vgl. Cass. 14 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 608,

R.G.A.R. 1999, nr. 13.053; Cass. 2 februari 1998, B.T.S.Z. 1999, 597, noot D. DE BRUCQ, R.W.

1998-99 (verkort), 1250, J.T.T. 1998, 409, Soc. Kron. 1998, 527, noot.

(1998) Cass. 20 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 866, R.W. 1996-97, 297 en Verkeersrecht

1995, 103; vgl. Cass. 5 mei 1999, Verkeersrecht 1999, 280; Kh. Namen 10 november 1997,

J.L.M.B. 1999, 152 (nr. 144); Assisen Gent 28 maart 1998, A.J.T. 1998-99, 531, met noot

P. VAN CAENEGHEM, ,,De vergoedbaarheid van de advocatenkosten voor de benadeeelde van

een misdrijf'', met talloze verwijzingen; Vred. GraÃce-Hollogne 22 december 1998, J.L.M.B.

1999, 876, i.z. onteigeningsvergoeding; Brussel 2 juni 1999, J.T. 1999, 748; anders: Rb.

Dendermonde 7 mei 1996, T.G.R. 1996, 194.
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advocaat een afzonderlijke en vergoedbare schadepost uitmaken(1999). Het-

zelfde zou gelden, wanneer de benadeelde zich wegens de juridische com-

plexiteit van het geschil door een advocaat moet laten bijstaan(2000).

Dit laatste standpunt lijkt het enig correcte, Ð al mag de complexiteit van

deze problematiek niet worden onderschat. Ook beleidsoverwegingen spelen

hierbij een rol, zoals de maatschappelijke aanvaardbaarheid van hoge advo-

catenerelonen en gepeperde rekeningen van deskundigen.

Wel rust op het slachtoffer een schadebeperkingsplicht (zie hoger, nr. 19, B).

Maar kan men het dit slachtoffer in alle redelijkheid verwijten op een advocaat

beroep te doen, wanneer hij daardoor beduidend meer kans maakt bij de

rechter (wanneer hij, zonder advocaat, in feite geen kans maakt)(2001)?

V. De schade wordt mee veroorzaakt door de fout van een derde

166. VERBREEKT HET INGRIJPEN VAN HET FEIT VAN EEN DERDE HET OORZAKELIJK

VERBAND TUSSEN DE INITIEÈLE FOUT EN SCHADE

Aan de oorsprong van de schade liggen vaak verscheidene fouten van derden.

In toepassing van de beginselen van de equivalentietheorie (zoals trouwens

van de meeste causaliteitstheorieeÈn) heeft de omstandigheid dat de schade

mee werd veroorzaakt door de fout van een derde, niet tot gevolg het

oorzakelijk verband tussen de fout van de in schadeloosstelling aangespro-

kene en de schade aan te tasten of te verbreken.

Dit is zeker niet het geval, wanneer de derde zelfs geen fout kan worden

verweten. ,,Wie een fout heeft begaan, is aansprakelijk voor de geleden

schade, ook al is de schade mede veroorzaakt door andere factoren. Het

foutloos optreden door een derde doorbreekt op zichzelf het oorzakelijk

verband tussen de initieÈle fout en de geleden schade niet''(2002).

Net zoals het geval was met de samenloop van de fout van de schadeveroor-

zaker en de schadelijder, heeft de rechtspraak ook hier echter wel eens de

neiging het oorzakelijk verband te ontkennen, wanneer de fout van de derde

opzettelijk is, of zeer ernstig. Zo verweet het Waals Gewest Ð naar thans

blijkt, na het desbetreffende arrest van het Arbitragehof van 30 september

1999, terecht Ð de Belgische Staat de Wet van 10 december 1997 te hebben

uitgevaardigd, die tabaksreclame verbiedt. Ten einde de schade die uit de

toepassing van dezeWet zou voortvloeien te voorkomen, vorderde het Waals

Gewest, in kort geding, de tijdelijke niet-toepassing van deze wet op de

(1999) Gent 19 januari 1996, T.G.R. 1996, 45.

(2000) Rb. Gent 13 februari 1998, T.G.R. 1998, 119; Vred. Brussel, 3e kanton, 30 januari

1997, R.G.A.R. 1997, nr. 12.788; Pol. Brugge 22 december 1997, T.A.V.W. 1998, 257.

(2001) L. CORNELIS, o.c., 165-176, nrs. 14-15, die het probleem echter situeert op het vlak van

het oorzakelijk verband; H.R. 14 november 1997, N.J. 1998, nr. 150.

(2002) Cass. 20 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1243, Pas. 1996, I, 1314 en R. Cass. 1998,

181, met noot B. DE TERMMERMAN; vgl. Brussel 19 september 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.029:

foutief optreden derde.
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publiciteit die zou worden gevoerd rond de Grote Prijs van Francorchamps.

De vordering werd afgewezen, o.m. omdat de schade, in casu de dreiging om

de Grote Prijs van Francorchamps niet in te richtenÐ niet uit de goedkeuring

van de Wet zou voortvloeien, maar wel uit de autonome beslissing van de

Wereldorganisatie voor de Automobielsport(2003).

De fout van een derde wordt ook wel eens geacht het oorzakelijk verband

tussen de fout van de gedaagde en de schade van de eiser te onderbreken,

wanneer deze derde de schade had kunnen en moeten vermijden (ofschoon

deze omstandigheid de niet-oorzakelijkheid tussen de fout van de gedaagde

en de schade niet impliceert)(2004).

Ook de fout van een arts wordt wel eens geacht het oorzakelijk verband te

verbreken dat in beginsel bestaat tussen de fout van een automobilist, die aan

een ander verkeersdeelnemer letsels toebrengt, en de schade(verergering) die

deze laatste moet ondergaan, wanneer de arts hem verkeerd behandelt(2005).

Nochtans is de fout van de arts Ð zo mag men toch onderstellen Ð niet

opzettelijk en evenmin uitzonderlijk(2006). Bovendien belast deze recht-

spraak het slachtoffer met de (wegens de collegiale samenzwering van de

stilte die vaak tussen de foute arts en de artsen-deskundigen bestaat) zeer

moeilijke opdracht de foute arts in schadevergoeding aan te spreken.

De bewaarder van een gebrekkige zaak werd anderzijds niet van zijn aan-

sprakelijkheid ontheven, wanneer de schade deels te wijten is aan de foutieve

tussenkomst van derden. Zo werd de bewaarder van een verrotte boom

aansprakelijk geacht voor de schade die deze boom aan de elektriciteits-

kabels van een verdeler van elektrische stroom toebracht, toen de boom, op

initiatief van de brandweer, werd geveld, niettegenstaande de brandweer bij

het vellen van de boom onoordeelkundig tewerk ging(2007).

Men weet dat de rechtspraak in een andere zin gevestigd is bij samenloop van

het feit van een dier en de fout van een derde(2008). In een arrest van

19 januari 1996(2009) herhaalde het Hof van Cassatie deze traditionele

rechtspraak. J.B. had een trekpaard onder zijn bewaking. Lichtzinnige lieden

gooiden voetzoekers tussen de poten van het paard, dat daardoor op hol sloeg

en zich doorheen de menigte een weg baande, een spoor van vernieling en

schade achter zich latend. Andermaal werd de rituele formule aangehaald:

(2003) Luik 12 februari 1998, J.L.M.B. 1998, (502) 513, met noot F. ABU DALU en J.T. 1998,

511, met noot S. VAN DROOGHENBROECK.

(2004) Kh. Hasselt 23 januari 1996, R.W. 1996-97, 1342.

(2005) Antwerpen 22 november 1990, Vl. T. Gez. 1993-94, 148; vgl. het eerder (nr. 146) gecit.

Brussel 4 mei 1994, R.G.A.R. 1996, nr. 12.671.

(2006) Vgl. P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c., nr. 879.

(2007) Gent 8 juni 1994, R.W. 1996-97, 1063.

(2008) Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1995, p. 1486-87, nr. 178.

(2009) Cass. 19 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 78 en J.L.M.B. 1997, 277; vgl. Rb. Leuven

16 oktober 1996,De Verz. 1998, 106: de aansprakelijkheid van de eigenaar van een dier vervalt

door de fout van het slachtoffer; Antwerpen 5 maart 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.124; Gent

17 december 1997, T.B.B.R. 1999, 524 (motieven); zie echter Luik 3 juli 1997, R.G.A.R. 1999,

nr. 13.138.
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,,Ofschoon art. 1385 B.W. een onweerlegbaar vermoeden van schuld aan de

door een dier veroorzaakte schade instelt ten laste van de eigenaar van dat

dier of (...), sluit dit artikel niet uit dat de eigenaar van aansprakelijkheid

wordt vrijgesteld bij gebrek aan oorzakelijk verband, wanneer een derde een

fout heeft bedreven die aanleiding gaf tot de gedraging van het dier en

waardoor niet de gedraging, maar elke mogelijke fout van de eigenaar ... als

oorzaak van de schade wordt uitgeschakeld''.

Deze fout van de derde neemt echter helemaal niet weg dat de schade werd

veroorzaakt door het feit van het dier; hoe kan ze dan meebrengen dat niet de

gedraging van het dier, maar elke mogelijke fout van de eigenaar van het dier

als oorzaak van de schade wordt uitgeschakeld? Ze kan de fout van de

eigenaar van het dier niet wegnemen; want op hem rust, nog steeds volgens

het Hof van Cassatie, een onweerlegbaar vermoeden van schuld. Anderzijds

houdt het door art. 1385 B.W. ingestelde vermoeden ook een vermoeden van

aansprakelijkheid in(2010).

167. AAN EEN DERDE GELEGENHEID GEVEN SCHADE TE VEROORZAKEN Ð

,,CONTACTSLEUTELGEVALLEN''

Het in het vorige randnummer besproken probleem neemt een bijzondere

vorm aan, wanneer de initieÈle fout hierin bestaat dat ze aan een derde de

gelegenheid verschaft, op foutieve wijze, aan de benadeelde schade toe te

brengen.

Een herbergier schenkt b.v. aan een reeds duidelijk boven zijn theewater

zijnde automobilist nog verscheidene glazen bier uit, en verhoogt aldus diens

alcoholintoxicatie. De herbergier wordt mede aansprakelijk geacht voor het

door de automobilist veroorzaakt ongeval. Nochtans had de herbergier de

bestuurder op zijn alcoholintoxicatie gewezen, en hem aangeboden hem zelf

naar huis te brengen. De bestuurder was echter aan zijn aandacht ontsnapt, en

was toch, op eigen houtje, naar huis gereden. Een herbergier dient echter te

weten dat een dronken klant zeer onredelijk en zelfs onbewust handelt(2011).

De zgn. ,,contactsleutelgevallen'' vormen eveneens een duidelijk voorbeeld

van de thans aan de orde zijnde problematiek. Eerder(2012) werd betoogd dat

(2010) R.O. DALCQ, TraiteÂ de la responsabiliteÂ civile (Nov., Droit civil, V), II, Brussel, 1962,

99, nrs. 2342-2343. Volgens B. DUBUISSON, ,,DeÂveloppements reÂcents concernant les respon-

sabiliteÂs de fait des choses, animaux, baÃtiments'', R.G.A.R. 1997, nr. 12.746, zou deze recht-

spraak aldus kunnen worden gerechtvaardigd dat de zware fout van de benadeelde of van een

derde de juridische oorzakelijkheid opheft tussen de vermoede fout van de bewaarder van het

dier en de schade. ,,Sur le plan de la preuve contraire, la causaliteÂ n'est donc pas appreÂcieÂe par

rapport au fait objectif de l'animal, ce lien n'eÂtant gueÁre contestable, mais par rapport aÁ ses

origines et aÁ ses justifications possibles''.

(2011) Rb. Dinant 6 oktober 1994, De Verz. 1995, 584; vgl. Rb. Antwerpen 12 juni 1995,

T.R.V. 1996, 67, met noot B. WAUTERS, ,,De aquiliaanse aansprakelijkheid van de individuele

beheerders van een v.z.w.''; Brussel 4 juni 1996, De Verz. 1997, 300; H.R. 12 mei 1995,

R.v.d.W. 1995, 110: door onvoldoende toezicht vanwege de directie van een psychiatrisch

ziekenhuis, kan een patieÈnt ontsnappen, en brand stichten in het huis van een derde. De schade

werd toegerekend aan de fout van de ziekenhuisdirectie.

(2012) Zie Overzicht, T.P.R. 1980, 1431, nr. 219.
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de fout van een eigenaar van een wagen die zijn motorrijtuig niet slotvast

achterlaat, slechts als een van de oorzaken kan worden beschouwd van de

schade, aangericht door diegene die zich van de auto meester maakt en

daarbij een verkeersongeval veroorzaakt, waarbij derden worden benadeeld,

indien (i) het niet afsluiten van de wagen (of, erger nog, het niet wegnemen

van de contactsleutels) een conditio sine qua non uitmaakt voor de diefstal,

en (ii) de diefstal een van de redenen uitmaakt waarom het tot een aanrijding

komt.

De rechtspraak lijkt gewonnen voor dit gezichtspunt. Zo werd het oorzakelijk

verband uitdrukkelijk en expliciet om de zo-even aangehaalde redenen

bevestigd door de Vrederechter van Oostende(2013). Omgekeerd werd het

oorzakelijk verband ontkend, wanneer de door de dief veroorzaakte aanrij-

ding zich een half uur na de diefstal voordeed, terwijl het gestolen voertuig

zich op verscheidene kilometers van de plaats van de diefstal bevond, in een

volledig andere wijk van Brussel, en terwijl de dief helemaal niet achterna

gezeten werd noch door de bestolene noch door de politie(2014).

Gezaghebbende doctrine(2015) stelt voor deze ,,contactsleutelgevallen'' te

benaderen vanuit de theorie van de adequate oorzaak of van de relatieve

onrechtmatigheid. De eerste suggestie lijkt niet erg vruchtbaar, gezien de

intrinsieke vaagheid van de theorie van de adequate oorzaak. Anderzijds

werd eerder betoogd dat de theorie van de realisatie van het specifiek risico

(zie nr. 148) kan worden opgevat als een toepassing van de leer van de

relatieve onrechtmatigheid(2016).

De Franse rechtspraak acht het oorzakelijk verband tussen de fout van de

nonchalante eigenaar of bestuurder van de niet gesloten wagen en de door de

dief aangerichte schade doorgaans te onrechtstreeks(2017).

In dit verband kan ook melding worden gemaakt van een geval, waarin de

eigenaar van een auto, in aanwezigheid van ongure individuen, zijn auto-

sleutels niet goed opborg. Deze ongure individuen maakten daarvan gebruik

om de sleutels, en daarna de auto te stelen, en veroorzaakten een ongeval,

met schadelijke gevolgen voor derden. De W.A.M.-verzekeraar van de

nonchalante autobestuurder werd veroordeeld om de schade te vergoeden.

Weliswaar moet die normaal niet optreden, wanneer het ongeval door een

dief wordt veroorzaakt(2018). Maar, nu de verzekerde, door zijn eigen

(2013) Vred. Oostende 25 januari 1991, R.W. 1994-95, 201; in dezelfde zin: Luik 29 maart

1994, R.G.A.R. 1996, 12.555, De Verz. 1994, 408; Luik 13 juni 1994, R.G.A.R. 1996,

nr. 12.679, T.B.B.R. 1995, 390; Gent 6 december 1995, T.G.R. 1996, 189 (de motivering is

iets minder specifiek); vgl. Luik 16 september 1996, R.G.A.R. 1999, nr. 13.135, waar de dief de

eigen wagen van de bestuurder beschadigde.

(2014) Kh. Brussel 2 maart 1994, Verkeersrecht 1994, 221.

(2015) R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de jurisprudence. La responsabiliteÂ quasi-

deÂlictuelle'', R.C.J.B. 1995, 710-711.

(2016) Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1995, p. 1465, nr. 161.

(2017) P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c. nr. 883; G. VINEY, o.c., 421, nr. 357.

(2018) Art. 2, § 1 Wet 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

inzake motorrijtuigen; art. 2, § 1 W.A.M.-wet 1989.
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foutieve nalatigheid, de diefstal mogelijk had gemaakt, is de oplossing

blijkbaar anders: door zijn fout heeft hij de schadelijke gevolgen van het

ongeval onrechtstreeks veroorzaakt(2019).

168. IN SOLIDUM AANSPRAKELIJKHEID BIJ VEELHEID VAN AANSPRAKELIJKEN

Het is een traditionele regel dat, wanneer de schade het gevolg is van de fout

(of van een tot objectieve aansprakelijkheid aanleiding gevend feit) van

verscheidene personen, ieder van hen jegens de getroffene die geen fout

heeft begaan, gehouden is tot volledige vergoeding van de schade(2020).

Ook in Frankrijk is dit het geval(2021); en in Nederland voorziet art. 6:102

N.B.W. expliciet in een hoofdelijke aansprakelijkheid van de verscheidene

schadeveroorzakers. Juist omdat alle farmaceutische bedrijven aan de Des-

dochters schade hadden toegebracht, wees de Hoge Raad overigens een

verdeling volgens hun resp. marktaandelen af(2022).

Bedoelde regel geldt ook met betrekking tot de compensatoire interesten die

immers integrerend deel uitmaken van de verschuldigde schadevergoe-

ding(2023).

Hij heeft tot gevolg dat een cassatiemiddel waarbij een aansprakelijke de

niet-veroordeling van een mede-aansprakelijke tot betaling van schadever-

goeding betwist, niet ontvankelijk is, bij gebrek aan belang. De aangevoerde

cassatiegrief heeft immers geen invloed op de wettelijkheid van de veroorde-

ling in solidum die tegen de eiser ten voordele van de benadeelde werd

uitgesproken(2024).

De regel blijft gelden, indien de schade te wijten is aan de samenlopende

fouten van twee aansprakelijken en aan de fout van het slachtoffer. Elk van

de daders blijft gehouden tot de gehele schadeloosstelling; het verschuldigd

bedrag wordt enkel verminderd met dit deel van de schade dat voor rekening

van het slachtoffer moet blijven, gelet op diens eigen fout(2025).

En wanneer een gebrekkige zaak onder de bewaring van verscheidene

personen staat, is elk van hen jegens het slachtoffer aansprakelijk voor de

door het gebrek veroorzaakte schade(2026).

(2019) Cass. 5 februari 1998, T.B.B.R. 1999, 76, met noot B. WEYTS.

(2020) Cass. 5 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 435; 12 april 1995, Arr. Cass. 1995, 407 en

Verkeersrecht 1995, 254; Cass. 26 april 1996, Arr. Cass. 1996, 371; Luik 26 mei 1993,

J.L.M.B. 1994, 1274; vgl. Bergen 16 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 443 (samenloop van

contractuele fouten); Gent 13 maart 1997, T.G.R. 1998, 3.

(2021) P. LE TOURNEAU en L. CADIET, o.c., nr. 878.

(2022) H.R. 9 october 1992, N.J. 1994, nr. 535, r.o. 3.8 (p. 2500), en p. 2503, nr. 5 (noot

CJHB); 's Gravenhage 22 november 1995, N.J. 1997, 238 baseert de gehoudenheid voor het

geheel op de bekommernis om de benadeelde tegemoet te komen.

(2023) Cass. 26 april 1996, gecit.

(2024) Cass. 5 mei 1993, gecit.; 12 april 1995, gecit.; Cass. 2 november 1999, Arr. Cass. 1999,

nr. 580.

(2025) Brussel 27 juni 1996, Res et iura imm. 1996, 112.

(2026) Brussel 1 december 1992, vermeld in Cass. 24 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 87;

Antwerpen 14 mei 1998, T.A.V.W. 1999, 28.
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Anderzijds mag de in solidum aansprakelijkheid niet tot gevolg hebben dat

de bedragen waartoe de verscheidene daders worden veroordeeld, het bedrag

van de geleden schade overtreffen(2027).

Wanneer de samenlopende feiten anderzijds misdrijven opleverden, is een

hoofdelijke aansprakelijkheid aangewezen(2028).

In een arrest van 20 april 1999(2029) werd deze regel restrictief geõÈnterpre-

teerd Ð allicht om te vermijden dat hoofdelijkheid zou moeten worden

aangenomen, die, in dat geval, krachtens art. 1285 B.W., bevrijding van alle

medeverbondenen had meegebracht. Een werknemer had een inbreuk ge-

pleegd op art. 261, 5
o
van het K.B. van 20 december 1963 betreffende de

arbeidsvoorziening en de werkloosheid, door als werknemer zijn controle-

kaart te laten afstempelen, terwijl hij een activiteit uitoefende waarvoor hij

loon ontving van een werkgever. Deze laatste was veroordeeld wegens

overtreding van art. 261, 6
o
van hetzelfde K.B., om, als werkgever, arbeid

te laten verrichten door een werknemer, die bij controle niet in het perso-

neelsregister was ingeschreven, en bijgevolg geen recht had op de werk-

loosheidsuitkeringen die hij ontving. De werkgever was op de hoogte van de

onwettige toestand van de werknemer.

Volgens het Hof van Cassatie bestond het voor de werknemer strafbare feit

erin op bedrieglijke wijze werkloosheidsuitkeringen te ontvangen, wanneer

hij wegens zijn tewerkstelling loon ontvangt. Dit misdrijf kan hij ook zonder

medeweten van zijn werkgever plegen. Het voor de werkgever strafbare feit

bestaat erin zich te onttrekken aan de hem door de socialezekerheidswetten

opgelegde verplichtingen ten aanzien van een werknemer waarvan hij weet

dat deze wegens de tewerkstelling onrechtmatig werkloosheidsuitkeringen

ontvangt. De omstandigheid dat er een nauw verband bestaat tussen beide

strafbare feiten, doordat de werkgever weet dat de door hem tewerkgestelde

werknemer op onrechtmatige wijze werkloosheidsuitkeringen ontvangt,

brengt niet mee dat werkgever en werknemer ,,eenzelfde misdrijf'' plegen,

in de zin van art. 50 S.W.

Er is weÂl hoofdelijkheid, wanneer de schade werd teweeggebracht door de

gemeenschappelijke fout van verscheidene personen. Als gemeenschappe-

lijke fout geldt in dit verband de fout ,,welke gezamenlijk wordt begaan door

verscheidene personen die wetens bijdragen tot het ontstaan van het schade-

lijk feit''(2030), wanneer zij b.v. samen een nalatenschap verborgen hiel-

den(2031).

Er is echter geen aanleiding tot een veroordeling tot het geheel, wanneer het

om onderscheiden feiten gaat. Wanneer A werd veroordeeld wegens afzon-

(2027) Cass. 13 januari 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 17.

(2028) Cass. 22 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 299; 3 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 5.

(2029) Cass. 20 april 1999, Bull. 1999, nr. 222.

(2030) Cass. 3 mei 1996, 96, Arr. Cass. 1996, 389 (vijfde onderdeel).

(2031) Cass. 9 december 1993, Arr. Cass. 1993, 1038 (vierde middel).
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derlijke feiten van oplichting van een geldsom ten nadele van een V.Z.W.

door afhaling met cheques van gelden van de rekening van deze V.Z.W. ten

belope van 21.000 fr., B, eveneens afzonderlijk, veroordeeld werd wegens

dezelfde feiten ten belope van 26.800 fr. en C, afzonderlijk, maar wegens

dezelfde feiten, werd veroordeeld ten belope van 22.900 fr., is hun hoofde-

lijke veroordeling tot vergoeding van de schade niet naar recht verantwoord.

De plegers van onderscheiden feiten van oplichting kunnen niet wettig tot het

geheel van de vergoedingen van de schade welke elk afzonderlijk feit heeft

veroorzaakt, worden veroordeeld(2032).

169. REGRES VAN DE BETAALD HEBBENDE AANSPRAKELIJKE TEGEN DE MEDE-

AANSPRAKELIJKEN

Wie als pleger van een onrechtmatige daad het slachtoffer volledig heeft

moeten vergoeden, ondanks het feit dat de schade ook te wijten is aan de

fouten van een of meer derden, kan tegen deze laatste(n) een regresvordering

instellen.

Deze vordering berust niet op het misdrijf dat de schade heeft veroorzaakt (in

casu het onopzettelijk toebrengen van letsel), maar op de verdeling van de

bijdrageplicht tussen allen die aansprakelijk zijn voor de schade(2033). Het

arrest preciseert evenwel niet op welke wettelijke basis deze regresvordering

dan wel berust. In het cassatiemiddel werden in dat verband de artt. 1213 en

1214 B.W. ingeroepen,Ð alsmede (maar men heeft de indruk dat het Hof het

middel op dat punt niet volgt), middels art. 1251, 3
o
B.W. (de W.A.M.-

verzekeraar van een aansprakelijke oefende de regresvordering uit tegen de

mede-aansprakelijke) de artt. 1382 en 1383 B.W. en het algemeen rechts-

beginsel dat de verrijking zonder oorzaak verbiedt. De destijds nog geldende

verjaringstermijn van 5 jaar is derhalve niet van toepassing, vermits de

regresvordering niet op het misdrijf steunt.

Het regres betreft ook de vergoedende interesten die immers integrerend deel

uitmaken van de vergoeding die werd toegekend tot herstel van de door de

onrechtmatige daad veroorzaakte schade. Ze vergoeden het uitstel in betaling

van het bedrag waarop de benadeelde recht heeft op de dag waarop de schade

is ontstaan(2034).

Deze regresvordering (of oproeping in vrijwaring) kan echter nooit volledig

worden toegekend. In de onderlinge verhoudingen tussen de aansprakelijke

partijen kan de rechter niet beslissen dat eÂeÂn van hen geen deel van de schade

moet dragen (behoudens een andersluidende overeenkomst tussen hen).

Anders zou hij immers het oorzakelijk verband tussen de fout van deze

laatste en de schade uitsluiten, terwijl de veroordeling in solidum van de

verscheidene aansprakelijken juist hierop gebaseerd is dat elke fout (of tot

(2032) Cass. 3 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 5, met andersl. concl. O.M.; vgl. Luik 6 december

1994, J.L.M.B. 1995, 1317 (inzake de contractuele aansprakelijkheid van een architect).

(2033) Cass. 19 februari 1999, Arr. Cass. 1999, 225.

(2034) Cass. 26 april 1996, R.W. 1999-2000, 130.
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aansprakelijkheid aanleiding gevend feit) de volledige schade heeft veroor-

zaakt(2035).

De bewaarder van een gebrekkige zaak kan echter diegene door wiens fout

het gebrek tot stand kwam, voor het geheel aanspreken. De oproeping in

vrijwaring kan bovendien worden gebaseerd op de regels inzake aansprake-

lijkheid buiten overeenkomst, en maakt alsdan geen vordering uit die volgt

uit een misdrijf, als bedoeld door art. 26 Voorafgaande Titel W. Sv. (in zijn

versie voor zijn vervanging bij art. 2 Wet 10 juni 1998), die verjaart na

verloop van vijf jaar(2036).

VI. De schade wordt mee veroorzaakt door het ingrijpen van een

juridische oorzaak(2037)

170. DOORBREKING VAN HET OORZAKELIJK VERBAND OF AFWEZIGHEID VAN VER-

GOEDBARE SCHADE?

Een vaak voorkomend thema in de rechtspraak van de jongste jaren is

datgene, volgens hetwelk het oorzakelijk verband tussen de fout van een

derde en de schade wordt verbroken, wanneer deze schade hierin bestaat dat

iemand (de overheid, een werkgever, ....) er, krachtens een wettelijke,

reglementaire of contractuele plicht toe gehouden is om aan het rechtstreeks

en onmiddellijk slachtoffer een som uit te keren of om de door de fout

teweeggebrachte situatie te doen ophouden.

Het feit alleen reeds dat de rechtspraak over dit punt relatief overvloedig is, is

eerder bedenkelijk. Het toont aan dat er op dit gebied nog vrij grote rechts-

onzekerheid heerst.

Principieel lijkt de oplossing nochtans eenvoudig. Het oorzakelijk verband

wordt klaarblijkelijk niet verbroken door het ingrijpen van een juridische

oorzaak; zonder de fout van de aansprakelijke derde had de overheid b.v. het

loon niet moeten doorbetalen aan een foutief gekwetste en dus arbeidson-

geschikte en afwezige lerares, of had ze geen kosten moeten maken voor het

opruimen van de smurrie die van een vrachtwagen was gevallen.

Zo werd het oorzakelijk verband probleemloos aangenomen tussen de fout

van diegene die een cognossement vervalste en de schade die de bank leed,

toen zij het documentair krediet honoreerde tegen afgifte van de vervalste

cognossementen. Toch kon de schade van de bank slechts ontstaan, omdat ze

een documentair krediet had toegestaan, en derhalve een uitgave deed waar-

(2035) Cass. 26 juni 1995, Verkeersrecht 1995, 259.

(2036) Cass. 24 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 873; vgl. L. CORNELIS, ,,Le partage des

responsabiliteÂs en matieÁre aquilienne'', R.C.J.B. 1993, 320-341.

(2037) Zie hierover tijdens de besproken periode, R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de

jurisprudence'', R.C.J.B. 1995, 713-720; H. DE RODE, o.c., 14 e.v., nrs. 18-27, en L. CORNELIS,

,,L'apparence trompeuse du dommage par reÂpercussion'' in Jeune Barreau LieÁge (eÂd.), L'in-

demnisation du dommage corporel, 161-171, nrs. 11-18, die diegene welke, wegens de

onrechtmatige daad, tot uitgaven verplicht wordt, beschouwt als een ,,schadelijder bij terug-

slag'', en aldus tot een vrij originele en nogal coherente visie komt.
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toe ze contractueel (c.q. krachtens een eenzijdige wilsverklaring) verplicht

was(2038).

De theorie van de verbreking van het oorzakelijk verband door het ingrijpen

van een juridische oorzaak valt overigens moeilijk te rijmen met de equiva-

lentietheorie. En, volgens het gezond verstand, heeft de fout de schade

duidelijk veroorzaakt. Het heeft dan ook weinig zin om terzake enig heil

te verwachten van de theorie van de adequate oorzaak.

Het is veel correcter om te poneren dat het ingrijpen van een juridische

oorzaak het oorzakelijk verband niet beõÈnvloedt, maar dat de juridische plicht

op grond waarvan de uitkering of de tussenkomst moet geschieden, kan

meebrengen dat de kosten die gemaakt moeten worden, geen vergoedbare

schade uitmaken(2039). Men weet dat het Hof van Cassatie, in een arrest van

de eerste Nederlandstalige kamer, het probleem aanvankelijk situeerde op

het vlak van de vergoedbare schade(2040), maar dat de Franstalige kamer het

bleef benaderen vanuit de onvruchtbare en onorthodoxe invalshoek van het

oorzakelijk verband(2041), waarop de Nederlandstalige kamer de strijd

opgaf. Het probleem wordt thans dan ook bijna steevast via de doorbreking

van het oorzakelijk verband aangepakt, op een enkele uitzondering na,

wanneer het cassatiemiddel het probleem uitdrukkelijk op het niveau van

de vergoedbare schade situeert(2042).

Dat de benadering vanuit het perspectief van de al dan niet doorbreking van

het oorzakelijk verband intellectueel onorthodox is, moge blijken uit een paar

uitspraken.

In een eerste geval(2043) greep een juridisch banale aanrijding plaats tussen

de voertuigen van twee autobestuurders, E. en M. M. werd aansprakelijk

gesteld, en moest derhalve de schade van E. vergoeden. E. betaalde de

herstellingsfactuur van zijn garagist niet, waarop die het recht in eigen

handen nam, en het herstelde voertuig gedurende 39 dagen onder zich hield

(hij oefende zijn retentierecht uit). E. vorderde van M. vergoeding voor deze

gebruiksderving, voor de hem aangerekende bewakingskosten, voor de door

hem verschuldigde nalatigheidsinterest op het factuurbedrag, alsmede voor

de kosten die moesten worden gemaakt om het geaccidenteerde voertuig in

orde te brengen voor de technische controle. De feitenrechter wees de

vordering af, maar het Hof van Cassatie vernietigde zijn vonnis. Het oor-

zakelijk verband tussen de fout van M. en de verschillende schadeposten kon

moeilijk worden betwist. De relevante vraag was of de benadeelde, E., niet

(2038) Kh. Antwerpen 22 juni 1992, Eur. Vervoerr. 1994, 74.

(2039) Vgl. R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, o.c., 713, nr. 135, a en 722, nr. 135, g.

(2040) Cass. 9 maart 1984, R.C.J.B. 1986, 651, met noot M. VAN QUICKENBORNE.

(2041) Cass. 13 april 1988, R.C.J.B. 1989, 631, met noot F. GLANSDORFF en C. DALCQ.

(2042) Cass. 13 oktober 1993, Arr. Cass. 1993, 836.

(2043) Cass. 5 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 551, Pas. 1996, I, 588, J.T. 1996, 818 en R.W. 1997-

98, 983.
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tekortgekomen was aan zijn schadebeperkingsplicht. Nu dit volgens de

feitenrechter niet het geval was, moet de schade worden vergoed.

Het cassatie-arrest komt tot hetzelfde resultaat, maar via de nodeloos com-

plexe (die overigens in het cassatiemiddel slechts discreet aan bod kwam)

weg dat het oorzakelijk verband wordt verbroken door het ingrijpen van een

eigen juridische oorzaak, zoals een wettelijke of contractuele plicht die op

zichzelf voldoende is om de uitvoering te verantwoorden. Dit is evenwel niet

het geval wanneer de contractuele of wettelijke verplichting slechts secun-

dair is ten opzichte van de op de dader van de aquilische fout rustende plicht

om een door zijn toedoen ontstane toestand te doen ophouden. In casu wordt

de verbreking niet aangenomen, omdat de feitenrechter niet vaststelde dat E.

zijn schade had kunnen beperken.

Men weet immers dat het Hof van Cassatie zijn doctrine over het principieel

doorbreken van het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade door een

eigen juridische oorzaak tempert, zo niet bijna volledig uitholt, door te

preciseren dat het oorzakelijk verband niet wordt doorbroken, wanneer de

wettelijke of contractuele plicht op grond waarvan de schade wordt geleden,

slechts secundair is ten opzichte van de op de dader wegende plicht om de

door zijn toedoen gecreeÈerde toestand te doen ophouden(2044). Dit criterium

dat zinnig is wanneer het probleem wordt gesitueerd op het vlak van de

vergoedbare schade, is ,,systeemvreemd'' in het kader van de causaliteits-

problematiek. Hoe kan het bestaan van een oorzakelijk verband Ð hetgeen

een feitelijk toestand is Ð nu afhangen van het antwoord op de vraag of een

bepaalde plicht al dan niet secundair is?

Ook het volgende geval illustreert de inadequaatheid van een causale invals-

hoek. Een ouderpaar dat zijn dochter bij een foutief veroorzaakt verkeers-

ongeval had verloren, kloeg erover dat alle kosten die werden uitgegeven

voor de opvoeding en het onderwijs van hun dochter, nu vergeefs waren

geworden. Zonder de fout van de automobilist hadden de ouders weliswaar

ook moeten instaan voor de kosten van de opvoeding van hun dochter. Maar

het is op zijn minst ongepast om deze kosten te beschouwen als investeringen

die wegens de begane fout, niet hun verhoopte resultaat afwerpen(2045).

De feiten die aanleiding gaven tot het arrest Bongiorno e.a. t. Belgische Staat

en R.S.Z.(2046) kunnen als volgt worden samengevat. Verscheidene aange-

stelden van een koppelbaas hadden valsheid in geschrifte gepleegd. Daardoor

verkeerde de Administratie der Directe Belastingen niet meer in de mogelijk-

heid om de verschuldigde belastingen tijdig ten kohiere te brengen (artt. 354

en 358 W.I.B.). Om dezelfde reden verloor de R.S.Z. de mogelijkheid om

van de werkgever betaling te eisen van de verschuldigde bijdragen, bijdrage-

(2044) Cass. 13 april 1988, gecit.; 7 februari 1997 en Arr. Cass. 1997, 178.

(2045) Corr. Brussel 15 januari 1997, De Verz. 1997, 518.

(2046) Cass. 8 september 1999, Arr. Cass. 1999, 1042 en in R. Cass. 2000, 240, met noot

M. VAN QUICKENBORNE.
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opslagen en verwijlinteresten (art. 42 van de Wet van 27 juni 1969 tot

herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-

schappelijke zekerheid der arbeiders). In deze omstandigheden is de verlei-

ding voor de fiscus (resp. de R.S.Z.) groot om zich voor de strafrechter

burgerlijke partij te stellen en van de wegens valsheid in geschrifte vervolgde

aangestelde schadevergoeding te eisen, ten belope van het bedrag van de

ontdoken belastingen (resp. sociale bijdragen).

Het Hof van Cassatie is echter van oordeel dat de schade van de fiscus

(dezelfde redenering geldt, mutatis mutandis, voor de R.S.Z.), bestaande in

het verlies van de mogelijkheid om de theoretisch verschuldigde belastingen

tijdig ten kohiere te brengen, een eigen juridische oorzaak vindt in de

artikelen van het W.I.B. die de aanslagtermijnen regelen, en die op zichzelf

een voldoende grondslag uitmaken voor het verlies van de Schatkist. Het

oorzakelijk verband tussen de schade en de fout wordt derhalve verbroken

door voornoemde artikelen. Het Hof overweegt echter ook dat de artt. 354 en

358 W.I.B., die de aanslagtermijnen verlengen bij bedrog of wanneer (o.m.)

uit een ingestelde vordering het verschuldigd zijn van belastingen blijkt,

beletten dat de Belgische Staat (Administratie der Directe Belastingen), na

het verstrijken van deze aanslagtermijnen van openbare orde, door een

burgerlijke vordering de veroordeling, ten titel van schadevergoeding ten

gevolge van de niet-inkohiering binnen de wettelijke termijn, zou bekomen

van de persoon die de voorwaarden voor het verschuldigd zijn der belastin-

gen vervult of van de pleger van de valsheid in geschrifte.

Vermits de Belgische Staat, Administratie der Directe Belastingen, de aan-

slag slechts mag vestigen binnen de in de fiscale wet gestelde termijnen,

sluiten de zo-even geciteerde artikelen van het W.I.B. uit dat hij zijn verlies,

bestaande in het teloorgaan van de mogelijkheid om de theoretisch verschul-

digde belastingen tijdig te inkohieren, ten titel van schadevergoeding op

anderen afwentelt. Krachtens de aard en de strekking van de wetsbepalingen

waardoor het verlies ontstaat, moet dit verlies ten laste blijven van diegene

die het lijdt. Deze laatste gedachtengang lijkt me veel fundamenteler en

begrijpelijker dan de lippendienst die het Hof van Cassatie nog meent te

moeten bewijzen aan de theorie van de doorbreking van het oorzakelijk

verband door het ingrijpen van een eigen juridische oorzaak.

De Politierechtbank van Gent(2047) neemt, in een geval waarin een auto-

mobilist die in een verkeersongeval betrokken was en daardoor een korting

op zijn verzekeringspremie ,,eigen schade'' misliep, zonder meer afstand van

de theorie van de doorbreking van het oorzakelijk verband. Hij overweegt

kordaat: ,,Partijen zoeken het veel te ver, waar zij concluderen over de al dan

niet doorbreking van de causaliteit door een contractuele oorzaak''. Hij stelt

gewoon, en misschien iets teÂ ongenuanceerd, dat de aansprakelijke voor het

(2047) Pol. Gent 26 november 1998, T.G.R. 1998, 203; zie vorig Overzicht, T.P.R. 1995,

p. 1509-1510, nr. 193.
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ongeval gehouden is tot vergoeding van alle schadelijke gevolgen ervan, met

inbegrip van het verlies van de korting.

171. GEWIJZIGDE CASSATIERECHTSPRAAK

Door de arresten van het Hof van Cassatie dd. 19 februari 2001 in deze

materie, heeft het Hof zijn standpunt fundamenteel gewijzigd(2048).

Het Hof overweegt (arrest Trancez en Axa Royale Belge):

,,Overwegende dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk

Wetboek, degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent,

verplicht is deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de

benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben

bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld;

Dat de overheid die ingevolge de fout van een derde krachtens de op haar

rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die

wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te

ontvangen, gerechtigd is op schadevergoeding voor zover zij hierdoor scha-

de lijdt;

Dat immers het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire

verplichting niet uitsluit dat schade, in de zin van artikel 1382 van het

Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strek-

king van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of

prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe

heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten;

Overwegende dat het arrest oordeelt: ,,uit de strekking en de inhoud van de

terzake geldende bepalingen blijkt echter niet dat het de bedoeling was van

(verweerder) dergelijke uitgaven, te wijten aan een fout van een derde,

definitief ten laste te nemen, integendeel gelet op de voorziene wettelijke

subrogatie en op de door de (verweerder) opgestelde en door Mercier

ondertekende subrogatieakten'';

Dat het arrest de omvang van de schade begroot aan de hand van de waarde

van de bedragen die verweerder normaliter voor de arbeidsprestaties had

moeten betalen, en daarbij oordeelt dat die schade niet definitief ten laste

moest blijven van verweerder;

Dat het aldus de artikelen 1382 en 1383 niet schendt;''

Het in deze overzichten herhaaldelijk verdedigd standpunt(2049), nl. dat het

ingrijpen van een juridische oorzaak zich situeert op het niveau van de

vergoedbare schade en niet op dit van het oorzakelijk verband, wordt door

deze arresten aangenomen.

(2048) Cass. 19 februari 2001 (zaak Trancez en Axa Royale Belge / Belgische Staat en zaak

Royale Belge / Vlaamse Gemeenschap),De Juristenkrant 2001, nr. 26, 1 en 3, bespreking R. DE

CORTE.

(2049) Zie o.m. H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L.WYNANT, ,,Overzicht (1978-

1994)'', T.P.R. 1995, p. 1500-1501, nr. 188.
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De discussie wordt nu of de inhoud en de strekking van de contractuele of

wettelijke verplichting ertoe leidt dat hij die er wettelijk of contractueel door

gebonden is, de schade ook definitief moet dragen.

172. WANNEER IS DE WETTELIJKE OF CONTRACTUELE PLICHT SECUNDAIR T.O.V.

DE PLICHT DIE OP DE AANSPRAKELIJKE RUST?

In elk geval, of men het probleem nu situeert op het vlak van het oorzakelijk

verband dan wel op dit van de vergoedbare schade, stelt zich derhalve de

netelige vraag of de wettelijke, reglementaire of contractuele plicht die

iemand ertoe noopt kosten te maken of uitgaven te doen, secundair of

subsidiair is ten opzichte van de plicht die rust op de aansprakelijke om de

door hem foutief gecreeÈerde toestand te doen ophouden.

Het personeelsstatuut van de N.M.B.S. verplicht laatstgenoemde ertoe het

brutoloon en de patronale bijdragen te blijven betalen van haar personeels-

leden, zelfs wanneer dezen, ten gevolge van een fout van een derde, arbeids-

ongeschikt zijn. Het oorzakelijk verband tussen diens fout en de schade van

de N.M.B.S. wordt niet verbroken door bedoelde statutaire plicht, omdat de

N.M.B.S. de betalingen aan haar arbeidsongeschikt personeel betaalt als

voorschot, als ,,borg'' van de veroorzaker van het ongeval. Het is niet de

bedoeling dat de N.M.B.S. de aldus ontstane schade voor haar rekening zou

nemen ter ontlasting van de schadeveroorzaker. Derhalve is de verplichting

van de N.M.B.S. om de statutair bepaalde vergoedingen te blijven betalen

slechts secundair ten opzichte van de verplichting van de dader om de schade

te vergoeden(2050).

Art. 18 K.B. 15 januari 1974 tot vaststelling van het statuut van het onder-

wijzend personeel maakt de doorbetaling van het loon van de gekwetste

leerkracht, in geval van foutief veroorzaakte arbeidsongeschiktheid, afhan-

kelijk van een subrogatie, waardoor de overheid de gemaakte kosten kan

terugvorderen van de aansprakelijke derde. Ofschoon de Franse Gemeen-

(2050) Cass. 7 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 178; vgl. Antwerpen 21 mei 1992, Limb.

Rechtsl. 1994, 204; Rb. Hasselt 21 juni 1994, Limb. Rechtsl. 1994, 173; Brussel 12 september

1996, A.J.T. 1996-97, 267, met noot R. PASCARIELLO; Antwerpen 16 november 1998, Limb.

Rechtsl. 1999, 82; anders: Cass. 13 oktober 1993, Arr. Cass. 1993, 836 (er wordt geen

onderscheid gemaakt tussen een primaire en een secundaire plicht; het betrof overigens een

ongeval, waarvan een N.M.B.S.-personeelslid het slachtoffer werd op weg naar zijn werk); Rb.

Gent 9 oktober 1995, T.G.R. 1996, 54: de uitgave moet definitief ten laste blijven van de Staat,

die zijn gekwetste militair heeft vergoed en zijn ziektekosten heeft betaald, omdat de wet in

geen enkele subrogatie voorziet.

Men vergelijke hiermee Cass. 2 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1376, J.T. 1993, 400, met

kritische noot F. OSTen , R.G.A.R. 1995, nr. 12549; Cass. 11 oktober 1995, J.L.M.B. 1996, 342

en Cass. 25 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 243, waarin werd beslist dat het O.C.M.W, dat

nochtans over een eigen recht beschikt om de kosten terug te vorderen die het heeft moeten

maken om aan het slachtoffer van een onrechtmatige daad bijstand te verlenen (art. 98, § 2

O.C.M.W.-wet), niet als een benadeelde te beschouwen is, die zich rechtstreeks tegen de

W.A.M.-verzekeraar van de aansprakelijke dader kan richten. CORNELIS ziet in deze uitspraak

een uiting van de theorie van de relatieve onrechtmatigheid (L. CORNELIS, o.c., 179-182, nrs. 26-

28).
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schap in casu geen gebruik had gemaakt van deze subrogatiemogelijkheid,

werd haar vordering toegewezen op basis van art. 1382 B.W., en werden de

aan de gekwetste leerkracht uitbetaalde sommen als ,,eigen schade'' be-

schouwd, die primair ten laste valt van de voor het ongeval aansprake-

lijke(2051).

Krachtens art. 135, § 2, 50 van de nieuwe Gemeentewet moet de gemeente de

passende maatregelen treffen om rampen en plagen, zoals o.m. branden, te

voorkomen. Deze plicht is echter secundair ten opzichte van de plicht van de

brandstichter om de brand te blussen(2052).

Maar volgens de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen(2053) bestaat

er geen oorzakelijk verband tussen de kosten die de gemeente maakt,

uitsluitend ter uitvoering van haar wettelijke plicht (Wet 24 augustus

1790) om een brand te bestrijden, en de onrechtmatige daad van de kapitein

van een brandend schip. Bedoelde kosten blijven definitief voor rekening van

de gemeente; de kapitein heeft immers geen wettelijke plicht om de brand

zelf te blussen, zodat de wettelijke plicht van de gemeente geen subsidiair

karakter heeft. De ,,oorzaak'' van de door de gemeente gemaakte kosten

bestaat derhalve niet in enige onrechtmatige daad, maar in haar wettelijke

verplichtingen.

De kosten van het uitrukken van de brandweer die de rijbaan na een foutief

veroorzaakt ongeval moet opruimen, moeten niet definitief ten laste van de

gemeentelijke overheid blijven. Op de voor het ongeval aansprakelijke rust

in de eerste plaats de verplichting om het wegdek op te ruimen, en het is

slechts omdat hij deze verplichting niet nakwam, dat de gemeente genood-

zaakt was om het werk te laten uitvoeren door haar brandweerdienst(2054).

Evenzeer kon de Stad Antwerpen de voor het zinken van een duwboot

aansprakelijke scheepseigenaar, op basis van de artt. 1382 B.W. en 29, § 3

Politiereglement Haven Antwerpen, aanspreken tot vergoeding van de ber-

gingskosten. Deze scheepseigenaar had immers de plicht het gezonken

vaartuig te bergen; er kan dus niet gesteld worden dat het oorzakelijk verband

tussen de onrechtmatige daad en de door de Stad Antwerpen geleden schade

doorbroken is doordat laatstgenoemde ter uitvoering van een wettelijke

verplichting gehandeld heeft(2055).

(2051) Luik 20 november 1998 (samenvatt.), J.L.M.B. 1999, 480.

(2052) Luik 24 maart 1995, Pas. 1995, II, 8.

(2053) Kh. Antwerpen 30 juni 1998, R.H.A. 1998, 342; vgl. Vred. Deinze 10 juni 1992, T.G.R.

1995, 175, die van oordeel is dat diegene die foutief de goede berijdbaarheid van de openbare

wegenis in het gedrang brengt, de door het Vlaams Gewest gevorderde kosten niet moet

dragen, vermits de Belgische Staat en het Vlaams Gewest, o.m. ter nakoming van hun

verplichting om in te staan voor de goede berijdbaarheid van het gehele wegenissysteem,

allerlei belastingen heffen. Zie ook vorig Overzicht, T.P.R. 1995, 1508, nr. 191.

(2054) Pol. St. Niklaas 19 maart 1997, De Verz. 1998, 116, met noot V. BUSSCHAERT, ,,Kosten

van brandweer voor het schoonmaken of het opruimen van de rijbaan; vergoeding?''.

(2055) Antwerpen 14 september 1998, R.H.A. 1999, 3.
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En wanneer een pensioenkas aan de nabestaanden van een verkeersongeval

een weduwen- en wezenpensioen moet uitbetalen, werd de fout van de voor

het ongeval aansprakelijke automobilist niet oorzakelijk bevonden voor de

door de pensioenkas gedane uitgaven. De bedoelde pensioenen worden

immers niet toegekend ter vergoeding van de schade die wordt veroorzaakt

door het misdrijf ,,onopzettelijk doden''(2056).

Om deze discussies omtrent het al dan niet subsidiair karakter van een

verplichting van de overheid of van een tot uitbetaling verplicht organisme

te beperken, bepleit de doctrine om de wettelijke of contractuele plicht in

beginsel als secundair te beschouwen ten opzichte van de plicht tot herstel

van de pleger van de onrechtmatige daad, behoudens andersluidende bepa-

ling in de desbetreffende reglementering in de ruime zin des woords(2057).

In het eerder besproken arrest van 5 juni 1996(2058) kan voor deze stelling

enige steun worden gevonden. Na te hebben gewezen op het onderscheid

tussen de primaire plicht van de pleger van een onrechtmatige daad en de

secundaire plicht, voortvloeiende uit een eigen juridische oorzaak, wordt de

pleger van de onrechtmatige daad er aansprakelijk gesteld voor de bijko-

mende kosten die de benadeelde maakte, ,,nu de appelrechters niet hebben

vastgesteld dat de benadeelde zijn schade had kunnen beperken''. Daaruit

kan m.i. worden afgeleid dat de plicht tot herstel van de pleger van een fout in

beginsel primair is, tenzij er goede redenen zijn om het tegendeel aan te

nemen.

173. DOORBETAALD LOON

In een arrest van 24 april 1996(2059) ging het om het klassieke geval, waarin

een publiekrechtelijk werkgever(2060) er statutair toe verplicht was om zijn

foutief gekwetste werknemer diens loon en de daarop verschuldigde sociale

bijdragen te blijven betalen, ofschoon deze werknemer wegens zijn foutief

veroorzaakte arbeidsongeschiktheid, geen tegenprestatie kon leveren. In het

cassatiemiddel werd o.m. opgeworpen dat deze nadelige situatie Ð ver-

plichte doorbetaling van het loon zonder tegenprestatie Ð zich ook had

kunnen voordoen, wanneer de inactiviteit van de werknemer aan een andere

oorzaak te wijten was (een ongeval waaraan hij b.v. zelf schuld had).

Ondermeer daaruit werd afgeleid dat de fout van de aansprakelijke niet in

oorzakelijk verband stond met de schade, bestaande in de doorbetaling van

het loon zonder tegenprestatie. Het Hof van Cassatie vindt het middel

gegrond: ,,Om de vergoedbare schade te bepalen van een werkgever die,

(2056) Cass. 1 december 1993, Arr. Cass. 1993, 1005: er wordt echter geen melding gemaakt

van het onderscheid tussen de primaire en de secundaire plicht.

(2057) R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, ,,Examen de jurisprudence. La responsabiliteÂ quasi-

deÂlictuelle'', R.C.J.B. 1995, p. 716-717, nr. 135 b.

(2058) Cass. 5 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 551.

(2059) Cass. 24 april 1996, Arr. Cass. 1996, 332 en R.G.A.R. 1997, nr. 12.821.

(2060) Voor arbeidsovereenkomsten in de priveÂsector, zie de artt. 52, § 4 en 74 Arbeidsover-

eenkomstenwet.
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op grond van zijn wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting,

betalingen heeft gedaan aan een aangestelde die het slachtoffer werd van

een aan de fout van een derde te wijten ongeval, moet de rechter niet alleen

vaststellen dat die werkgever betalingen zonder tegenprestatie heeft gedaan;

hij moet bovendien het bestaan vaststellen van een schade die losstaat van de

uitvoering van die wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting''.

Vooreerst moet hierbij worden aangestipt dat in het cassatiemiddel blijkbaar

deels werd uitgegaan van een onorthodoxe toepassing van het leerstuk van

het rechtmatig alternatief. Dat een bepaald schadegeval zich ook had kunnen

voordoen, zonder dat de aangesprokene een fout had bedreven, neemt geens-

zins weg dat zijn fout de schade, zoals die zich in concreto voordeed, heeft

veroorzaakt (zie hoger, nr. 147).

Vervolgens wordt men hier schijnbaar geconfronteerd met een nieuw crite-

rium: de schade moet losstaan van de uitvoering van een reglementaire of

contractuele verplichting. Wellicht betekent dit dat deze verplichting geen op

zichzelf voldoende ,,oorzaak'' mag uitmaken van de uitkering, en worden

derhalve uitgesloten uitkeringen waarvoor de statutaire of contractuele plicht

wel degelijk een eigen juridische oorzaak vormt. Aldus opgevat, zou het

criterium, volgens hetwelk enkel die schade voor vergoeding in aanmerking

komt die losstaat van de uitvoering van enige verplichting, slechts een

variatie uitmaken op de bekende formule dat het oorzakelijk verband tussen

fout en schade wordt verbroken door het ingrijpen van een eigen juridische

oorzaak die, op zichzelf, de gedane uitgave of de gemaakte kosten recht-

vaardigt. In een arrest van 25 september 1996(2061) wordt trouwens de

klassieke formule herhaald in verband met de doorbreking van het oorzake-

lijk verband, en (in tegenstelling tot het bestreden vonnis) zonder enige

vermelding van het onderscheid tussen een primaire en een secundaire plicht

(zie trouwens, hoger, nr. 172).

Volgens het Hof van Beroep van Brussel(2062) staat de schade los van de

uitvoering van de wettelijke verplichting, wanneer de op foutieve wijze

veroorzaakte arbeidsongeschiktheid een verhoging van de werkdruk op het

overige personeel met zich meebrengt, en dit gepaard gaat met het presteren

van overuren, die extra moeten worden betaald. Maar, optredend als verwij-

zingsrechter na het eerder geciteerde cassatie-arrest van 24 april 1996,

besliste het Hof van Beroep van Luik(2063) dat de schade Ð voortvloeiend

uit de betaling van plaatsvervangend personeel Ð niet losstaat van de

verplichting van een nutsbedrijf om de continuõÈteit van de dienst te verze-

keren, wanneer dit bedrijf op extra-personeel, en dus niet op eigen personeel

beroep moest doen om de gekwetste werknemer te vervangen. Het betreft

(2061) Cass. 25 september 1996, R.G.A.R. 1998, nr. 12.917; vgl. Corr. Gent 29 september

1998, T.G.R. 1998, 204: dat evenmin dit onderscheid, noch trouwens de theorie van de

verbreking van het oorzakelijk verband vermeldt, maar een vergoeding toekent voor de gedane

uitgaven.

(2062) Brussel 2 november 1998, De Verz. 1999, 276.

(2063) Luik 23 december 1997, De Verz. 1998, 386.
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evenwel een eerder ten overvloede gegeven motief; het Hof lijkt niet te

geloven in de realiteit van de ingeroepen schade.

In verband met deze problematiek kan allicht de volgende op het gezond

verstand gebaseerde vuistregel worden geformuleerd. Wanneer de recht-

streekse schadelijder beide bedragen Ð de door de aansprakelijke derde

verschuldigde schadevergoeding en de door zijn werkgever uitbetaalde uit-

kering Ð niet mag cumuleren, derwijze dat de schadevergoedingsplicht van

de aansprakelijke wordt verminderd met de hoogte van de door de werkgever

uitbetaalde uitkering (hoe dan ook genoemd) moet aan laatstgenoemde in

beginsel een regresrecht worden toegekend tegen de aansprakelijke derde,

hetzij op basis van art. 1251, 3
o
B.W., hetzij op basis van artikel 1382 B.W.

174. RESERVEPERSONEEL. RESERVEMATERIEEL

Nuts- en andere bedrijven die permanente diensten aan de gemeenschap of

aan de consumenten moeten kunnen presteren, werven vaak personeel aan

om aan elke eventualiteit, waardoor de continuõÈteit van de dienst in het

gedrang zou kunnen komen, het hoofd te kunnen bieden. Wanneer een derde

nu foutief aan het bedrijf schade toebrengt, is hij geneigd op te werpen dat het

bedrijf over reserve-personeel beschikt dat elk schadegeval, hoe dan ook

veroorzaakt, moet herstellen(2064). De inzet van dit reservepersoneel, dat

specifiek en uitsluitend werd aangeworven om herstellingen uit te voeren en

de kosten, verbonden aan het inzetten van zodanig personeel, lijken inherent

verbonden te zijn met de werking van het nutsbedrijf of van de openbare

dienst, en zouden derhalve definitief moeten worden gedragen door het

desbetreffende bedrijf of dienst. Men merke overigens op dat thans, in

tegenstelling tot de in het vorige randnummer bedoelde hypothese, geen

onorthodox gebruik wordt gemaakt van de leer van het rechtmatig alterna-

tief: de schade werd daadwerkelijk op een foutieve manier veroorzaakt.

Het Hof van Cassatie is het hiermee niet eens. De zo-even opgesomde

omstandigheden ,,brengen niet mee dat de last van de herstelling moet

worden gedragen door het bedrijf, wanneer de schade veroorzaakt is door

de fout van een derde. Het vermogen van het bedrijf wordt niet anders

aangetast, als het personeel in dienst neemt om reeds ontstane schade te

herstellen of van te voren personeel in dienst neemt om te verwachten schade

te kunnen herstellen''(2065).

In een erg analoog geval Ð de veiligheidsdienst van een grootwarenhuis

moest optreden tegen een dief Ð weigerde het Hof nochtans de beslissing

van de feitenrechter te censureren die het oorzakelijk verband had ontkend,

,,omdat de schade (d.i. de kostprijs van het optreden van de winkeldetective)

(2064) Vgl. Luik 26 mei 1993, J.L.M.B. 1994, (1274) 1283.

(2065) Cass. 21 december 1993, Arr. Cass. 1993, 1087; vgl. Cass. 18 oktober 1994, Arr. Cass.

1994, 851, dat het aangevochten vonnis evenwel enkel vernietigt omdat het niet geantwoord

had op een middel van de gelaedeerde; Rb. Dendermonde 26 september 1997, Iuvis 1998, 847;

Rb. Doornik 24 oktober 1997, Iuvis 1998, 909.
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maar kan worden aangevoerd, wanneer het bestaan is aangetoond van een

specifieke aan het optreden van de veiligheidsdienst verbonden schade,

hetgeen ten dezen niet het geval is''(2066).

Van een dergelijke specifieke schade ten gevolge van een winkeldiefstal (of

meer in het algemeen van een fout) zal allicht sprake zijn, wanneer de eiser

kan aantonen dat zijn reservepersoneel anders, zonder de fout, productievere

en meer renderende taken had uitgevoerd. Maar kan dit bewijs wel worden

geleverd, indien het werkelijk om reservepersoneel gaat, dat specifiek en

speciaal werd aangeworven om allerlei herstellingen uit te voeren of win-

keldieven op te sporen? Een affirmatief antwoord kan niet worden uitge-

sloten: er kunnen zich terzelfdertijd verscheidene herstelklussen aanbieden

of een bende winkeldieven kan in groep en tegelijk diefstallen plegen. Maar

de bewijslast is toch nogal zwaar voor de eiser.

De kosten van het inzetten van permanent ter beschikking staand onder-

houdspersoneel worden anderzijds soms vergoed door ze op te vatten als de

waardering van de minderwaarde, die de fout van de aansprakelijke derde

aan de eigendom of aan het vermogen van de benadeelde veroorzaak-

te(2067).

Het zo-even betoogde is van overeenkomstige toepassing op de vergoed-

baarheid van schade, voortvloeiende uit het inzetten van reservematerieel.

De Rechtbank van Koophandel van Antwerpen(2068) veroordeelde de voor

een ongeval aansprakelijke om aan de N.M.B.S. te betalen niet alleen de

arbeids- en materiaalkosten, nodig om haar beschadigde locomotief te her-

stellen, maar ook forfaitair bepaalde afschrijvings- en financieÈle lasten,

ofschoon deze laatste werden toegepast op alle treinen, gebouwen en in-

stallaties van de N.M.B.S., en met name ook op diegene die geen enkel

verband hadden met het ongeval. Ook de kosten van het inzetten van een

vervangingslocomotief werden integraal vergoed, ondanks het feit dat de

N.M.B.S. vervangingsmaterieel aanhoudt om aan talloze eventualiteiten het

hoofd te kunnen bieden (bevroren wissels, bladeren op de sporen, uitge-

brande seincabines, stakingen, ...). Het Hof van Beroep van Luik stelt zich,

m.i. terecht, heel wat kritischer op ten opzichte van een zeer hoge vordering

van diezelfde N.M.B.S.: als het ongeval zich niet had voorgedaan, had de

N.M.B.S. de algemene kosten evenzeer moeten dragen(2069).

In Nederland benadert men deze problematiek van de vergoedbaarheid van

het inzetten van reservepersoneel of -materieel op een meer realistische

basis, zonder enige verwijzing naar het oorzaakbegrip. Men heeft hier in

(2066) Cass. 15 november 1995, Arr. Cass. 1995, 1016; vgl. Cass. 24 oktober 1994, T.G.R.

1995, 167.

(2067) Corr. Mechelen 7 mei 1993, Iuvis 1994, 283; Vred. Willebroek 11 augustus 1995, Iuvis

1997, 672.

(2068) Kh. Antwerpen 8 maart 1991, R.W. 1993-94, 1370.

(2069) Luik 26 mei 1993, J.L.M.B. 1994, 1275.

1934 TPR 2000

/secure/DocumentView.aspx?id=rn79163&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn67165&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn70571&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn80724&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn61184&amp;origin=TPR


feite te maken met kosten Ð de loonkosten van het reservepersoneel, de

aanschaf van het reservematerieel en de ermee gepaard gaande administratie-

kosten Ð die gemaakt worden, vooruitlopend op de beschadiging van be-

drijfsmaterieel. Het reservepersoneel of -materieel wordt gereed gehouden in

verband met dreigende schade aan bedrijfsmiddelen als gevolg van daden

waarvoor o.m. derden aansprakelijk zijn. Het lijkt dan ook redelijk de

daarmee gepaard gaande kosten, naar evenredigheid, ten laste te leggen

van diegenen wiens fouten daadwerkelijk de tussenkomst van het reserve-

personeel of het inzetten van het reservematerieel noodzakelijk maken, ook

al zijn de kosten reeds gemaakt vooraleer de concrete onrechtmatige daad

werd gepleegd(2070). Waarmee nogmaals wordt aangetoond dat het pro-

bleem alles te maken heeft met de vergoedbare schade, en dat de benadering

via de invalshoek ,,oorzakelijk verband'' de oplossing slechts kan bemoei-

lijken.

DEEL IV

SAMENLOOP EN COEÈXISTENTIE

CONTRACTUELE EN DELICTUELE AANSPRAKELIJKHEID

I. Samenloop

175. INLEIDING

Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit overeenkomst en uit onrechtmatige

daad(2071). In het eerste geval moet de schade vergoed worden wegens het

niet vervullen van een contractuele hoofd- of nevenverplichting (geregeld

door de art. 1146 tot 1155 B.W. en de eventueel bijzondere bepalingen voor

welbepaalde overeenkomsten, zoals art. 1602 tot 1657 (verplichtingen van

verkoper en koper))(2072), in het tweede wegens een niet-contractuele

overtreding van een niet-contractuele gedragsnorm. Bijgevolg spreekt men

van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

De verhouding tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprake-

lijkheid geeft aanleiding tot meerdere probleemgebieden. Deze betreffen

voornamelijk het formuleren van de onderscheidingscriteria tussen contrac-

(2070) A.R. BLOEMBERGEN (ed.), Schadevergoeding (losbladig), 1992, art. 98 (BOONEKAMP),

aant. 10.

(2071) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, nr. 232, 1445; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, K. GEELEN

en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, nr. 204, 1595; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993), T.P.R. 1995, p. 1514, nr. 195;

R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, en B. DE TEMMERMAN, ,,Overzicht van rechtspraak (1981-

1992). Verbintenissen'', T.P.R. 1994, 171.

(2072) Zie b.v. E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, ,,Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-

1992)'', R.W. 1992-93, p. 1226-1228 e.v., nr. 46.
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tuele en buitencontractuele aansprakelijkheid ratione temporis, ratione ma-

teriae en ratione personae(2073).

Bij het aflijnen van het toepassingsgebied van de contractuele en buiten-

contractuele aansprakelijkheid stelt zich meteen de vraag naar de mogelijk-

heid van samenloop tussen de contractuele aansprakelijkheid en deze uit

onrechtmatige daad. Indien de contractuele aansprakelijkheid tussen partijen

vaststaat, is er tussen de contractpartijen in die hoedanigheid dan nog

delictuele aansprakelijkheid mogelijk en dus een vordering krachtens

art. 1382 e.v. B.W.(2074)?

Samenloop moet onderscheiden worden van de coeÈxistentie van aansprake-

lijkheidsregimes. De coeÈxistentie heeft betrekking op de mogelijkheid dat de

benadeelde in verband met dezelfde feiten meer dan eÂeÂn persoon aansprake-

lijk kan stellen (actieve coeÈxistentie) op grond van hetzelfde of een ander

aansprakelijkheidsregime, dan wel op de mogelijkheid dat de dader, voor

dezelfde feiten door meer dan eÂeÂn persoon aansprakelijk kan worden gesteld

(passieve coeÈxistentie) op grond van hetzelfde of een ander aansprakelijk-

heidsregime(2075).

De kwalificatie van de aard van aansprakelijkheid is van belang omdat er

tussen beide aansprakelijkheidsregimes verschillen bestaan(2076). De be-

oordeling van een vordering op grond van contractuele aansprakelijkheid

leidt niet noodzakelijk tot dezelfde beslissing als bij toepassing van de

regelen inzake onrechtmatige daad, omdat de contractuele bedingen (straf-,

exoneratie- of vrijwaringsbeding ...) en sommige wettelijke bepalingen

(korte verjaringstermijnen, deelbaarheid van de verbintenissen, beperking

van de vergoeding tot de voorzienbare schade ...) in het algemeen enkel van

toepassing zijn op de contractuele vordering(2077).

Samenloop van contractuele en delictuele aansprakelijkheid vereist dus

vooreerst het bestaan van een overeenkomst(2078).

(2073) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN en S. DECOSTER,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1595, nr. 204; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUIC-

KENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1515, nr. 195; vgl. I. DE

WEERDT, Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht, Antwerpen,

1998, 273.

(2074) Zie o.m. I. DE WEERDT, Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk

Zeerecht, Antwerpen, E.T.L., 1998, 273-308; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht 2. Ver-

bintenissen uit de wet, Leuven, Acco, 2000, 242-246; P. WEÂRY, ,,Les rapports entre responsa-

biliteÂ aquilienne et responsabiliteÂ contractuelle aÁ la lumieÁre de la jurisprudence reÂcente'',

T.B.B.R. 1997-98, 81.

(2075) W. VAN GERVEN, o.c., II, 243.

(2076) Cass. 13 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 339 en R.W. 1990-91, 234.

(2077) G. VINEY, TraiteÂ de Droit Civil. Introduction aÁ la responsabiliteÂ, 2
e
uitgave, Parijs,

Librairie geÂneÂrale de droit et de jurisprudence, 1995, 281 e.v.

(2078) B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en extracontractuele

aansprakelijkheid'', in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1998,

(218) 219; G. VINEY, o.c., 322 e.v.
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De samenloop bestaat er dan in dat een contractuele wanprestatie tussen de

contractanten tevens als een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsplicht

van art. 1382-1383 B.W. wordt aanzien. Wanneer de inbreuk enkel een

buitencontractuele verplichting betreft, is er geen samenloop; evenmin wan-

neer de inbreuk zich beperkt tot een louter contractuele wanprestatie(2079).

Kan uit een onder opschortende voorwaarde aangegane overeenkomst enig

rechtsgevolg ontstaan, wanneer de voorwaarde uiteindelijk niet in vervulling

is gegaan? En zo ja, welke is dan de aard van de vordering tot schadeloos-

stelling die steunt op een dergelijke overeenkomst onder opschortende

voorwaarde(2080)?

Wanneer bij overeenkomst een verbintenis onder opschortende voorwaarde

werd aangegaan, bestaat de overeenkomst hangende de voorwaarde, ook al is

de uitvoering geschorst(2081). Aansluitend bij het arrest van 5 juni 1981

heeft de rechtsleer in de bestudeerde periode het beginsel bevestigd dat niet

het bestaan, maar alleen de uitvoering van de verbintenis afhankelijk is van

een toekomstige en onzekere gebeurtenis(2082).

De koopovereenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde van het

bekomen van een krediet komt onvoorwaardelijk tot stand. Enkel de uitvoe-

ring is voorwaardelijk. Derhalve rust op partijen, hangende de voorwaarde,

de verplichting om de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren(2083).

Maar zonder contract is er enkel aanleiding tot delictuele aansprakelijkheid.

Een advies dat door een bank gratis aan eÂeÂn van haar clieÈnten wordt verstrekt,

(2079) Cass. 28 september 1995, Arr. Cass. 1995, 827 en R.W. 1997-98, 926; Cass. 23 mei

1997, Arr. Cass. 1997, 563 en R.W. 1998-99, 681; Antwerpen 5 december 1996, A.J.T. 1997-

98, 78; Brussel 4 februari 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 14.260; Brussel 29 oktober 1992, R.G.A.R.

1994, nr. 12.290; Antwerpen 14 december 1993, Pas. 1993, II, 33; Gent 26 april 1995, R.W.

1996-97, 1299; Luik 10 september 1997, T. Gez. 1998-1999, 219; Arbh. Antwerpen (Afd.

Hasselt) 17 december 1997, Soc. Kron. 1999, 22; Gent 30 januari 1997, R.H.A. 1997, 389; Rb.

Leuven 9 april 1996, R.H.A. 1996, 271; Antwerpen 16 september 1997, T.B.H. 1998, 843, noot

J. BUYLE; Luik 18 november 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.094; Luik 25 november 1998,

T.B.B.R. 2000, 297; Kh. Brussel 17 februari 1993, T. Aann. 1997, 248; Rb. Hasselt 13 november

1995, De Verz. 1997, 317; Kh. Gent 9 december 1994, A.J.T. 1994-95, 299; Rb. Leuven

7 november 1997, T. Gez. 1998-99, 226; Vred. Gent 20 april 1993, T.G.R. 1994, 5; I. DE

WEERDT, Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht, Antwerpen,

E.T.L., 1998, 275; S. HEERINCKX, ,,Schade aan een gehuurd goed: samenloop contractuele en

buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van de huurder'', T.B.B.R. 2000, 300;

B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en extracontractuele aanspra-

kelijkheid'', in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1998, (218)

219; B. CLAESSENS, ,,Drie klassiekers in een notendop: verborgen gebreken, samenloop en

coeÈxistentie'', A.J.T. 1997-98, 80; P. WERY, ,,Les rapports entre responsabiliteÂ aquilienne et

responsabiliteÂ contractuelle, aÁ la lumieÁre de la jurisprudence reÂcente'', T.B.B.R. 1998, 84-85.

(2080) Zie R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, ,,Overzicht van

rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen'', T.P.R. 1994, 171.

(2081) Zie het beginselarrest, Cass. 5 juni 1981, Arr. Cass. 1980-81, 1157, R.W. 1981-82, 245,

concl. Adv.-gen H. LENAERTS en R.C.J.B. 1983, noot J. HERBOTS.

(2082) B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en extracontractuele

aansprakelijkheid'', in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer

Rechtswetenschappen BelgieÈ, 1998, (218) 219-220.

(2083) Gent 16 november 1994, A.J.T. 1994-95, 406, noot I. DEMUYNCK.
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is onderworpen aan de regels van de buitencontractuele aansprakelijk-

heid(2084).

176. HET HOF VAN CASSATIE

Ondanks betwisting in de rechtsleer werd BelgieÈ tot 1971 gerangschikt bij de

landen waar de samenloop principieel werd aanvaard(2085). Twee histori-

sche arresten van het Hof van Cassatie hebben hierin een belangrijke wijzi-

ging aangebracht(2086). Deze arresten stellen de regel dat een contractpartij

wegens een bij de uitvoering van de overeenkomst begane fout slechts dan

extra-contractueel aansprakelijk kan worden gesteld indien de ten laste

gelegde fout een tekortkoming uitmaakt niet van de contractuele verbintenis,

doch van de algemene zorgvuldigheidsplicht en indien die fout een andere

dan aan de slechte uitvoering van de overeenkomst te wijten schade heeft

veroorzaakt.

De interpretatie door de rechtsleer van deze rechtspraak van het Hof van

Cassatie wordt ingebed in twee stromingen, namelijk de verfijningstheorie en

de verdwijningstheorie(2087).

De verfijningstheorie (Van Ryn, Herbots, Cousy, e.a.) verdedigt dat samen-

loop ook na het stuwadoorsarrest volop mogelijk blijft in zoverre noch de

begane fout, noch de veroorzaakte schade van zuiver contractuele aard zijn.

Afgezien van de overeenkomst moet de fout ook nog als onrechtmatige daad

kunnen worden gekwalificeerd, nl. als een inbreuk op een op iedereen

rustende verplichting.

Volgens de verdwijningstheorie (H. Vandenberghe, M. Van Quickenborne,

R. Kruithof, R. Dalcq en F. Glansdorff, A Van Oevelen, E. Dirix, e.a.) leidt

de toepassing van de samenloop-voorwaarden van de cassatierechtspraak tot

de verdwijning van de mogelijkheid van samenloop van aansprakelijkheden

tussen de contractanten, althans in de regel. De aanwezigheid van deze

voorwaarden impliceert immers dat de contractuele aansprakelijkheid niet

aan de orde kan of mag zijn.

Hoe dan ook, de beide door het Hof van Cassatie beschreven voorwaarden

voor samenloop moeten cumulatief aanwezig zijn(2088).

Het Hof van Cassatie heeft zijn houding bevestigd op 28 september

1995(2089). Het Hof van Beroep te Antwerpen had geoordeeld(2090) dat

(2084) Antwerpen 16 september 1997, T.B.H. 1998, 843, noot J. BUYLE en M. DELIERNEUX.

(2085) Cass. 13 februari 1930, Pas. 1930, I, 115; Cass. 18 mei 1961, Pas. 1961, I, 1006.

(2086) Cass. 14 juni 1971, Arr. Cass. 1971, 1989: het EBES-arrest; Cass. 7 december 1973,

Arr. Cass. 1974, 395, concl. Adv. Gen. MAHAUX: het ,,stuwadoorsarrest''.

(2087) Voor die indeling zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK,

,,Overzicht (1964-1978)'', T.P.R. 1980, 1457.

(2088) P. WERY, ,,Les rapports entre responsabiliteÂ aquilienne et responsabiliteÂ contractuelle aÁ

la lumieÁre de la jurisprudence reÂcente'', T.B.B.R. 1998, 89; G. VINEY, o.c., 403 e.v.

(2089) Cass. 28 september 1995, Arr. Cass. 1995, 827; Bull. 1995, 856 en R.W. 1997-98, 926.

(2090) Antwerpen 15 september 1992, Eur. Vervoersrecht 1994, 303.
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,,welke ook de hoedanigheid van eiseres moge zijn, het C.M.R.-verdrag op de

rechtsverhoudingen tussen partijen ten deze niet van toepassing is; dat dit

verdrag enkel de schade regelt van vervoerde goederen betreffende verlies,

averij en vertraging (artikel 17 C.M.R.-verdrag); dat in casu vergoeding

wordt gevraagd van de schade toegebracht aan de oplegger van (verweer-

ster) bij de belading ervan door (eiseres); dat de schadevergoeding aldus

vergoeding beoogt van een aan eenieder opgelegde verplichting geen schade

toe te brengen''. Hiermede bevestigde het Hof het vonnis van de eerste

rechter, gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen waarbij

de vordering tot schadevergoeding ongegrond werd verklaard.

Het Hof van Cassatie verbreekt het bestreden arrest omdat het Hof van

Beroep niet vaststelde dat de fout van eiseres andere dan aan de slechte

uitvoering van de overeenkomst te wijten schade had veroorzaakt. Het Hof

herinnerde er nogmaals aan dat een contractpartij slechts dan aansprakelijk

kan worden gesteld indien de haar ten laste gelegde fouten een tekortkoming

uitmaken niet van haar contractuele verbintenis, maar van de algemene

zorgvuldigheidsplicht en indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoe-

ring te wijten schade heeft veroorzaakt(2091). Dit betekent dat wanneer de

eigenaar van een verhuurde woning een vordering instelt wegens huurders-

aansprakelijkheid van de huurder, hij zijn vordering niet kan steunen op

artikel 1384, lid 1 B.W. (buitencontractuele aansprakelijkheid van de be-

waarder van een gebrekkige zaak)(2092).

Er bestaat thans nog weinig twijfel dat de toepassing van de twee geeÈiste

voorwaarden in feite tot een verdwijningsproces leidt en de theorie van de

verfijning van de principieÈle samenloopmogelijkheid definitief verworpen

is(2093).

(2091) Zie voor de toepassing van hetzelfde beginsel: bij hulppersonen: Cass. 23 mei 1997,

Arr. Cass. 1997, 563 en R.W. 1998-99, 681; en bij coeÈxistentie: Cass. 26 maart 1992, J.L.M.B.

1994, 38, noot D. PHILIPPE.

(2092) Luik 25 november 1998, T.B.B.R. 2000, 297, noot S. HEERINCKX, ,,Schade aan een

gehuurd goed; samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van

de huurder''; zie ook, voor een ander geval, Vred. Gent 20 april 1993, T.G.R. 1994, 5;

B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en extracontractuele aanspra-

kelijkheid'', in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1998, (218)

220-221; P. WERY ,,Les rapports entre responsabiliteÂ aquilienne et responsabiliteÂ contractuelle,

aÁ la lumieÁre de la jurisprudence reÂcente'', T.B.B.R. 1998, 85; J. MEEUSEN, ,,De samenloop en de

coeÈxistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in het Belgische inter-

nationaal privaatrecht'', R.W. 1994-95, 1066; zie ook en vergelijk met Luik 18 november 1997,

R.G.A.R. 1999, nr. 13.094 en verder de rechtspraak geciteerd onder Dl. II i.v.m. de samenloop

en de kwalitatieve aansprakelijkheid.

(2093) Noot B. CLAESSENS onder Antwerpen 5 december 1996, A.J.T. 1997-98, 78; P. WERY,

,,Les rapports entre responsabiliteÂ aquilienne et responsabiliteÂ contractuelle, aÁ la lumieÁre de la

jurisprudence reÂcente'', T.B.B.R. 1998, 87-88; S. RUYSSEVELDT, ,,Samenloop tussen vordering

ex contractu en stakingsvordering: de stakingsrechter versus ,,gesimuleerde'' parallelimport'',

A.J.T. 1996-97, 546-547; B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en

extracontractuele aansprakelijkheid'', in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwer-

pen, Kluwer, 1998, (218) 221-222.

TPR 2000 1939

/secure/DocumentView.aspx?id=rn86818&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn63534&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn20000081&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn63384&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn96975&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn106493&amp;origin=TPR


Een toepassing van de verfijningstheorie vindt men wel terug in een arrest

van het Hof van Beroep te Antwerpen van 5 december 1996(2094).

177. REACTIE VAN DE RECHTSPRAAK

De regelen van de contractuele en delictuele aansprakelijkheid zijn niet van

openbare orde, noch van dwingend recht(2095).

Meestal volgt de lagere rechtspraak de uitgangspunten van het Hof van

Cassatie. Een klassificatiemaatschappij is geen uitvoeringsagent van de

schipper-eigenaar wiens schip zij klasseert, daar zij niet belast is met enige

contractuele verbintenis die de schipper tegenover de lading-belanghebbende

heeft genomen. T.a.v. die lading-belanghebbende is de klassificatiemaat-

schappij een gewone derde(2096).

De fouten begaan door een goederenbehandelaar bij het lossen van een schip

betreffen contractuele verplichtingen. Tegenover zijn oorspronkelijke op-

drachtgever handelt hij in de hoedanigheid van uitvoeringsagent en dus is

art. 1382 B.W. op hem niet van toepassing bij contractuele wanpresta-

tie(2097).

Alhoewel in het concrete geval het ziekenhuis met de patieÈnt enkel een

contract voor de ziekenhuisverpleging heeft afgesloten, heeft het een alge-

mene verplichting om de noodzakelijke en voldoende medische toestellen ter

beschikking van de arts te stellen(2098).

Naar aanleiding van het herstel van een centrale verwarmingsketel steekt de

laswerker, ongelukkig, het gebouw in brand. Zowel de aansprakelijkheids-

grond als de veroorzaakte schade zijn van delictuele aard(2099). Fouten die

begaan worden naar aanleiding van de uitvoering van het contract zijn

inderdaad buitencontractueel(2100).

(2094) Antwerpen 5 december 1996, A.J.T. 1997-98, 78, met kritische noot van B. CLAESSENS.

(2095) Cass. 15 februari 1993, Arr. Cass. 1993, 185; Cass. 4 januari 1993, Arr. Cass. 1993, 1;

zie o.m. H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1979-

1984)'', T.P.R. 1987, 1602; Vred. Gent 20 april 1993, T.G.R. 1994, 5; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, p. 1520,

nr. 197; B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en extracontractuele

aansprakelijkheid'', in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1998,

(218) 219.

(2096) Antwerpen 14 februari 1995, R.H.A. 1995, 321.

(2097) Gent 30 januari 1997, R.H.A. 1997, 389.

(2098) Brussel 24 september 1992, T. Gez. 1998-1999, 51: het arrest lijkt die verplichting

onder art. 1382 B.W. te plaatsen. De verplichting veilig materiaal ter beschikking te stellen van

de arts en dus van de behandelde patieÈnt moet eerder tot de contractuele verplichtingen

gerekend worden.

(2099) Luik 18 november 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.094: geen toepassing van art. 1788 en

1789 B.W.

(2100) Antwerpen 7 april 1997, Eur. Vervoerr. 1997, 595 en R.W. 1997-98, 854: de binnen-

schipper kan zich op buitencontractuele grondslag tegen de uitvoeringsagent van de inlader

richten, indien schade wordt veroorzaakt aan een duwbak die geheel vreemd is aan de aard en

de strekking van de overeenkomst en die slechts n.a.v. de uitvoering van die overeenkomst is

ontstaan; Rb. Hasselt 13 november 1995, De Verz. 1997, 317: onvoorzichtigheid van de

garagehouder t.o.v. de klant bij het oppompen van een band.
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Er is sprake van uitsluitende contractuele aansprakelijkheid wanneer de

feiten betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst en niet enkel

een tekortkoming uitmaken van een algemene zorgvuldigheidsverplichting,

noch de schade die hieruit voortvloeit uitsluitend extracontractueel is. Noch

t.a.v. de medecontractant noch t.a.v. de uitvoeringsagent is art. 1382 B.W.

van toepassing(2101).

De procespartijen blijven echter, bij onzekerheid, zowel de contractuele als

de delictuele aansprakelijkheid inroepen of laten soms na te preciseren welke

vorm van aansprakelijkheid ze inroepen.

178. BLIJVENDE SAMENLOOP BIJ MISDRIJF?

Wanneer de contractuele wanprestatie tevens een misdrijf uitmaakt, heeft

de geschade contractpartij de keuze tussen een contractuele (,,ex contractu'')

en een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering (,,ex delictu'') tot

schadeloosstelling van de door het misdrijf veroorzaakte schade(2102).

In zijn arrest van 26 oktober 1990(2103) heeft het Hof van Cassatie zich

uitdrukkelijk aangesloten bij de door de meerderheid van de rechtsleer

verdedigde opvatting dat een samenloop tussen contractuele en buitencon-

tractuele aansprakelijkheid weÂl mogelijk is indien de contractuele tekortko-

ming tevens een strafrechtelijke inbreuk inhoudt(2104).

In dit arrest overwoog het Hof uitdrukkelijk ,,dat de omstandigheid dat een

strafbaar feit wordt gepleegd bij de uitvoering van een overeenkomst, aan de

toepassing van de strafwet of van de regels van de uit een misdrijf voort-

vloeiende burgerrechtelijke aansprakelijkheid in beginsel niet in de weg

staat''. Het bestreden arrest oordeelde dat enkel de contractuele aansprake-

lijkheid aan de orde was, niettegenstaande het zelf had vastgesteld dat door

een gebrek aan toezicht fouten werden begaan waardoor een onopzettelijk

(2101) Rb. Leuven 9 april 1996, R.H.A. 1996, 271; zie verder ook: Brussel 4 februari 1992,

R.G.A.R. 1995, nr. 12.460; Brussel 29 oktober 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.290; Antwerpen

14 december 1993, Pas. 1993, II, 666; Luik 10 september 1997, T. Gez. 1998-99, 219; Luik

18 november 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.094; Arbh. Antwerpen (afdeling Hasselt) 17 decem-

ber 1997, Soc. Kron. 1999, 22; Luik 25 november 1998, T.B.B.R. 2000, 297; Kh. Brussel

17 februari 1993, T. Aann. 1997, 248.

(2102) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, 1452 en 1461; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P.

HAMELINK, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, 1603 en 1606; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, 1523.

(2103) Cass. 26 oktober 1990, Arr. Cass. 1990-91, nr. 110.

(2104) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R., 1980, p. 1461, nr. 242; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

P. HAMELINK, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, p. 1606-1608, nr. 207;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-93)'', T.P.R.

1995, p. 1526, nr. 198; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, ,,Overzicht

van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen'', T.P.R. 1994, 171; I. DE WEERDT, Zeerecht.

Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht, Antwerpen, E.T.L., 1998, p. 292-

293, nr. 389-391.
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letsel werd veroorzaakt, wat noodzakelijkerwijze overeenstemt met het

misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen(2105).

De omstandigheid dat de geleden schade een louter contractuele schade is,

belet niet dat een vordering op grond van art. 1382 B.W. kan worden

ingesteld mits de fout tevens een misdrijf is. De rechtspraak is stevig in

die zin gevestigd(2106).

Stelt dit geen probleem wanneer de schadevergoeding wordt gevorderd voor

de strafrechter Ð hoewel men niet inziet waarom geen schadevergoeding ex

contractu mogelijk zou zijn Ð dan stuit deze oplossing op bijkomende

bezwaren wanneer de vordering ingeleid wordt voor de burgerlijke rechter.

Overeenkomstig art. 6.2 E.V.R.M. moet de betichte immers voor onschuldig

worden aanzien totdat de schuld van de betichte wettelijk wordt vastgesteld.

Dit vermoeden kan ook buiten het strafproces ingeroepen worden. Is de

praktijk waarbij, zelfs zonder dat partijen het strafrechtelijk karakter van de

inbreuk hebben behandeld, de rechter oordeelt dat het om een misdrijf gaat

en derhalve de delictuele aansprakelijkheid toepast met dit beginsel wel

verzoenbaar?

Betreffende de voor samenloop gestelde vereiste van andere dan contractuele

schade stelt het Hof van Cassatie dat ,,schade waarvan de veroorzaking

strafbaar gesteld is, niet als alleen maar contractuele schade kan worden

aangemerkt op de enkele grond dat zij eveneens is veroorzaakt door de

gebrekkige uitvoering van een bij overeenkomst aangegane verbintenis om

voor de veiligheid van de getroffene in te staan''(2107).

Wanneer het feit dat de contractuele tekortkoming uitmaakt waarop een

vordering tot schadevergoeding steunt, geen misdrijf is, dan is de bij artikel

26 (oud) V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn niet toepasselijk, ook al maakt

de contractuele tekortkoming samen met de andere gegevens een misdrijf

uit(2108). De verplichting van de geneesheer om geen ontoelaatbare voor-

werpen in het menselijk lichaam achter te laten is een resultaatsverbintenis.

De vaststelling van de miskenning van deze contractuele verplichting, houdt

geen vaststelling in van een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, nood-

zakelijk bestanddeel van het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwon-

dingen (art. 418-420 Sw.), zodat de gemeenrechtelijke verjaringsregel van

toepassing is(2109).

(2105) Cass. 26 oktober 1990, Arr. Cass. 1990-91, nr. 110.

(2106) Luik 10 januari 1995, T. Gez. 1995-1996, 217; Gent 26 april 1995, A.J.T. 1995-96, 302

en R.W. 1996-1997, 1299; Luik 10 september 1997, T. Gez. 1998-99, 219; Arbrb. Gent 7 april

1997, T.G.R. 1997, 202.

(2107) Cass. 26 oktober 1990, gecit.; in dezelfde zin: Brussel 27 juni 1996, Res. Jur. Imm.

1996, 112: de schade veroorzaakt door een feit dat strafbaar is, kan niet worden beschouwd als

een zuiver contractuele schade om de enkele reden dat de schade werd veroorzaakt door de

slechte uitvoering van de contractuele verplichting met name te waken over de veiligheid van

het slachtoffer.

(2108) Cass. 14 september 1995, Arr. Cass. 1995, 785 en R.W. 1995-96, 823.

(2109) Cass. 28 september 1995, Arr. Cass. 1995, 828; R.W. 1995-96, 932 en T. Gez. 1995-96,

359, noot S. CALLENS.
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Een burgerlijke rechtsvordering wegens contractuele wanprestatie valt enkel

onder de verjaring van art. 26 (oud) V.T.Sv., als de wanprestatie waarop ze

gegrond is, een misdrijf oplevert, wat impliceert dat de burgerlijke rechter die

van dergelijke vordering kennis neemt, deze alleen kan toewijzen door de

gegevens vast te stellen die de bestanddelen van het misdrijf opleveren.

De feitenrechter, waarbij een vordering tot vergoeding van een door een

misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen veroorzaakte schade

aanhangig is, kan uit de feitelijke gegevens van de zaak afleiden dat de

datum waarop die schade aan het licht was gekomen, niet samenvalt met de

datum waarop het bestaan van een letsel werd vastgesteld. Hoewel het

misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen een aflopend misdrijf is,

begint de verjaring van de rechtsvordering tot vergoeding van de door dat

misdrijf veroorzaakte schade pas te lopen zodra de schade aan het licht komt,

nu het misdrijf pas op dat tijdstip bestaat (art. 1382-1383 B.W., art. 418 en

420 Sw. en art. 26 V. T. Sv.)(2110).

Deze rechtspraak is illustratief voor de bijkomende complicatie door de

strafrechtelijke kwalificatie van de schadeverwekkende daad in het licht

van de korte verjaringstermijn, voorgeschreven door art. 26 V.T. Sv.

Het arrest van het Arbitragehof dd. 21 maart 1995(2111) achtte deze bepaling

strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Artikel 26 had namelijk tot

gevolg dat ,,zij die door een fout schade lijden in een merkelijk ongunstigere

positie verkeren wanneer die fout een misdrijf uitmaakt, dan wanneer zulks niet

het geval is''(2112). Het arrest van 21maart 1995(2113) werd niet gevolgd door

een vordering tot nietigverklaring. Het arrest gaf wel aanleiding tot een nieuwe

discussie over een groot aantal verkorte verjaringstermijnen, of het nu gaat om

strafrechtelijk gesanctioneerde fouten of om burgerrechtelijke aansprakelijk-

heid, waarvoor een wettelijke verjaringstermijn van minder dan 30 jaar geldt.

Een wijziging bij wet van de verjaringsregels bleek dus noodzakelijk(2114).

Die wetswijziging is er gekomen met de Wet van 10 juni 1998(2115).

(2110) Cass. 13 januari 1994, R. Cass. 1994, 116, noot P. VAN CAENEGHEM, V.K.J. 1994, 153,

J.T. 1994, 91, noot R. DALCQ en Rev. dr. peÂn. 1994, 808.

(2111) Arbitragehof 21 maart 1995, R.W. 1994-95, 1324, noot P. TRAEST, ,,De verjaring van de

burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf: De geschiedenis en de onzekere toe-

komst''.

(2112) Voor gevallen waar de rechtspraak van het Arbitragehof ook na het inwerkingtreden

van de nieuwe wet relevant blijft, zie Arbitragehof 30 juni 1999, arrest nr. 81/99, R.W. 1999-

2000, 1155, noot I. CLAEYS, ,,De eerste jurisprudentieÈle stappen sinds de nieuwe verjarings-

wet'', alsook Gent 1 oktober 1999, R.W. 1999-2000, 1165.

(2113) Toegepast door o.m. Cass. 19 december 1996, R.W. 1997-98, 255.

(2114) H. DE RODE, ,,L'arreÃt de la Cour d'Arbitrage du 21 mars 1995 et ses conseÂquences

quant aux actions de responsabiliteÂ ou la boõÃte de Pandore'', De Verz. 1996, 31; J.L. FAGNART,

,,Observations sous Cour d'Arbitrage, 21 mars 1995'', Rev. dr. de la santeÂ 1995-96, 52-54.

(2115) B.S. 17 juli 1998, 23.544; voor een bespreking, zie A. JACOBS, ,,La Loi du 10 juin 1998

modifiant certaines dispositions en matieÁre de prescription'', T.B.B.R. 1999, 10-35; I. CLAEYS,

,,De nieuwe verjaringswet: een inleidende verkenning'', R.W. 1998-99, 377;

J.F. VAN DROOGENBROECK en R.O. DALCQ, ,,La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines

dispositions en matieÁre de prescription'', J.T. 1998, 705.
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De Wet van 10 juni 1998 heeft de burgerlijke vorderingen op grond van

strafrechtelijk beteugelde fouten aan dezelfde termijn onderworpen als wan-

neer de fout niet strafrechtelijk zou zijn gesanctioneerd, met uitzondering,

zoals voorheen, voor de burgerlijke vordering, die niet eerder verjaart dan de

strafvordering. Bij buitencontractuele aansprakelijkheid geldt een dubbele

termijn: vijf jaar vanaf de kennisname door de benadeelde van de schade of

van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke

en twintig jaar vanaf het feit waardoor de schade is veroorzaakt.

179. DE VERDWIJNING VAN DE SAMENLOOP

De cumulatieve naleving voor het toepassen van de samenloop van de twee

door het Hof van Cassatie geformuleerde twee voorwaarden leidt tot de

verdwijning van de samenloopproblematiek, behalve bij misdrijf. Niet alleen

moet een onrechtmatige daad worden aangetoond die vreemd is aan de

uitvoering van de overeenkomst, maar daarenboven moet het bestaan be-

wezen worden van andere schade dan deze die voortvloeit uit de slechte

uitvoering van het contract. De vereiste van de aan de overeenkomst geleden

vreemde schade verwijst naar de toepassing Ð bij contractuele schade Ð

van de artikelen 1149 e.v. B.W., zodat de schade die daar wordt beoogd niet

door een beroep op artikel 1382 B.W. kan hersteld worden.

II. CoeÈxistentie

180. INLEIDING

Heel wat verwarring in verband met de samenloop is ontstaan, omdat deze

soms onvoldoende van de coeÈxistentie tussen contractuele en delictuele

aansprakelijkheid werd onderscheiden. CoeÈxistentie van contractuele en

delictuele aansprakelijkheid onderstelt een relatie van minstens drie perso-

nen, waarbij eÂeÂnzelfde schadeverwekkend feit aanleiding geeft tot contrac-

tuele aansprakelijkheid van een contractpartij en tot delictuele aansprakelijk-

heid tegenover of t.v.v. derden(2116).

Bij actieve coeÈxistentie stelt zich de vraag of de contractant die zich beroept

op een contractuele wanprestatie, niet alleen zijn medecontractant kan aan-

spreken maar ook de ,,derden'' op wie de medecontractant voor de uitvoering

van de overeenkomst een beroep heeft gedaan en aan wiens schuld de

wanprestatie, geheel of gedeeltelijk, te wijten is.

(2116) Cass. 20 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 673 en R.W. 1998-99, 435; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-93)'', T.P.R. 1995, p. 1527, nr. 199;

I. DE WEERDT, Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht, Ant-

werpen, E.T.L., 1998, 293-295; P. WERY, ,,Les rapports entre responsabiliteÂ aquilienne et

responsabiliteÂ contractuelle, aÁ la lumieÁre de la jurisprudence reÂcente'', T.B.B.R. 1998, 98-99;

B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en extracontractuele aanspra-

kelijkheid'', in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1998, (218)

223-224; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht 2. Verbintenissen uit de wet, Leuven, Acco,

2000, 246-253.
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Een andere hypothese betreft het geval waar de schade aan een derde, C,

voortvloeit uit een contractuele wanprestatie van de ene contractpartij (A)

tegenover de andere contractpartij (B), en in welke mate die wanprestatie de

aansprakelijkheid van A ten overstaan van C uit onrechtmatige daad mee-

brengt (passieve coeÈxistentie).

Dit is een concrete toepassing van de leer van de relativiteit van de over-

eenkomsten, neergelegd in artikel 1165 B.W.(2117).

De cruciale vraag is wanneer, gezien de relativiteit van de overeenkomsten

(art. 1119 en 1165 B.W.), een contractuele fout tussen partijen een delictuele

fout tegenover derden kan uitmaken.

181. DE KLASSIEKE COEÈXISTENTIEREGEL

( a )

Geen twijfel bestaat meer over het beginsel dat het bestaan van een overeen-

komst de aanspraak van een derde wegens een onrechtmatige daad tegen de

contractpartij die een contractuele wanprestatie pleegde, niet in de weg

staat(2118).

De omstandigheid dat een gebrek aan voorzichtigheid ook een tekortkoming

aan een contractuele verplichting oplevert, belet niet dat diegene die de fout

heeft begaan, buitencontractueel aansprakelijk is voor de schade die aan een

derde werd berokkend(2119).

Voorwaarde voor de gegrondheid van de aanspraak van de derde is dat de

tekortkoming aan de contractuele verplichting terzelfdertijd en los van het

contract de schending oplevert van de voor eenieder geldende algemene

zorgvuldigheidsplicht van art. 1382 B.W.(2120). Een vordering tot staking

op grond van de wet op de handelspraktijken kan door een niet-contractant

slechts worden ingesteld tegen degene die een contractuele fout begaat,

indien die tekortkoming terzelfdertijd en los van het contract een schending

oplevert van het verbod een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad

te verrichten(2121).

(2117) Zie terzake o.m. R. KRUITHOF, R. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, ,,Overzicht

van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen'', T.P.R. 1994, 537 e.v.

(2118) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1979-

1984)'', T.P.R. 1987, 1608; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT,

,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, 1527-1528; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY. en

B. DE TEMMERMAN, ,,Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen'', T.P.R. 1994,

490-492; I. DE WEERDT, Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zee-

recht, Antwerpen, E.T.L., 1998, 293-294; G. VINEY, o.c., 386-388.

(2119) Cass. 26 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 722 en J.L.M.B. 1994, 38, noot D. PHILIPPE;

Cass. 20 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 673 en R.W. 1998-99, 435.

(2120) Cass. 26 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 722 en J.L.M.B. 1994, noot D. PHILIPPE.

(2121) Cass. 4 juni 1993, R.W. 1993-1994, 302; Antwerpen 26 juni 1995, A.J.T. 1995-96, 245,

noot G. BALLON; Antwerpen 20 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 542.
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De vraag is wanneer in dergelijke gevallen, in concreto, een inbreuk op de

zorgvuldigheidsregel zal worden aangenomen, in het licht van de uitvoering

van de overeenkomst.

Inzake coeÈxistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

bevestigde het Hof van Cassatie zijn vroegere rechtspraak in het arrest van

20 juni 1997, dat het betreden arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen

d.d. 26 april 1994 bevestigt.

Het Hof oordeelt dat: ,,de omstandigheid dat de miskenning van de op

eenieder rustende voorzichtigheidsverplichting tevens een tekortkoming

aan een contractuele verbintenis is, niet belet dat hij die de tekortkoming

heeft begaan, buitencontractueel aansprakelijk is voor de schade van derden

met wie hij geen overeenkomst heeft gesloten''(2122).

Wanneer de schadeverwekkende handeling van een contractpartij zonder

meer een onrechtmatige daad oplevert die in een louter toevallig verband

staat met de uitvoering van de overeenkomst, stelt er zich in beginsel geen

probleem (b.v. vervoerder begaat verkeersongeval).

Andere hypothese is het geval waar de schade van de derde voortkomt uit een

contractuele wanprestatie, zij het als toevallig gevolg. De schade is in

dergelijke gevallen eveneens een accidenteel gebeuren, maar onderscheidt

zich met de vorige hypothese omdat het onrechtmatig gedrag in eerste

instantie een wanprestatie oplevert tussen de contractspartijen (b.v. slecht

onderhoud van liften).

Klassiek vindt men de problematiek van coeÈxistentie ook terug bij de

professionele aansprakelijkheid. Een beroepsverkoper mag geen produkt in

omloop brengen dat van aard is om schade bij derden aan te richten(2123)

(zie thans de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid van

producten met gebreken). De uitoefening van een bepaald beroep roept

onvermijdelijk bepaalde zorgvuldigheidsplichten in het leven ten aanzien

van derden, b.v. een veiligheidsplicht bij aannemer en architect. Derden

moeten er kunnen op vertrouwen dat de ,,vakman'' zijn vak beheerst en

voorzienbare schade bij derden vermijdt(2124).

De leverancier van een lift is buitencontractueel aansprakelijk t.o.v. de

gebruiker-huurder omdat hij het onderhoud van de lift verder verzekert

(2122) Cass. 20 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 673 en R.W. 1998-99, 435.

(2123) Zie H.v.J. 17 juni 1992, J.C.P. 1992, II, 21.927, noot C. LARROUMET: de verhouding

tussen een producent en een derde-verkrijger is niet van contractuele aard.

(2124) B. CLAESSENS, noot onder Antwerpen 5 december 1996, A.J.T. 1997-98, 78;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1979-1984)'',

T.P.R. 1987, 1609; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht

(1985-93)', T.P.R. 1995, 1529; X. DIEUX, ,,La responsabiliteÂ des prestataires de service aÁ

l'eÂgard des tiers'', in Les contrats de service, Brussel, Jeune Barreau Bruxelles, 1994, 214 e.v.;

P. WERY, ,,Les rapports entre responsabiliteÂ aquilienne et responsabiliteÂ contractuelle, aÁ la

lumieÁre de la jurisprudence reÂcente'', T.B.B.R. 1998, 100.
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terwijl hij wist dat het afsluitsysteem voorbijgestreefd was en de eigenaar van

het gebouw daar niet van had verwittigd(2125).

De aannemer kan t.o.v. derden aquiliaans aansprakelijk zijn, evenals de

bouwheer bij toepassing van burenhinder(2126).

De aannemer die werken uitvoert, voor rekening van een bouwheer, zonder

zich vooraf in te lichten over de aanwezigheid of juiste ligging van onder-

grondse kabels loopt een buitencontractuele aansprakelijkheid op tegen-

over derden(2127), ook wanneer die verplichting contractueel was opge-

legd(2128).

Derden kunnen geen vordering uit onrechtmatige daad tegen de aannemer

instellen als de fout niet bestaat in het niet-nakomen van de algemene

zorgvuldigheidsnorm waartoe iedereen gehouden is en de schade een louter

contractueel karakter heeft(2129).

Maar de zorgvuldigheidsplicht van de opdrachtgever van werken (het leggen

van een telefoonkabel in de nabijheid van de T.V.-kabel) om schade aan

derden te vermijden, houdt niet op tegenover die derden doordat de op-

drachtgever de vervulling van die zorgvuldigheidsplicht contractueel aan de

aannemer van werken heeft opgedragen(2130).

De verplichting om tijdens grondwerken in de nabijheid van een onder-

grondse elektrische kabel vooraf de eigenaar van de kabel te raadplegen,

geldt voÂoÂr het begin van ieder werk in de grond waarin die kabels zijn

ingegraven(2131).

Het louter niet-nakomen van de uitvoeringstermijn door een aannemer belast

met werken, waarvan de voorafgaandelijke uitvoering noodzakelijk is voor

die van andere werken toegewezen aan een derde, maakt niet tegelijkertijd

een tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsplicht uit, wanneer niet

beweerd wordt dat deze laattijdigheid het gevolg is van enige fout van die

aannemer(2132).

( b )

Wanneer de schade-oorzaak niet op zichzelf een aquiliaanse fout oplevert,

doch enkel een inbreuk is op een zuiver contractuele verbintenis, is de

delictuele aansprakelijkheid uitgesloten.

(2125) Brussel 4 februari 1992, R.G.A.R. 1995, nr. 12.460.

(2126) Bergen 24 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 390.

(2127) Gent 2 juni 1995, Iuvis 1997, 635.

(2128) Brussel 29 oktober 1992, R.G.A.R. 1994, nr. 12.290; Bergen 2 november 1993, T.

Aann. 1994, 415.

(2129) Luik 6 januari 1998, R.H.A. 1998, 55.

(2130) Cass. 14 januari 1994, Arr. Cass. 1994, 43; R.W. 1995-96, 85 en Verkeersrecht 1994,

193.

(2131) Cass. 7 januari 1999, Arr. Cas. 1999, 9.

(2132) Brussel 4 januari 1997, T. Aann. 1994, 9.
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Nochtans kan de afgesloten overeenkomst tot gevolg hebben dat ze de

zorgvuldigheidsplicht van de schuldenaar uitbreidt tot de derden, die dit

derdenbeding kunnen inroepen(2133).

Naast de harde kern van de contractuele verbintenissen die het onmiddellijke

voorwerp uitmaken van het contract Ð en op zich geen derdenwerking

hebbenÐworden soms aanvullende verbintenissen bedongen die het gedrag

van de contractant t.a.v. derden moduleren (veiligheidsplicht, informatie-

plicht, e.a.). De niet-naleving van deze verplichting brengt het bewijs van de

delictuele fout met zich mee. Maar, zoals aangeduid, wordt de aanwezigheid

van een zorgvuldigheidsplicht t.o.v. derden bij uitvoering van de overeen-

komst, ook zonder uitdrukkelijk beding in het contract ingelezen. In die

hypothese weegt de bewijslast van de benadeelde derde zwaarder.

182. DEUITVOERINGSAGENT: CONTRACTUELEAANSPRAKELIJKHEIDVANDEHOOFD-

SCHULDENAAR

Een uitvoeringsagent is een zelfstandig persoon of een onderneming die door

de schuldenaar van een contractuele verplichting belast wordt met de gehele

of gedeeltelijke uitvoering van deze verplichting. Aangestelden zijn de

ondergeschikten of werknemers waarop een contractant beroep heeft gedaan

bij de uitvoering van het contract(2134).

Niet alleen de aangestelden die onder gezag, leiding en toezicht van de

schuldenaar staan (zie voor begripsomschrijving: nr. 125 e.v.), maar ook

diegenen die op zelfstandige wijze bij de uitvoering van de overeenkomst

worden betrokken, zijn hulppersonen. Als hulppersonen moeten beschouwd

worden al diegenen van wie de schuldenaar zich bedient bij de uitvoering van

zijn contractuele verbintenissen(2135). Is er geen sprake van een contrac-

tuele opdracht, dan kan men zich niet op de rechtspositie van ,,uitvoerings-

agent'' beroepen(2136).

(2133) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, 1467; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN

en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, 1611; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, 1529; zie voor een

bijzondere toepassing van contractueel beding met contractuele aansprakelijkheid: Rb. Leuven

7 november 1997, T. Gez. 1998-99, 226.

(2134) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R., 1980, 1468; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, K. GEELEN en

S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R., 1987, 1612; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, 1530-1531; I. DE

WEERDT, Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht, Antwerpen,

E.T.L., 1998, 295-296; B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en

extracontractuele aansprakelijkheid'' in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwer-

pen, Kluwer, 1998, (218) 225; I. CLAEYS, ,,Het bestuursorgaan als uitvoeringsagent: een

verregaande beperking van aansprakelijkheid?'', T.R.V. 1998, 285.

(2135) Zie b.v. Rb. Brugge 24 september 1996, T. Gez. 1998-1999, 223.

(2136) Antwerpen 14 februari 1995, R.H.A. 1995, 321.
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Begaat de uitvoeringsagent een fout bij het volbrengen van zijn contractueel

opgedragen taak, dan kan daaruit voortvloeien dat de hoofdovereenkomst

wordt geschonden. De hoofdschuldeiser kan dan de hoofdschuldenaar aan-

sprakelijk stellen voor deze contractuele wanprestatie. Het beginsel van de

relativiteit van de overeenkomst (art. 1165 B.W.) sluit een contractueel

vorderingsrecht door de hoofdschuldeiser tegen de uitvoeringsagent of aan-

gestelde uit(2137).

Deze uitgangspunten worden blijvend door de rechtspraak aanvaard. Een

contractant kan zich niet op extra-contractuele basis richten tot de uitvoe-

ringsagent van zijn medecontractant. Hij dient in tegendeel zijn medecon-

tractant zelf aan te spreken tot het bekomen van schadevergoeding(2138).

Als verklaring voor de contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen

wordt door sommigen verwezen naar de ,,theÂorie du reÂsultat''(2139), de

risicoleer(2140) of de culpa in eligendo(2141).

Andere auteurs verwijzen naar de vertegenwoordigingsgedachte, opgevat in

een ruimere, feitelijke en economische zin(2142). Immers, wanneer een

schuldenaar een aangestelde of uitvoeringsagent belast met de uitvoering

van zijn verbintenissen, is het alsof de debiteur zelf optreedt. Schuldenaar en

hulppersoon vormen voor de schuldeiser een economische eenheid.

Deze benadering vindt steun in de rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat

sedert het arrest van 7 december 1973(2143) voorhoudt dat aangestelden of

uitvoeringsagenten ten aanzien van de overeenkomst enerzijds geen derden

zijn maar anderzijds in beginsel door de wederpartij van hun opdrachtgever

niet contractueel kunnen worden aangesproken (zie volgend nummer). In

dezelfde zin oordeelde het Hof van Cassatie op 11 mei 1981 (m.b.t. een

(2137) Rb. Brugge 24 september 1996, T. Gez. 1998-99, 223; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE

LY en B. DE TEMMERMAN, ,,Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen'', T.P.R.

1994, 490; B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en extracontractuele

aansprakelijkheid'' in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1998,

(218) 225.

(2138) Zie b.v. Luik 18 november 1997, R.G.A.R. 1999, nr. 13.094.

(2139) E. BECQUE, ,,De la responsabiliteÂ du fait d'autrui en matieÁre contractuelle'', R.T.D.C.,

1914, 284 e.v.

(2140) Zie H. DE PAGE, TraiteÂ, II, 588; R. KRUITHOF, ,,Schuld, risico, imprevisie en overmacht

bij de niet-nakoming van contractuele verbintenissen. Een rechtsvergelijkende benadering'', in

Hulde aan ReneÂ Dekkers, Brussel, 1982, 304.

(2141) Zie o.m. in MAZEAUD en TUNC, TraiteÂ, 1407.

(2142) E. DIRIX, ,,Aansprakelijkheid van en voor hulppersonen'', l.c., nr. 7, 347.

(2143) Cass. 7 december 1973, Arr. Cass. 1979, 395 concl. Adv.-Gen. MAHAUX.
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bevrijdingsbeding) dat een orgaan van de Staat geen derde is ten aanzien van

het uit te voeren contract(2144).

Zoals hierboven reeds gesteld blijft samenloop tussen contractuele en buiten-

contractuele aansprakelijkheid weÂl mogelijk indien de contractuele tekortko-

ming tevens een strafrechtelijke inbreuk inhoudt (zie nr. 178)(2145).

183. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITVOERINGSAGENT Ð QUASI-IMMUNITEIT

Over het feit dat de hoofdschuldeiser, bij wanprestatie van de uitvoerings-

agent, niet over een contractuele schuldvordering beschikt tegen deze uitvoe-

ringsagent met wie hij geen overeenkomst heeft gesloten, bestaat geen

twijfel(2146).

Gelet op art. 1165 B.W. is de hulppersoon geen contractpartij bij het sluiten

van de overeenkomst tussen de schuldeiser en de hoofdschuldenaar, ook

wanneer de opdrachtgever de keuze van de onderaannemer heeft goedge-

keurd of bekrachtigd (in die zin is de uitvoeringsagent een derde bij het

sluiten van het contract).

De onderaannemer of uitvoeringsagent die optreedt om de contractuele

verbintenis van de hoofdschuldenaar uit te voeren, kan enkel buitencontrac-

tueel aansprakelijk gesteld worden onder de voorwaarden van het ,,stuwa-

doorsarrest''(2147). Volgens deze rechtspraak is een hulppersoon of uitvoe-

ringsagent geen derde bij de uitvoering van de overeenkomst, en kan deze

slechts aansprakelijk gesteld worden onder dezelfde voorwaarden waaronder

ook de hoofdschuldenaar door zijn medecontractant buitencontractueel kan

aangesproken worden, met name indien de hem ten laste gelegde fout enkel

een tekortkoming uitmaakt van een algemene zorgvuldigheidsplicht en in-

(2144) Cass. 11 mei 1981, R.W. 1982-83, 381, noot.

(2145) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, 1461; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK,

,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, 1606-1608; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBOR-

NE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-93)'', T.P.R. 1995, 1532; I. DE WEERDT, Zeerecht.

Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht, Antwerpen, E.T.L., 1998,

292-293; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, ,,Overzicht van recht-

spraak (1981-1992). Verbintenissen'', T.P.R. 1994, 489.

(2146) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-

1978)'', T.P.R. 1980, 1470; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, m.m.v. K. GEELEN

en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-1984)'', T.P.R. 1987, 1613; H. VANDENBERGHE, M. VAN

QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-93)'', T.P.R. 1995, 1532-1533; I. DE

WEERDT, Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht, Antwerpen,

E.T.L., 1998, 297-301; B. CLAESSENS, ,,Samenloop en coeÈxistentie van de contractuele en

buitencontractuele aansprakelijkheid'', in X, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Ant-

werpen, Kluwer, 1998, (218) 225.

(2147) Cass. 7 december 1973, Arr. Cass. 1979, 395, concl. Adv. Gen. P. MAHAUX, Pas. 1974,

I, 376, R.W. 1973-74, 1597, noot J. HERBOTS, J.T. 1974, 443, Eur.Vervoerr. 1974, 534, noot

M. FALLON en R.C.J.B. 1976, 15, noot R.O. DALCQ en F. GLANSDORFF.
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dien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering van het contract te wijten

schade heeft veroorzaakt(2148).

Wanneer de stuwadoor schade toebrengt aan goederen in een container,

geplaatst op de kaai in afwachting van verscheping, door aanrijding met

een kaaivoertuig dat een derde container behandelt, die bestemd is voor

verscheping met een ander schip, is deze schade het gevolg van het feit dat de

stuwadoor als uitvoeringsagent van de zeevervoerder is tekortgeschoten in

zijn contractuele zorgverplichting met betrekking tot de hem in bewaring

gegeven zaak en kan zij niet rechtstreeks door de goederenbelanghebbenden

op de stuwadoor worden verhaald.

De goederenbelanghebbenden kunnen evenmin een buitencontractuele vor-

dering tegen de stuwadoor instellen omdat de fout geen schending uitmaakt

van een algemene zorgvuldigheidsverplichting en deze evenmin andere dan

aan een slechte uitvoering van de overeenkomst te wijten schade heeft

veroorzaakt, vermits een aanrijding op een kaai niet noodzakelijk en altijd

een tekortkoming uitmaakt van de voor elkeen geldende zorgvuldigheids-

norm(2149).

De rechtspraak is stevig in die zin gevestigd(2150).

De zogenaamde quasi-immuniteit van de uitvoeringsagenten en hulpperso-

nen geldt alleen wanneer zij worden aangesproken door de wederpartij van

hun opdrachtgever. Hun buitencontractuele aansprakelijkheid is daarentegen

onbeperkt ten aanzien van andere derden(2151).

Deze quasi-immuniteit geldt echter niet in de omgekeerde richting. Het feit

dat iemand als uitvoeringsagent of aangestelde optreedt, verhindert niet dat

hijzelf de mede-contractant van zijn opdrachtgever op extra-contractuele

basis kan aanspreken(2152).

(2148) Cass. 23 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 563 en R.W. 1998-99, 681; H. VANDENBERGHE,

M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1964-1978)'', T.P.R. 1980, 1472;

H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE., K. GEELEN en S. DECOSTER, ,,Overzicht (1979-

1984)'', T.P.R. 1987, 1613; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT,

,,Overzicht (1985-93)'', T.P.R. 1995, 1533.

(2149) Cass. 9 december 1999, Eur. Vervoerr. 2000, 273.

(2150) Luik 29 oktober 1997, R.R.D. 1998, 169 en R.G.A.R. 2000, nr. 13.188: eigenaar van de

wagen t.a.v. de onderaannemer van de garagehouder: het feit met de wagen de garage te

verlaten en de sleutel van de wagen in een sierklomp te verbergen die bij de ingang van het huis

is vastgehecht, is geen inbreuk op de algemene voorzichtigheidsregel; Gent 30 januari 1997,

R.H.A. 1997, 389: de fouten begaan door een goederenbehandelaar bij het lossen van een schip

betreffen contractuele verplichtingen. Als uitvoeringsagent is art. 1382 B.W. op hem niet

toepasselijk; Kh. Brussel 17 februari 1993, T. Aann. 1997, 248: omvang van de taak van een

studiebureau, onderaannemer van de hoofdaannemer.

(2151) Antwerpen 7 april 1997, Eur. Vervoerr. 1997, 595 en R.W. 1997-98, 854; vgl. met Rb.

Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935 en de bespreking van dit vonnis bij K. GEENS e.a.,

,,Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1992-1998)'', T.P.R. 2000, 308. De aanspra-

kelijkheid van de door de zeevoerder aangestelde stuwadoor t.o.v. de lading-belanghebbende

wordt beheerst door de lex loci delicti (Kh. Antwerpen 25 oktober 1994, R.W. 1994-95, 1065,

noot J. MEEUSEN).

(2152) Zie o.m. Cass. 14 december 1990, Arr. Cass. 1990-91, 425 en R.W. 1991-92, 787;

J. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, ,,Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeen-

komsten (1988-1994)'', T.P.R. 1997, 1102.
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Als verantwoording wordt aangegeven dat de opdrachtgever niet door de

hoofdaannemer geheel of gedeeltelijk wordt belast met de uitvoering van

diens contractuele verbintenissen tegenover de onderaannemer. De vraag is

echter of de vordering van de uitvoeringsagent wel vreemd is aan de afge-

sloten hoofdovereenkomst.

184. QUASI-IMMUNITEIT VAN HET ORGAAN

In de rechtsleer is heel wat inkt gevloeid over het antwoord op de vraag of

vennootschapsorganen als uitvoeringsagenten moeten beschouwd wor-

den(2153).

In een spraakmakend arrest heeft het Hof van Cassatie recent deze vraag

beslecht door te oordelen dat organen dezelfde quasi-immuniteit als uitvoe-

ringsagenten of aangestelden genieten. Wanneer een contractpartij voor de

uitvoering van haar contractuele verbintenis handelt via een orgaan, een

aangestelde of een agent, kan diens aansprakelijkheid buiten overeenkomst

alleen in het gedrang komen, indien de hem ten laste gelegde fout een

tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsverplichting oplevert en

indien die fout een andere schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit

uit de wanuitvoering van de overeenkomst (art. 1382-1383 B.W.)(2154).

Gelet op de algemene draagwijdte van de bewoordingen in dit arrest, raakt

deze regel niet alleen de organen van privaatrechtelijke doch ook van pu-

bliekrechtelijke rechtspersonen(2155).

De feiten van het arrest waren de volgende. In september 1991 waren er

relletjes uitgebroken in de Ð toen nog Ð ZaõÈrese hoofdstad Kinshasa,

waardoor enorme schade werd aangebracht aan de drukkerij van de

B.V.B.A. Samkha. Deze laatste denkt voor dit risico verzekerd te zijn maar

door een professionele fout (,,manquement au devoir de conseil'') van de

verzekeringsmakelaar B.V.B.A. Dehasse is er nooit een verzekeringsover-

eenkomst ter dekking van het ingetreden risico tot stand gekomen. Alhoewel

de makelaarsvennootschap in het bezit was van een aanbod van de verzeke-

raar en het akkoord van de B.V.B.A. Samkha met de voorwaarden van het

aanbod, had zij verzuimd om dit akkoord tijdig aan de verzekeraar over te

maken en het dossier op te volgen. Bovendien had de makelaarsvennoot-

schap in een door de zaakvoerder ondertekende brief aan de lasthebber van

B.V.B.A. Samkha (B.V.B.A. Belgomex) op leugenachtige wijze meegedeeld

dat deze tegen genoemd risico verzekerd was (,,et ceci dans l'intention

frauduleuse de dissimuler aux S.P.R.L. Belgomex et Samkha le manque de

(2153) Zie o.m. G. HORSMANS, ,,La transparance organique et fonctionnelle et la responsabiliteÂ

des organes'', Liber Amicorum W. Van Gerven, 2000, 553-571; K. GEENS e.a., ,,Overzicht van

rechtspraak. Vennootschappen (1992-1998)'', T.P.R. 2000, (99) 307 e.v.

(2154) Cass. 7 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1093, T.B.B.R. 1998, 153 en T.R.V. 1998,

284, noot I. CLAEYS; V. SIMONART, ,,La quasi-immuniteÂ des organes de droit priveÂ'', R.C.J.B.

1999, 732 e.v.; anders: Rb. Brussel 27 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 1089.

(2155) P. WERY, ,,Les rapports entre responsabiliteÂ aquilienne et responsabiliteÂ contractuelle,

aÁ la lumieÁre de la jurisprudence reÂcente'', T.B.B.R. 1998, 98.
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diligence inadmissible''). Aangezien de zaakvoerder van de makelaarsven-

nootschap de B.V.B.A. Samkha met een leugenachtig geschrift vrijwillig in

dwaling had gebracht, heeft hij in de ogen van het Hof van Beroep te Brussel

een quasi-delictuele fout begaan die niet-contractuele schade heeft veroor-

zaakt(2156).

Het Hof van Cassatie verbreekt deze beslissing omdat de feitenrechter geen

contractuele maar een delictuele fout weerhoudt maar vervolgens niet preci-

seert waarin precies de niet-contractuele schade bestond. De feitenrechter

heeft met andere woorden het geval niet voldoende inhoudelijk getoetst aan

de tweede voorwaarde van de leer van de quasi-immuniteit van de uitvoe-

ringsagent. Voor een dergelijke beslissing diende het Hof dan ook logisch

voorafgaandelijk te oordelen dat die leer ook op het orgaan van toepassing

is(2157).

Uit de lezing van het arrest dient impliciet te worden afgeleid dat het bedrog

in de uitvoering van de overeenkomst niet, op zich, tot gevolg heeft dat de

wanprestatie als delictuele fout kan omschreven worden(2158).

Om de theorie van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent te kunnen

inroepen, moet volgens bepaalde auteurs, het orgaan werkelijk als uitvoe-

ringsagent zijn opgetreden. Dit zou niet het geval zijn bij het aangaan van de

contractuele verbintenis(2159).

Dit zou met name het geval zijn wanneer het orgaan contractuele verbinte-

nissen aangaat waarvan hij wist of diende te weten dat de vennootschap nooit

in staat zou zijn die verbintenissen na te komen(2160).

Deze opvatting lijkt niet verzoenbaar met de nieuwe cassatierechtspraak. De

quasi-immuniteit van het orgaan wordt door het Hof van Cassatie niet

beperkt tot de hypothese dat deze de overeenkomst uitvoert. Een uitvoe-

ringsagent is een derde bij het afsluiten van de overeenkomst(2161). Trou-

wens geeft het sluiten van een overeenkomst Ð gebeurlijk Ð aanleiding tot

(2156) Brussel 19 maart 1996, De Verz. 1997, 157; V. SIMONART, ,,La quasi-immuniteÂ des

organes de droit priveÂ'', R.C.J.B. 1999, 732-734.

(2157) I. CLAEYS, ,,Het bestuursorgaan als uitvoeringsagent: een verregaande beperking van

aansprakelijkheid?'', T.R.V. 1998, 287.

(2158) Vgl. met Antwerpen 25 april 1995, Eur. Vervoerr. 1995, 503; zie ook: G. VINEY, o.c.,

411.

(2159) E. DE BEUCKELAER, noot onder Rb. Antwerpen 13 januari 1998, R.W. 1999-2000, (989)

990; zie ook: I. CLAEYS, noot onder Cass. 7 november 1997, T.R.V. 1998, (285) 288.

(2160) Gent 31 oktober 1996, T.R.V. 1997, 33, noot B. WAUTERS; er is geen fout in de zin van

art. 1382 B.W. indien de negatieve afloop helemaal niet zeker is en indien het organiseren van

een nieuwe activiteit de enige mogelijkheid is om de financieÈle situatie van de V.Z.W. recht te

trekken; Rb. Antwerpen 13 januari 1998, R.W. 1999-2000, 988; Gent 27 oktober 1995, R.W.

1997-98, 1373, noot; zie verder ook: voor de aansprakelijkheid van een onregelmatige V.Z.W.,

als feitelijke vereniging: Bergen 18 januari 1994, J.L.M.B. 1994, 10, Rev. Prat. Soc. 1994, 125,

noot I. CORBISIER en T.B.H. 1995, 163.

(2161) Cass. 15 september 1977, R.W. 1978-79, 326 en R.G.A.R. 1979, nr. 10.041, wat niet het

geval is voor een orgaan dat het contract afsluit; vgl. met Cass. 11 mei 1981, R.W. 1982-83,

381, noot: het orgaan is geen derde ten aanzien van de rechtsbetrekkingen tussen de overheid en

diens medecontractant; dit arrest had slechts betekenis indien men de assimilatie tussen orgaan

en uitvoeringsagent aanvaardt.
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contractuele aansprakelijkheid, o.m. omdat contracten te goeder trouw die-

nen gesloten te worden (art. 1134 B.W.).

185. DERDE-MEDEPLICHTIGHEID

De derde die deelneemt aan andermans contractuele wanprestatie, kan op

grond van art. 1382 B.W. aansprakelijk gesteld worden, wanneer de derde

die kennis had of diende te hebben van het bestaan van een geldige overeen-

komst, bewust en rechtstreeks heeft deelgenomen of zijn medewerking heeft

verleend aan de contractuele wanuitvoering. Het wetens en willens deel-

nemen aan andermans contractbreuk veroorzaakt immers voorzienbare scha-

de(2162).

De aansprakelijkheid van de derde-medeplichtigheid vereist het bestaan van

een causaal verband tussen de medeplichtigheid van de derde en het geleden

nadeel door de schuldeiser(2163).

Zo moet de garagehouder die een tweedehandswagen aankoopt rekening

houden met de clausule van eigendomsvoorbehoud, bedongen in het finan-

cieringscontract(2164) en rust op hem de plicht de oorspronkelijke aankoop-

factuur te laten voorleggen(2165), terwijl op de overnemer van een handels-

zaak de verplichting rust zich in te lichten omtrent het bestaan van een

eventuele verplichting tot exclusieve bevoorrading bij een bepaalde brou-

werij(2166).

De vraag blijft welke schadevergoeding de contractspartij tegen de derde

kan vorderen. Kan de schadelijder zonder meer de vergoeding vragen van

het verloren contractueel voordeel als delictuele schade of dient de

geschade contractpartij een eigen delictuele schade aan te tonen(2167)? En

zal de derde die kennis had of diende te hebben van een bestaande contrac-

tuele toestand en die aangesproken wordt omdat hij zijn medewerking aan

(2162) Bergen 11 januari 1995, J.L.M.B. 1996, 501, T.B.H. 1996, 732 en R.R.D. 1996, 41, noot

P. WERY; Antwerpen 20 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 542; Rb. Mechelen 5 februari 1997, R.W.

1997-98, 983, noot K. VAN RAEMDONCK; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en

L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'', T.P.R. 1995, 1516; P. WERY, ,,Les rapports entre

responsabiliteÂ aquilienne et responsabiliteÂ contractuelle, aÁ la lumieÁre de la jurisprudence

reÂcente'', T.B.B.R. 1998, 102-108; S. RUYSSEVELDT, ,,Samenloop tussen vordering ex contractu

en stakingsvordering: de stakingsrechter versus ,,gesimuleerde'' parallelimport'', A.J.T. 1996-

97, 545; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. De TEMMERMAN, art. cit., T.P.R. 1994, 559

e.v.; S. DEBUSSCHERE, ,,Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk: de vereiste kennis in

hoofde van de derde-medeplichtige. Analyse van de rechtspraak na het cassatiearrest van

22 april 1983'', D.A.O.R. 1999, 24-38; zie ook Bergen 9 juni 1993, R.R.D. 1994, 64: nalatig-

heid van een derde die de wanuitvoering van de schuldenaar heeft in de hand gewerkt.

(2163) Luik 4 november 1993, Pas. 1993, II, 13 en R.R.D. 1994, 215.

(2164) Bergen 9 juni 1993, R.R.D. 1994, 64.

(2165) Brussel 7 november 1997, A.J.T. 1997-98, 578, noot I. BOONE, ,,De derde-medeplich-

tigheid van de garagist bij de aankoop van een tweedehandsvoertuig''; Rb. Kortrijk 18 novem-

ber 1996, R.W. 1999-2000, 228; zie ook: Antwerpen 29 september 1997, A.J.T. 1997-98, 577.

(2166) Bergen 11 januari 1995, J.L.M.B. 1996, 501, T.B.H. 1996, 732 en R.R.D. 1996, 41, noot

P. WERY.

(2167) Zie H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, ,,Overzicht (1979-

1984)'', T.P.R. 1987, p. 1597, nr. 204.
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een contractbreuk verleende, zich kunnen beroepen op een schadebeperkend

beding uit die overeenkomst?

Een negatief antwoord leidt ertoe dat enkel de schuldige medecontractant

zich op dit beding zou kunnen beroepen, terwijl de derde de volledige

vergoeding zou moeten betalen(2168). De Franse rechtsleer stelt terecht

dat ook hier met het beding Ð zelfs al wordt het niet onmiddellijk toegepast

Ð rekening dient gehouden te worden bij de uiteindelijke schadebegro-

ting(2169). Het slachtoffer van de contractuele tekortkoming heeft immers

door bij de contractsluiting het beding te aanvaarden, ook het eventuele

schadebedrag met beperking aanvaard.

De overeenkomst kan trouwens als feit worden tegengeworpen aan der-

den(2170). De tegenwerpbaarheid aan derden van het bestaan van de over-

eenkomst betekent volgens het Hof van Cassatie dat derden de gevolgen die

de overeenkomst tussen de contracterende partijen teweegbrengt moeten

erkennen en dat zij zich daarop kunnen beroepen, hetzij ter verantwoording

van een vordering die zij tegen eÂeÂn van de partijen instellen, hetzij als

verweermiddel tegen de rechtsvordering die eÂeÂn van de partijen tegen hen

instelt. Zo kan de rechter bij de begroting die voortvloeit uit de wanprestatie

van de onderaannemer rekening houden met de overeenkomst tussen de

hoofdaannemer en de opdrachtgever om de gevolgen van die wanprestatie

te evalueren(2171).

(2168) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en L. WYNANT, ,,Overzicht (1985-1993)'',

T.P.R. 1995, 1517.

(2169) G. VINEY, o.c., 1995, 385-386.

(2170) Zie het beginselarrest van 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272; zie ook: Cass. 18 mei 1989,

R.W. 1989-90, 711.

(2171) Cass. 23 oktober 1987, Arr. Cass. 1987-88, nr. 110 en R.W. 1987-88, 949.
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