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I. Hoop, belangstelling en emotioneel-geladen reacties hebben
de publicatie van het project Tunc inzake regeling van verkeersongevallen begroet (2). Daarom beslisten wij meer dan een boekbespreking te wijden aan het gloednieuwe project van twee Atnerikaanse hoogleraren, de Heren Robert E. Keeton van de Harvard
Law School en Jeffrey O'Connell van de University of Illinois Law
School.
In hun boek The Basic Protection of the Traffic Victim (3) hebben
Keeton en O'Connell de problematiek van het verkeersongeval op-

(I) Gevleugelde woorden uitgesproken door Kolonel Santon ter gelegenheid van
het bezoek van Generaal Pershing, bevelhebber van het Amerikaans expiditieleger in
Frankrijk, aan het graf van Lafayette, de Frans-Amerikaanse vrijheidsheld (Parijs, I9I7) :
RIPAULT, Les Etats-Unis depuis I783, in EDOUARD PETIT, Histoire Universelle Illustree des
Pays et des Peuples, Deel 8, blz. I99 (I922).
(2) Professor Tunc heeft zijn stellingen gepubliceerd in La Securite Routiere-Esquisse
d'une loi sur les accidents de Ia circulation, Paris, I966. Een Engels resume van zijn voorstel
vindt men in TuNc, Traffic Accident Compensation in France : The Present Law and a
Controversial Proposal, 79 Harvard Law Review, I409 (I966). Zie oak TuNc, Projets et
contre-projets en matiere d' accidents de Ia circulation, R.G.A.R., I966, 7676.
Voor een bespreking van het project Tunc door Belgische auteurs verwijzen wij naar:
KRUITHOF, R., Zal de burgerlijke verantwoordelijkheid inzake verkeersongevallen in Frankiijk afgeschaft worden?, R. W., I964-65, I992;- FoNTEYNE,].. Le .,Projet Tunc", R.G.A.R.,
I966, 7637; Voor een bespreking van deze bijdrage zie : DIERCKX DE CASTERLE, J. L., Le
.,Projet Tunc" par]. Fonteyne, ].T., I966, 4I8;- DALCQ, R. 0., I' Article I382 du Code
civil et les accidents de Ia circulation, ]. T., I965, 497; - DIERCKX DE CASTERLE, J. L.,
L' article I382 du Code civil et les accidents de Ia circulation, ]. T., I965, 573; - Le colloque
de l' Association des Anciens etudiants de droit de l' U.L.B. touchant le projet Tunc, ]. T.,
I966, 365;- WALEFFE, F., A propos du projet Tunc, ].T., I966, 4I7;- Het standpunt
van de beroepsvereniging der Belgische verzekeraars werd reeds bondig uitgedrukt in :
La reparation des dommages nes des accidents de Ia circulation, Bull. Ass., I966, I9.
(3) KEETON, R. E., and O'CoNNELL, J., Basic Protection for the Traffic Victim
A Blueprint for Reforming Automobile Insurance, 624 blz., Boston I965 (Little, Brown and
Company, prijs $ I3). ·
Dit werk bevat naast een volledig overzicht van de Amerikaanse literatuur, oak
een zeer goed gedocumenteerd overzicht van analoge hervormingsvoorstellen in andere
landen. Professor TuNc heeft aan dit werk een boekbespreking gewijd in : Rev. Int. Dr.
Comp., Ig66, blz. 439-445·
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nieuw onder de loep genomen. Hun proeve van oplossing is minder
gewaagd dan deze van Professor Tunc, die het begrip fout volledig
uit de verkeersongevallenwereld doet verdwijnen. Een zekere gelijkenis
met het project Keeton-O'Connell (verder ook Basic Protection
Insurance of B.P.I. genoemd) vinden we echter terug in het plan dat
Professor Dalcq opbouwde als antwoord op het voorstel Tunc en
publiceerde v66r de verschijning van The Basic Protection of the
Traffic Victim. Alhoewel bepaalde punten in het plan Dalcq een
volledige en originele oplossing van het probleem in de weg staan,
treden wij zijn standpunt met betrekking tot het niet volledig afschaffen van het begrip fout bij.
Alvorens het project B.P.I. uitvoeriger te behandelen hebben
wij het nuttig geacht het vigerend Amerikaans recht met betrekking
tot de verkeersongevallen even te bespreken. Immers, de Common
Law heeft, meestal om historische redenen, niet enkel bepaalde toestanden anders verholpen, maar ook vele vraagstukken onopgelost
gelaten.
In een tweede deel zullen wij trachten aan te tonen hoe Keeton
en O'Connell met hun B.P.I.-Project het traditioneel en onbevredigend Amerikaanse torts-systeem inzake verkeersongevallen wensen
te vervangen.
Het derde deel brengt tenslotte een algemene en kritische vergelijking van de Amerikaanse, Franse en Belgische voorstellen.

I. De toestand van het slachtoffer van een verkeersongeval
in het vigerend Amerikaans recht (4)
2. Vooraf wensen we erop te wijzen dat de hierna volgende
beschrijving niet exhaustief kan zijn.
De vaak belangrijke verschillen die in de 51 Amerikaanse jurisdicties op het gebied van de burgerlijke aansprakelijkheid worden
aangetroffen, maken elke veralgemening onmogelijk. Enkel de meest
treffende verschilpunten met ons eigen rechtssysteem zullen naar
voren gebracht worden. Aileen deze verschilpunten zullen de lezer
wellicht reeds overtuigen van de nood aan hervorming.
1.

De verplichte voertuigverzekering

3· Vijfentachtig miljoen voertuigen op de wegen konden slechts
drie Amerikaanse Staten ertoe bewegen de verzekering van een voer(r) Wij hebben het nutteloos geacht dit bondig overzicht van het Amerikaanse
torts-recht met een uitgebreid verwijzingsmateriaal te stofferen. De lezer die beter met
het onderwerp wenst vertrouwd te geraken zal ertkele uitstekende standaardwerken inzake
burgerlijke aansprakelijkheid kunnen raadplegen, zoals o.a. :PROSSER, William, L., Handbook of the Law of Torts, 3 rd ed., St. Paul, Minnesota (West Publishing Co, 1964);HARPER and }AMES, The Law of Torts, 3 vols, Boston (Little, Brown and Co, 1956).
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tuig wettelijk te verplichten. Enkel in Massachussetts, New York
en North Carolina wordt de inschrijving van een niet-verzekerd
voertuig geweigerd. Een eigenaardig mengsel van constitutionele
bezwaren, eerbied voor de individuele vrijheid en lobbying vanwege
de verzekeringsmaatschappijen heeft elk initiatief in die zin in de
andere Staten in de kiem gesmoord. Dezelfde bezwaren hebben een
wetgevend ingrijpen in deze Staten nochtans niet verhinderd met
betrekking tot de verplichte verzekering van handelsvoertuigen en
voertuigen bestemd voor het bezoldigd vervoer van personen.
Alhoewel deze Staten principieel elke verplichte voertuigverzekering verwerpen, hebben bepaalde juridische acrobatieen enkele
vormen van post-accidentele aansprakelijkheid in het Ieven geroepen
(financial responsability and security responsability laws).
Wanneer een voertuigbestuurder een veroordeling had opgelopen en hij zijn slachtoffer niet kon vergoeden, werd hem gewoonlijk
het rijbewijs ontnomen, tenzij hij het bewijs kon leveren dat hij een
eventueel volgend slachtoffer zou kunnen vergoeden. Al wat de
veroordeelde voerder in dit geval te doen stond, was het sluiten van
een verzekeringscontract. Op voorlegging van zijn premiekwitantie
kreeg hij zijn rijbewijs terug. Deze vorm van aansporing tot het
sluiten van een verzekeringscontract is thans in verschillende Staten
vervangen door de security responsability laws. Op straffe van verbeurte
van het rijbewijs verplichten deze wetten de in een ongeval betrokken
voerders ertoe het bewijs te leveren dat zij in staat zijn het slachtoffer
te vergoeden. Hier eveneens zal een premiekwitantie het beste bewijsmiddel zijn.
De vreselijke handicap van deze wetten voelt men onmiddellijk
aan wanneer de niet verzekerde voerder insolvabel is ofwel opzettelijk
weigert het slachtoffer te vergoeden, op gevaar af zijn rijbewijs te
verliezen.
De verplichte voertuigverzekering in de drie bovenvermelde
Staten contrasteert nochtans sterk met de Belgische type-polis. De
meeste Amerikaanse verplichte voertuigverzekeringspolissen behoren
tot het type $ s.ooo - $ 1o.ooo. Dit betekent dat aan het slachtoffer
van een verkeersongeval slechts een maximumvergoeding van $ 5.ooo
zal uitgekeerd worden ; indien eenzelfde ongeval verschillende slachtoffers heeft gemaakt, dan zullen zij samen de voorziene globale
vergoeding van $ 1o.ooo pro rata moeten verdelen.
Deze lage risicodekking voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden
voor voertuigen. Bovendien blijkt dan nog dat precies in de drie
vermelde Staten vele voertuigbestuurders geen extra-legale dekking
zoeken.
Men hoeft geen grondige analyse en vergelijking van de levensduurte en loonbarema' s in Europa en de Verenigde Staten te maken
om te besluiten dat ook naar Europese maatstaven deze bedragen
onvoldoende zijn.
3

2.

De burgerlijke aansprakelijkheid in de Common Law

A. DE DELICTUELE AANSPRAKELI]KHEID

4- Het Common Law torts-apparaat omvat traditioneel de intentional torts, de negligence en de strict liability.
De intentional torts (delicten) worden op hun beurt onderverdeeld in verschillende groepen, die aile van de writs of action afstammen. De writs of action of Engelse formulaire procedure ontstond
uit het principe ubi remedium, ibi ius. Van oudsher besliste de souverein, of beter gezegd de Lord Chancelor, welke rechtsvorderingen
mochten ingesteld worden (1).
Vermits de vorst zich aanvankelijk enkel inliet met het behoud
van de vrede, heeft hij de delictuele vorderingen het eerst met zijn
rechtshulp bedacht. Hieruit vloeit voort dat ter bescherming van de
lichamelijke en geestelijke integriteit een volledig procedure-arsenaal
ter beschikking van de rechtszoekenden staat. Een beknopte opsomming omvat : assault and battery (grosso modo : vrijwillige slagen
en verwondingen), false imprisonment (sekwestratie) en infliction of
mental distress (deze jongst erkende vordering heeft tot doel de
slachtoffers van bedreigingen en ander psychisch geweld, niet gepaard
gaande met onmiddellijk lichamelijk gevaar, bij te staan).
Inzake vrijwillige aanranding van andermans goed beschikt de
rechtszoekende over volgeride vorderingen: trespass to-land (aantasting
van onroerend goed), trespass to chattels (aantasting van de roerende
goederen) en conversion (deze vordering ontstond uit de tekortkomingen van de action of trespass en van de action of detinue en
streeft ernaar de rechtszoekenden in het bezit van roerende goederen
te herstellen).
Voertuigongevallen worden zelden opzettelijk gepleegd ; daarom
zullen we niet langer blijven stilstaan bij de bespreking van het bijzonder vraagstuk der delictuele aansprakelijkheid in het Amerikaanse
recht.
B. DE QUASI-DELICTUELE AANSPRAKELI]KHEID

5. Pas in het begin van de negentiende eeuw heeft het AngloAmerikaans recht de quasi-delictuele aansprakelijkheid (negligence) als
eigenlijke rechtsvordering aanvaard. Deze erkenning viel samen met
de Britse industriele revolutie zoals Winfield schrijft : ,Perhaps one
of the chief agencies in the growth of the idea of negligence is industrial machinery. Early railway trains, in particular, were notable
( r) De gelijkenis met de actiones honorariae uit het Romeinse recht is duidelijk.
Betreffende deze actiones honorariae of pretoriaanse procedure, zie : JoLowrcz, H. F.,
Historical Introduction to the Study of Roman Law, (1954), biz. zrs.
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neither for speed nor for safety. They killed any object from a
Minister of State to a wandering cow, and this naturally reacted on
the law" (I).
Voor een uitgebreide beschrijving van de negligence als afzonderlijke tort wordt verwezen naar de aangehaalde standaardwerken (2).
Volgend overzicht is enkel bedoeld om de elements of cause of
action samen te vatten. Vooraf weze aangestipt dat de burgerlijkepartij-stelling van het slachtoffer van een verkeersongeval in het
strafproces onmogelijk is. Burgerlijke en strafrechtelijke gevolgen
van het ongeval worden in van elkaar volkomen onafhankelijke procedures onderzocht.
I.

DE

FOUT

6. Het bewijs van de fout in het Amerikaans recht loopt evenwijdig met het bewijs van een substandard conduct vanwege de verweerder.
De hoeksteen van de quasi-delictuele aansprakelijkheid is echter
het begrip duty, dat elke afwijking van de standard of conduct verbiedt.
Wat houden deze begrippen nu precies in?
Duty en standard of conduct zijn algemene criteria van voorzichtigheid, opgebouwd door de wet (statutes en Common Law), de
maatschappij in het algemeen, het normale gedrag van verweerder
en oak meer bepaald van de sociale groep waartoe deze laatste behoort.
De toetsing van het foutbegrip aan het normale gedrag van
verweerder en van de categorie waartoe hij behoort vereist wel enige
uitleg. Een voorbeeld zal dit criterium wellicht verduidelijken.
Veronderstel dat een industriele spoorweg de openbare weg
kruist. Gewoonlijk seint iemand die daartoe door de fabriek werd
aangesteld de doortocht van treinen aan de naderende autovoerders.
Op zekere dag vergeet men de naderende trein te melden en het
onvermijdelijke gebeurt.
Zelfs indien deze maatschappij niet wettelijk verplicht is een
seiner aan te stellen, dan nag zal zij aansprakelijk verklaard worden
voor het ongeval, onder voorbehoud, zoals later zal aangestipt worden,
dat geen gedeelde verantwoordelijkheid ten laste van de autobestuurder wordt weerhouden.
Behoudens een schending van het vertrouwen (reliance) van de
automobilisten die van de signalisatie op de hoogte waren, heeft deze
voorzorgsmaatregel door de maatschappij in het verleden vrijwillig
genomen, haar oak ten voordele van de argeloze automobilist een
duty voor de toekomst opgelegd. Tenslotte is de duty of care als
(r) WINFIELD, The History of Negligence in the Law of Torts, 42 Law Quarterly
Review, r84, 195 (1926).
(2) Een uitstekende rechtsvergelijkende studie blijft : LAWSON, F. H., Negligence in
the Civil Law, 1962.
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voorafbestaande verplichting tot vooruitzicht of voorzorg relatief ten
opzichte van bepaalde aanspraakgerechtigden. Bijgevolg vereist de
Common Law-aansprakelijkheid niet aileen een negligence, een oorzakelijk verband en schade, maar bovendien ook dat de negligence
relatief zou zijn ten opzichte van bepaalde personen en goederen.
Hierover wordt aanstonds wat meer uitleg gegeven.
2. HET CAUSAAL VERBAND

7. De stellingen met betrekking tot het oorzakelijk verband
tussen fout en schade zijn nog steeds controvers, en drie rechterlijke
beslissingen, twee Engelse en een Amerikaanse, vormen het uitgangspunt van elk debat.
De reeds oudere Engelse beslissing In re Polemis and Furness,
Withy & Co (1) stelde de leer van de direct traceable consequences
voorop.
In deze zaak liet een aangestelde van verweerder een plank in
het ruim van het schip Polemis vallen. Vonken sloegen uit de plank
en veroorzaakten de ontploffing van petroleumgassen in het ruim.
Schip en lading vergingen. Verweerder werd aansprakelijk gesteld
voor de schade, omdat de opeenvolging van omstandigheden onmiddellijk naar de negligence van verweerder verwees. De causaliteitsleer werd onbegrensd toegepilst.
In de zaak Overseas Tankship (U.K.) Ltd. v. Morts Dock &
Engineering Co, Ltd. (2) weigerde de Privy Council in 1961 de theorie
van de direct traceable consequences bij te treden en paste daarentegen
de foreseeability test toe.
In deze zaak liet de bemanning van het tankschip The Wagon
Mound onbedachtzaam mazout in de haven van Sidney vloeien. De
olieachtige vlek dreef 200 meter af in de richting van de scheepswerf van aanlegster. Enkel bevuiling van de installaties van aanlegster
was normaal voorzienbaar. Eens te meer heeft het toeval hier gewild
dat een genster uit het lasapparaat van aanlegster sprong en de daarop
ontstane brand de scheepswerf vernielde.
Het hof verwierp de stelling van de direct causation en beperkte
de aansprakelijkheid van verweerder tot vergoeding van de schade
voorzien op het ogenblik van de negligence werd begaan.
8. In de Verenigde Staten is de leading case met betrekking tot
het oorzakelijk verband tussen fout en schade ongetwijfeld Palsgraf
v. Long Island R.C0 (3). In deze zaak, beslist in 1928, duwde een
behulpzame spoorwegbediende een reiziger op de trein. Op hetzelfde
(1) In re Polemis and Furness, Withy and Co., (1921) 3 K.B. s6o.
(2) Overseas Tankship (U.K.) Ltd. v. Morts Dock and Engineering Co., Ltd.,
(1961) A.C. 388, (1961) 1 All. Eng. Rep. 404.
(3) Palsgrafv. Long Island R. Co., 1928, 248 N.Y. 339, 162 N.E. 99, 59 A.L.R. 1263.
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ogenblik liet de re1z1ger een pak vuurwerk vallen. Het pak droeg
geen merkteken dat de aandacht op de inhoud vestigde. Het vuurwerk
ging af en brak de spiegel van een perronweegschaal. Aanlegster,
Mevrouw Palsgraf, werd door glasscherven gewond en diende een
eis in tegen de spoorwegmaatschappij.
In zijn beroemde opinion verklaarde Chief Justice Cardozo dat
elke negligence moet uitgedrukt worden in een verhouding tussen
partijen en gegrond is op de voorzienbaarheid van de schade die
verweerder aan het slachtoffer heeft toegebracht. De eis van aanlegster werd op deze gronden afgewezen.
Duty of care, oorzakelijk verband (legal of proximate cause) en
voorzienbaarheid van schade (foreseeability of damage) zijn nauw
samenhangende begrippen in het anglo-amerikaanse recht.
Wat de duty of care inhoudt heeft men in talloze proeven van
omschrijving trachten te preciseren. Een eerste keer gaf Master of
the Rolls Brett, een definitie in de zaak Heaven v. Pender (1).
Enige jaren later verwierp dezelfde rechter Brett, toen tot Lord Esher
gepromoveerd, zijn al te brede definitie en gaf hij een nieuwe omschrijving in Le Lievre v. Gould (2). Oak Lord Atkin trachtte het
begrip nauwkeuriger te omschrijven in Donoghue v. Stevenson (3).
Wat het begrip duty of care oak precies mage inhouden, staat
het in ieder geval vast dat de Palsgrafcase de leer van de relatieve
onrechtmatigheid heeft bijgetreden.
Het gebruik van de drie begrippen duty of care, proximate cause
en foreseeability of damage, sticht verwarring omdat de leer van de
duty of care er op gericht is het aantal aanspraakgerechtigden te
verminderen vooraleer over de oorzakelijkheid wordt gestatueerd en
dan oak in de grand hetzelfde beoogt als de foreseeability of foresight leer.
T erloops weze aangestipt dat deze leer van de relatieve onrechtmatigheid in Belgie en in Frankrijk, afgezien van een zekere aarzeling
in de Chambre Criminelle, niet wordt aangekleefd als strijdig zijnde
met de ruime bewoordingen van artikel 1382.
Wat op zijn beurt het begrip foresight inhoudt is eveneens
moeilijk in enkele woorden te omschrijven en zou best aan de inhoud van
duizenden min of meer tegenstrijdige cases getoetst moeten worden.
Het probleem wordt niet duidelijker wanneer men tracht de moeilijk-

(1) Heaven v. Pender, (1883} II Q.B.D. 503; ,Whenever one person is by circumstances placed in such a position with regard to another that every one of ordinary sense
who did think would at once recognize that if he did not use ordinary care and skill in
his own conduct with regard to those circumstances he would cause danger of injury to
the person or property of the other, a duty arises to use ordinary care and skill to avoid
such danger."
(2) Le Lievre v. Gould, (1893) I Q.B. 491.
(3) Donoghue v. Stevenson, (1932) A.C. 579;- zie ook RoNSE, J., Aanspraak op
schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, biz. So.
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heden uit te sluiten door het begrip foresight te vervangen door een
duty of care relatieften opzichte van een bepaalde persoon of goed (1).
Wat met de theorie van de duty of care bereikt wordt is een
a priori oplossing van vraagstukken omtrent het oorzakelijk verband (2).
Niettegenstaande de leer van de relatieve onrechtmatigheid in
het Restatement of the Law of Torts (3) werd opgenomen door toedoen
van Cardozo wordt deze zelfde leer thans door Professor Prosser
bekampt (4). Wanneer men nu weet dat Professor Prosser de Reporter
is van het tweede Restatement, dan bestaat er misschien wei kans
dat ooit deze leer uit het traditionele rechtsgebouw zal verdwijnen.
Regelmatig leidt de causaliteitsleer in de Angelsaksische rechtswereld nag tot hooglopende discussies, alhoewel gevestigde rechtsleer
en rechtspraak thans vrij algemeen het begrip foresight aanvaarden (s).
3·

DE ScHADE

9· De aktieve deelneming van een jury in burgerlijke gedingen
en het belang dat deze in de toemeting van de schadevergoeding
stelt, dwingt de Amerikaanse rechter ertoe nauwkeurig de aanvaardbare schadeposten te beschrijven. De toekenning van een vergoeding
ex aequo et bono is onbekend. Daarentegen is een veroordeling tot
hooglopende punitive damages in civiele zaken niet ongewoon.

C. DE AANSPRAKELI]KHEID ZONDER POUT OF S T RIC T L I A B I LIT Y
10. Wat de buitenlandse waarnemer vooral treft is de geringe
aandacht die het Amerikaans rechtsbestel aan de gradatie van de fout
besteedt. Het uitsluitend gebruik van begrippen als duty, substandard
conduct en reasonable man, brengt een oplossing voor problemen die
in de meeste Europese Ianden nag Iijden onder Justiniaanse en
canonieke interpretatie van de fout. De verschillende delictuele, quasidelictuele en contractuele aansprakelijkheid beantwoorden aan meer
objectieve maatstaven. Dit verklaart enigszins de groeiende toepassing
van strict liability, of objectieve aansprakelijkheid met uitsluiting
van het foutbegrip.
In de zaak Rylands v. Fletcher, in 1868 beslist door het Hogerhuis,
werd de aanvankelijk tot aansprakelijkheid-voor-dieren-en-brandbeperkte-leer van de strict liability toepasselijk verklaard op de aan-

(1) PROSSER, o.c., biz. J05 e.v.
(2) RoNsE, o.c., biz. 83.
(3) Restatement of the Law of Torts, paragraaf 281 comment c.
(4) PROSSER, o.c., biz. 296-299.
(5) KEETON, Robert E., Legal Cause in the Law of Torts, Ohio State University
Press, Columbus 1963.
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sprakelijkheid voor alle bijzonder gevaarlijke voorwerpen en aktiviteiten (abnormally dangerous things and ultra hazardous activities) (I).
Toepassingen van deze objectieve leer worden thans gevonden
in zo diverse gebieden als aansprakelijkheid voor eetwaren-intoxicatie,
voertuigdefecten en schoonheidsprodukten.
Als algemene tendens mag waarschijnlijk uit het Amerikaanse
torts-recht afgeleid worden, dat de objectieve aansprakelijkheid (strict
liability) geleidelijk opnieuw de plaats inneemt die ze in de traditionele Common Law, v66r de opkomst van de subjectieve (fout)
aansprakelijkheid heeft bekleed. Van deze vaststelling kan dan oak
de kans op adoptie van het project Keeton-O'Connell grotendeels
afhangen.
3· De rechthebbenden van het slachtoffer van een verkeersongeval ( w r o n g f u 1 d e a t h a c t s en s u r v i v a 1 o f
actions)
I I, Innig verbonden met de historische wording van de Common
Law stelt de processuele techniek van de survival of actions thans
in de meeste Staten de erfgenamen en de rechthebbenden van een
verkeersslachtoffer in de mogelijkheid om een eigen eis in te stellen
tegen verweerder. Dit verhaal werd hun lang ontzegd, omdat de
Common Law elke rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid afsloot op het ogenblik van het overlijden van een der partijen.
Niettegenstaande belangrijke verschilpunten hebben de meeste
Staten deze traditionele opvatting bij wet gewijzigd en kunnen de
erfgenamen en rechthebbenden de eigen eis van de decuius verder
zetteri..
In Engeland heeft de Fatal Accidents Act (2), beter gekend onder
de naam Lord Campbell's Act, in I846 een einde gesteld aan de
onrechtvaardigheden die gepaard gingen met de toepassing van het
oude Common-Law-begrip, volgens hetwelk elke vordering bij het
overlijden van een der partijen beeindigd werd.
De onrechtvaardigheid van de traditionele regel was onduldbaar
geworden. Thans beschikt elke Amerikaanse Staat over een geheel
van wettelijke beschikkingen, meestal afgeschreven van Lord Campbell's Act, die een nieuw recht doen ontstaan ten voordele van de
vertegenwoordiger (executor of administrator) van het overleden
slachtoffer ten gunste van bepaalde door de wet aangeduide personen.
Plaatsgebrek verhindert ons een uitvoerige bespreking te wijden
aan het verschil tussen wrongful death acts en survival statutes. Herinneren wij er slechts aan dat de survival statutes enkel het eigen
vorderingsrecht van het overleden slachtoffer op zijn erfgenamen en
rechthebbenden overdragen.

(1) Rylands v. Fletcher, 1868, L.R. 3 H.L. 330, 37
(2) Fatal Accidents Act, 9 and 10 Viet. c. 93·

L.J.

Ex. 161.
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Bijgevolg stonden erfgenamen en rechthebbenden machteloos
telkens het slachtoffer van een ongeval op slag overleed, omdat de
rechtspraak ervan uitging dat het slachtoffer geen meetbare schade
had geleden.
De wrongfull death acts daarentegen kennen erfgenamen en
rechthebbenden een eigen vorderingsrecht toe, onafhankelijk van de
eis van het slachtoffer op het ogenblik van zijn overlijden.
4· De jury en de eis in n e g 1 i g e n c e
12. Beschrijving en historiek van de jury in civiele zaken zouden
ons van ons onderwerp afleiden. Daarom zal de rol van de jury
enkel in negligence-zaken besproken worden.
Grondwettelijke bepalingen waarborgen het recht van iedere
burger in civiele en criminele zaken door zijn gelijken gevonnist te
worden.
De rechter kent het recht, de jury beoordeelt de feiten. De feitenbeoordeling door een jury zou bv. inzake verkeersongevallen de schijn
kunnen verwekken dat de macht van de rechter beperkt is. De rechter
beschikt nochtans over een procedure-uitrusting die hem in staat
stelt de debatten te leiden en zelfs het verdict van de jury opzij te
· leggen. Vooral drie techriieken verzekeren het interventierecht van
de rechter :
-- --- . ----.- --- -·
a) Bij het sluiten van de debatten deelt de recht zijn instructions
of charge mee aan de jury. Deze instructions bevatten een overzicht
van het recht toepasselijk op het geval en worden geformuleerd in
de vorm van een eenvoudige opsomming van rechtsregelen of in de
vorm van een hypothese, die als volgt kan vertaald worden : ,Leden
van de jury, naargelang U van oordeel zijt dat deze of gene feiten
bewezen zijn, zal ik deze of gene rechtsregel toepassen."
Meestal worden de instructions door partijen aan de rechter
voorgelegd. De rechter kan de voorgelegde instructions aanvaarden,
wijzigen of verwerpen, doch gewoonlijk ontvangt hij voorafgaandelijk
partijen in zijn kabinet (conference) om de inhoud ervan te bespreken.
Het opstellen van een instruction is bijzonder delikaat en een vergissing
in de fonriulering is steeds een grond voor appel en cassatie van het
vonms a quo.
Teneinde vergissingen in de redaktie te vermijden en de rechtspleging te bespoedigen, hebben enkele Staten standaardinstructies
(pattern instructions) aangenomen.
b) De rechter beslist eveneens over de al dan niet toelaatbaarheid
van de bewijzen. Het gezag dat hem zodoende wordt toegekend is
evident.
c) Wanneer op het einde van de debatten de nodige bewijselementen ontbreken om een eventuele veroordeling van verweerder
-
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te wettigen, dan zal de rechter de zaak aan de jury onttrekken en
op eigen gezag het vonnis wijzen (directed verdict).
De rechter wijst eveneens het vonnis op eigen gezag en zonder
tussenkomst van de jury, wanneer de feiten zo duidelijk vaststaan
dat de veroordeling van verweerder onvermijdelijk is geworden. In dit
laatste geval gaat het gewoonlijk om negligence per se (bv. overtreding
van een statute). lndien daarentegen de jury een verdict uitbrengt
dat niet de minste rekening houdt met de aangebrachte bewijzen,
dan kan de rechter ofwel onmiddellijk en op eigen gezag een vonnis
wijzen (judgment non obstante veredicto) ofwel de heropening der
debatten bevelen voor een nieuwe jury (to grant a new trial).
Eerbied voor grate democratische beginselen heeft het behoud
van de jury tot op onze dagen mogelijk gemaakt. Taak, samenstelling
en nut van een jury in civiele zaken worden echter fel besproken.
Voor- en nadelen van de instelling kunnen onmogelijk in enkele
woorden afgehandeld worden. Enerzijds heeft de jury in de beoordeling van het doen en laten van partijen (the conduct of the reasonable
man) een element van subjectiviteit ingevoerd, dat soms ontbreekt
in het eerder objectief gerichte Anglo-Amerikaans recht.
Anderzijds vervult de jury, vooral in grate centra, een controlefunctie ter bescherming van leden van etnische of religieuze minoriteiten die anders vaak aan de willekeur van een politiek verkozen
rechter zouden onderworpen zijn. De prijs die hiervoor wordt betaald
is niet gering : functioneringskosten van het jury-apparaat zijn bijna
onoverkomelijk en de duur van een civiele zaak schrikt zelfs de
geduldigsten af.

5. De verdeling van aansprakelijkheid
13. De klassieke Common Law heeft nooit een verdeling van
aansprakelijkheid aanvaard. Zodra verweerder de contributory negligence van aanlegger kon bewijzen werd deze laatste in zijn eis afgewezen. De onrechtvaardigheid van dit principe riep nieuwe technieken
in het Ieven.
De eerste techniek vertrekt van een zuivere fictie en bestaat
erin de jury te doen verklaren dat aanlegger zich hoegenaamd niet
schuldig had gemaakt aan contributory negligence. De jury beslist
soeverein en kan aldus in bijzonder pijnlijke gevallen het slachtoffer
vergoeden, zelfs indien het zich, in feite, schuldig had gemaakt aan
contributory negligence.
De tweede oplossing, de last clear chance rule, is spitsvondiger;
ze houdt voor dat zelfs indien het slachtoffer zich effectief schuldig
heeft gemaakt aan contributory negligence, het nochtans de plicht van
verweerder was om in de aaneenschakeling van omstandigheden het
ongeval te vermijden. De aansprakelijkheid van verweerder berust
geheel op de veronderstelling dat hij zich als laatste in de gelegenheid
heeft bevonden om het ongeval te vermijden.
II

Bet gebruik van beide procedure-lapmiddelen heeft de jury
nochtans niet belet in de berekening van de schadevergoeding impliciet rekening te houden met de contributory negligence van het slachtoffer.
In bepaalde Staten hebben thans apportionment statutes en comparative negligence acts een einde gemaakt aan deze haast ongelooflijke
toestand. Een algemeen beginsel van gedeelde aansprakelijkheid is
echter nag niet in alle jurisdicties aanvaard.
6. De samenharig en solidariteit
I

4· Behalve in geval van opzettelijk misdrijf maakte de klassieke

Common Law alle gezamenlijke vordering tegen verschillende ver-

weerders onmogelijk.
Niettegenstaande codificatie van de burgerlijke procedure in
verschillende Staten, bv. New York en California, en de principiele
aanvaarding van samenhang, stand de rechtspraak lang vijandig
terwille van het oude begrip identity of cause of action, dat een absoluut
identieke vorderingsgrond tegen de verschillende verweerders m
eenzelfde actie veronderstelde.
Alhoewel het begrip samenhang thans algemeen aanvaard 1s,
blijft de toepassing ervan soms willekeurig.
In tegenstelling met de landen van civil law, waar een pro-rataverdeling van lasten onder de medeaansprakelijken voor een onrechtmatige daad wordt toegepast, heeft de traditionele Common Law dit
beginsel nooit aanvaard. Oak in dit verband vertonen de verschillende
Staten een mooie mozaiek : bepaalde Staten hebben medeaansprakelijkheid en solidariteit ingevoerd door rechterlijke interpretatie, in
andere heeft de wetgever ingegrepen. De inhoud van het begrip
contribution, de berekening en de doelmatigheid ervan verschillen
te zeer van rechtsgebied tot rechtsgebied om in deze korte bijdrage
een proeve van synthese te wagen.
7. De rechten van de i n fa n s c o n c e p t u s
15. Alhoewel het adagium infans conceptus pro iam nato habetur ...
wel algemeen aanvaard is in het Anglo-Amerikaanse rechtsbestel,
werd eerst in 1946 een eigen quasi-delictueel vorderingsrecht aan
het verwekte kind toegekend. Pas vanaf die datum hebben de Amerikaanse rechtbanken een duty ten gunste van het ongeboren kind
erkend. De vroegere afwijzende houding werd vooral gemotiveerd
door bewijsmoeilijkheden inzake causaal verband tussen schade en
negligence van verweerder.
Bepaalde jurisdicties kennen enkel een vergoedingsplicht toe
ten voordele van het levend geboren kind en weigeren alle vergoeding
voor het doodgeboren kind. In dit laatste geval, alsook bij miskraam
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voortspruitend uit een tort, beschikt de moeder nochtans over een
eigen vordering.
8. De vrijstellingen en immuniteiten van vervolging
16. Verschillende soorten en graden van immuniteit bestaan in
het Amerikaanse torts-recht. De gedeeltelijke vrijstelling van vervolging van zeer jonge kinderen (minder dan 7 jaar) en abnormalen
berust op het vermoeden dat deze personen niet beschikken over de
state of mind of the actor om het wettelijk vereiste intent te kunnen
vormen. Het ongeval dat zij veroorzaken zal beschouwd worden als
een unadvoidable accident. Oudere kinderen kunnen wel aansprakelijk
gesteld worden voor hun negligence, maar dit heeft niet automatisch
de aansprakelijkheid der ouders tot gevolg. Een weerlegbaar vermoeden van fout ten laste van de ouders in onbestaand en bijgevolg
zal aanlegger steeds de persoonlijke negligence van de ouders moeten
bewijzen.
Wat de aansprakelijkheid van abnormalen betreft is het recht
nog steeds in wording.
In 1946 heeft de Federal Tort Claims Act de immuniteit in torts
van de Verenigde Staten opgeheven. Voortaan werd de Federale
Staat aansprakelijk gesteld voor de meeste torts door zijn organen
en ondergeschikten gepleegd. Een onderscheid wordt echter nog
steeds gemaakt tussen discretionary functions or duties en de decisions
on the operational level. Enkel met betrekking tot deze laatste categorie
beslissingen is de aansprakelijkheid volledig doorgevoerd.
Hetzelfde immuniteitsbegrip bestond ten gunste van de verschillende Staten van de Unie. Door consent hebben de meeste Staten
aan hun immuniteit verzaakt en hun wetgeving in de zin van een
mogelijke aansprakelijkheid van hun organen en ondergeschikten
gewijzigd.

9· De herzieningsmacht van de Amerikaanse rechter met betrekking tot de toegekende schadebedragen
I 7. De Common Law heeft het de rechter onmogelijk gemaakt
zijn vonnis te herzien. De aanlegger is verplicht een definitieve eis
voor te leggen, die niet aileen de geleden schade maar ook een onherroepelijke schatting van alle toekomstige schade omvat (lump sum
claim).
De absurditeit van deze regel is des te flagranter daar in Equity, de
met Common Law gelijklopende rechtspleging, verschillende technieken
de herzieningsmacht van de rechter waarborgen. De bevoegdheden
van de administratieve commissies inzake uitkeringen voor arbeidsongevallen zijn eveneens veel uitgebreider en laten herziening v66r
consolidatie toe.

IJ

10.

De honoraria van de advocaten en het systeem der contingent fees

18. Verhoudingsgewijs behoren weinig Amerikaanse advocaten
tot de categorie der trial lawyers of pleiters. In deze categorie worden
dan verder twee groepen onderscheiden : de advocaten die vooral
de belangen van de aanleggers behartigen (attorneys for plaintiffs) en
zij die gewoonlijk de verdediging van verweerders waarnemen
(attorneys for defendants).
De overbelasting van de zittingsrol door het trage verloop van
elke jury-procedure, de zware kosten die gepaard gaan met het oproepen van talloze getuigen en deskundigen en vooral de onzekere
afloop van elke eis in negligence, liggen aan de grondslag van het
systeem der contingent fees. Deze toestand brengt dan ook de buitengerechtelijke regeling of settlement van de meeste ongevallen mee.
Kosteloze rechtspleging en Pro-Deo-bijstand zijnjonge begrippen
in de Amerikaanse rechtswereld, met het gevolg dat tot nog toe het
onvermogend slachtoffer gewoonlijk verplicht was een beroep te
doen op een advocaat die alle kosten persoonlijk kon voorschieten.
lndien de advocaat voor aanlegger de zaak wint, verhaalt hij zich
op de gei:nde bedragen. Wordt de eis afgewezen, dan heeft de onvermogende geen honoraria of kosten te betalen.
De enige rechtvaardiging voor het behoud van dit systeem is
hetontbreken van een degelijk georgan!seerde rechtsbijstand, waardoor alle verhaal in rechte aan de onvermogende wordt ontzegd~ - - ..
De premie die de succesvolle aanlegger hiervoor betaalt is zeer
duur. De overeenkomst van contingent fee tussen advocaat en client
gesloten bepaalt gewoonlijk dat tot 30 % van de door de jury toegekende bedragen als honoraria zullen afgestaan worden. Deze praktijk wordt thans hevig aan de kaak gesteld en zet de jury er vaak
toe aan de toegekende schadevergoeding kunstmatig aan te dikken.
Bovendien wordt het vraagstuk van de gerechtelijke bijstand thans
grondig bestudeerd door de Balie, de rechtsfaculteiten en liefdadige
instellingen.
19. Dit bondig overzicht van de Amerikaanse aansprakelijkheid
uit onrechtmatige daad verwekt een sombere indruk. Het systeem
van de burgerlijke aansprakelijkheid is formalistisch en archai:sch.
Treffend is het wel dat de evolutie van de rechtsgedachte en van
de rechtsverfijning geen gelijke trede heeft gehouden met de sociaaleconomische vooruitgang.
De verouderde procedure heeft de bespoediging van het rechtsgeding niet in de hand gewerkt. Begripsverstarring in bepaalde domeinen, zoals bv. het beginsel van de niet-verdeling van aansprakelijkheid, heeft schreeuwende onrechtvaardigheden meegebracht. Meer
dan elders vindt men in het Amerikaanse torts-recht de weerspiegeling

van de geographische uitgestrektheid van het land, van de politieke
en filosofische opvattingen, van de invloed van pressiegroepen, van
het economisch liberalisme en van de traditionele Common Law.
De massa-productie van voertuigen heeft deze enorme lacunes van
het Amerikaanse recht en ook van het continentale recht nog in een
schriller daglicht geplaatst.
Aan deze toestand, die de materiele en morele ellende van het
slachtoffer van een verkeersongeval nutteloos heeft vergroot, wenst
het project Keeton-O'Connell een einde te maken.
II. Het Project Keeton-O'Connell en zijn voorlopers
20. Voorstellen tot wederaanpassing van de burgerlijke aansprakelijkheid van de voertuigbestuurder zijn niet recent in de Verenigde Staten. Reeds in I932 kwam een studiegroep van de Columbia
University voor de dag met een plan, dat voor de eerste keer de
aansprakelijkheid van de voertuigbestuurder objectiveerde en gedeeltelijk kopieerde op de bestaande reglementering inzake arbeidsongevallen. Verschillende projecten volgden op het Columbia Plan.
Professor Green ontwierp een nieuw schema in zijn werk Traffic
Victims, Tort Law and Insurance (I); Professor Ehrenzweig zocht
naar een oplossing in zijn boek Full Aid Insurance for the Traffic
Victim (2); in 1962 gaven de Professoren Morris en Paul hun zienswijze te kennen in een artikel, waarvan de titel luidt : The Financial
Impact of Automobile Accidents (3) en in I964 publiceerde Professor
Conard een studie getiteld : The Economic Treatment of Automobile
Injuries (4).
Hoedanigheden en gebreken van deze verschillende werken zullen
hier niet worden besproken. Het mage volstaan te wijzen op de ernst
en oprechtheid waarmede deze auteurs naar een aanvaardbare oplossing hebben gezocht. Jammer genoeg waren deze verschillende
projecten slechts schetsen en lieten zij belangrijke punten onbesproken.
In Canada beschikt de provincie Saskatchewan sinds I 946 over
een volledige wetgeving, die tot aan een bepaald plafond de vergoeding
van aile verkeersslachtoffers, met inbegrip van de voertuigbestuurders,

(I) GREEN, Leon, Traffic Victims - Tort Law and Insurance. Evanston, Illinois,
Northwestern University Press, I958.
(2) EHRENZWEIG, Albert A., Full Aid Insurance for the Traffic Victim - A Voluntary Compensation Plan, Berkeley, University of California Press, I954·
(3) MoRRIS and PAuL, The Financial Impact of Automobile Accidents, I10 University
Penssylvania Law Review, 913-933 (1962).
(4) CoNARD, Alfred F., The Economic Treatment of Automobile Injuries, 63 Michigan
Law Review, 279-326 (1964).
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voorziet (1). De Saskatchewan Government Insurance Office vervult
de rol van verzekeraar en arbitreert eventuele betwistingen, niettegenstaande dat partijen steeds verhaal kunnen uitoefenen voor de
gewone rechtbanken.
De vergoedingen die dit openbaar organisme uitkeert op basis
van een objectieve aansprakelijkheid zijn nochtans niet exclusief.
Elk slachtoffer blijft gerechtigd om een eis uit negligence in te spannen.
In dit geval kunnen de reeds officieel vergoede sommen afgetrokken
worden van de door de jury toegekende bedragen. Het verhaal uit
negligence maakt aldus overschrijding van het tamelijk laagliggend
officiele vergoedingsplafond mogelijk. Dit systeem van objectieveof schadeaansprakelijkheid, met behoud van een verhaal uit negligence
voor de niet door het plan vergoede schade, werkt bevredigend.
In 1962-1963 werden 5.526 aanvragen tot schadevergoeding ingediend
op grand van het plan en in slechts 775 gevallen waagden aanleggers
hun kans in negligence (2).
Noteren we dat Saskatchewan, afgelegen en relatief weinig bevolkt, het plan tot wet heeft gemaakt onder socialistisch bewind.
Demografische en sociaal-economische particularismen van deze
provincie hebben de volledige overplanting van het systeem in andere
landen onmogelijk gemaakt.
Met het voornemen alle aspecten van een hervorming te onderzoeken hebben Keeton en O'Connell zich opnieuw in de problematiek van de burgerlijke aansprakelijkheid van de voertuigbestuurder
verdiept. In Basic Protection for the Traffic Victim - A Blueprint
for Reforming Automobile Insurance, publiceerden zij de vrucht van
hun drie jaar lang intensief zoeken. De eerste vier hoofdstukken van
dit werk zetten op bevattelijke wijze de voornaamste bezwaren tegen
de traditionele eis uit negligence uiteen (3). De auteurs wijzen vooral
op de onrechtvaardigheden die het niet opnemen van de reeds hiervoor besproken verdeling van aansprakelijkheid meebrengt. Bij deze
inleidende beschouwingen blijven we niet langer stil omdat wij in
het eerste deel van dit artikel reeds wezen op bepaalde ergerlijke
toestanden die elk afzonderlijk een moderne oplossing voor het tortssysteem wettigen.
21. Het basic protection insurance (B.P.I.) plan is een nieuw
type wettelijk verplichte voertuigverzekering, met aanpassing van

(1) De officiele titel van deze wet luidt The Automobile Accident Insurance Act, 1946,
Geo. 6 ch. II (Saskatchewan) en gewijzigd als volgt : 12 Eliz. 2, ch. 38, (Saskatchewan
1963) en 13 Eliz. 2, ch. 51 (Saskatchewan, 1964).
(2) KEETON-O'CoNNELL, o.c., blz. 147.
(3) Noteren we dat het project Keeton-O'Connell in de vorm van een wet is opgesteld. De 23 basisartikelen van het voorstel worden in tientallen secties onderverdeeld
naarmate de bespreking van elk artikel vordert.
Dit systeem is vreemd en kan Europese juristen in de war brengen. Daarom hebben
wij het nuttiger geacht tijdens deze bespreking enkel het basisartikel te vermelden en voor
de preciese indeling in secties de lezer naar het oorspronkelijke werk te verwijzen.
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zekere eigenschappen van reeds bekende type-polissen die bij ongeval
aan de bestuurder van het verzekerde voertuig en zijn familieleden
bepaalde vergoedingen uitkeren (persoonlijke verzekering van de
bestuurder en aanvullende verzekering der inzettende familieleden).
De B.P .I. voorziet de tegenstelbaarheid van het plan tegen alle
slachtoffers van een verkeersongeval waarbij een B.P.I.-verzekerd
voertuig betrokken is. Hieronder wordt verstaan dat :
het slachtoffer van een verkeersongeval enkel vergoed kan worden
overeenkomstig de B.P .I.
I) indien -de geleden morele schade voor pijn en smarten $ s.ooo
niet overschrijdt en
2) indien de geleden lichamelijke schade $ Io.ooo niet overschrijdt.
Zodra deze schadebedragen in werkelijkheid overschreden worden,
blijft het slachtoffer gerechtigd een vordering uit negligence in te
spannen, na aftrek van de reeds door de B.P.I. uitgekeerde vergoedingen. Of, nog anders gezegd, de B.P.I. verbiedt voortaan elke vordering uit negligence tegen de B.P .1.-verzekerde in zoverre de door
het slachtoffer geleden extrapatrimoniale schade (pijn en smarten)
$ s.ooo en zijn vermogensschade $ Io.ooo niet overschrijdt.
Indien een of beide bedragen overschreden worden, dan behoudt
het slachtoffer al zijn rechten in negligence. Voegen we hier echter
onmiddellijk aan toe dat de B.P.I. zelf geen vergoeding toekent voor
extrapatrimoniale schade. lndien het slachtoffer nu meer dan $ 5.ooo
extrapatrimoniale schade heeft geleden en hiervoor een vordering
uit negligence instelt, dan voorziet de B.P.I. de aftrek van de vrijgestelde $ s.ooo. Dit betekent dus dat het slachtoffer de eerste $ s.ooo
extrapatrimoniale schade in ieder geval zelf moet dragen of hiervoor
een afzonderlijke verzekering moet sluiten.
lndien de lichamelijke schade en het hieruit voortspruitend vermogensverlies van het slachtoffer $ I o.ooo niet te hoven gaat, dan
zal het slachtoffer enkel toepassing van de B.P.I. kunnen vorderen.
Zo deze schadepost $ Io.ooo overschrijdt, herneemt het slachtoffer
al zijn rechten in negligence. In dit geval zullen de door de B.P.I.
reeds uitgekeerde bedragen moeten afgetrokken worden. De B.P .I.
schakelt dus het foutbegrip slechts uit binnen de perken van de vastgestelde schadebedragen ; buiten deze grenzen wordt niets afgedaan
aan de huidige burgerlijke aansprakelijkheid van de voertuigbestuurders.
Blijft nu nog het begrip slachtoffer te definieren. Behalve de
klassieke vergoeding van derden, voorziet artikel 4 van de B.P .I.
eveneens de toekenning van de voordelen van het plan aan elke
eigenaar, gebruiker of bewaker van een B.P.I.-verzekerd voertuig.
Deze voordeelstoekenning verruimt natuurlijk de categorie van personen die eventueel zullen vergoed worden. Voortaan zal elke voerder,
gebruiker of bewaker, die het slachtoffer wordt van een fysische
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inzinking, van een mechanisch defect van zijn wagen of van ongure
weersomstandigheden, vergoed worden overeenkomstig de minimumvoorzieningen van het plan. Het woord gebruiker van een voertuig
wijst niet alleen op de voerder maar eveneens op zijn familieleden,
die tot nu toe noch in het Amerikaanse, noch in het Belgische recht
als derden worden beschouwd. Het spreekt vanzelf dat het project
Keeton-O'Connell de uitsluiting van vergoeding voorziet indien het
slachtoffer (voerder, derden en inzittenden) intentioneel het ongeval
heeft veroorzaakt (misdaad, zelfmoord, bedrog).
Het opnemen van voerder, inzittenden en bewakers (bv. een
mechanieker in een garage) in de categorie der rechthebbenden en
hun gelijkstelling met derden wat de toekenning van schadevergoeding
betreft, heeft reeds bij de bespreking van het project Tunc heel wat
kritiek uitgelokt.
Wij menen nochtans dat de projecten Tunc en B.P .I. uit dit
oogpunt niet onredelijk zijn. Wat in feite wordt voorgesteld is, dat
de eigenaar van een wagen niet enkel de fysiche en materiele schadevergoeding van derden zou verzekeren, maar eveneens binnen bepaalde
grenzen zijn eigen fysische schade en deze van andere inzittenden of
gebruikers zou verzekeren. Zoals tegenwoordiger reeds vele voertuigeigenaars omnium verzekerd zijn voor de materiele schade door hun
voertuig geleden, zo stelt de B.P.I. voor, binnen bepaalde bedragen,
de omnium-verzekering van de fysisch-economische schade van alle
betrokkenen verplicht te stellen. Revolutionair en angstwekkend is
dit niet.
22. Bovendien voorzien Keeton en O'Connell, zoals in elk
omniumsysteem, bepaalde franchises waaronder geen vergoedingen
overeenkomstig de B.P.I. kunnen worden uitgekeerd. De voorgestelde
franchise bedraagt thans $ IOO of IO % loonderving. Deze vrijstelling
van $ IOO voor alle vermogensschade voortspruitend uit een lichamelijke handicap van het slachtoffer is bestemd om de functioneringskosten van het systeem te verlagen door meteen de verhoudingsgewijze hoge beheerskosten van de kleine ongevallendossiers uit te
schakelen. Indien echter I o % loonsderving $ I oo overschrijdt, client
dit procentueel bekomen cijfer als franchise (artikel9 B.P.I.). Volgens
de auteurs van het project zal deze I o % of $ I oo franchise een
opzettelijk werkabsentei:sme en weigering van heropvoedingstherapeutiek voorkomen. Niets belet echter het slachtoffer op eigen risico
een vordering uit negligence in te stellen voor deze door de B.P .I.
vrijgestelde bedragen.
Alhoewel dit verder uitvoeriger behandeld wordt moeten we de
lezer voor een beter begrip van wat volgt erop wijzen dat de B.P .I.
geen vergoedingen toekent qua schade door het voertuig geleden.
Het aanpasbare vergoedingsplafond voor fysische-economische schade
bedraagt thans $ Io.ooo per slachtoffer en per ongeval en $ Ioo.ooo
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per ongeval indien er verschillende slachtoffers zijn. De B.P .I. voorziet behalve de vergoeding van dokters- en verplegingskosten een
maximale maandelijkse indemniteit van $ 750 voor loonderving.
De toekenning van deze bedragen is natuurlijk afhankelijk gesteld
van het niet overschrijden van het absoluut vergoedingsplafond van
$ 10.000.
De B.P .I. wijzigt eveneens de traditionele en minstens drie- of
vierledige verhouding die tussen de twee of meer partijen en hun
respectieve verzekeraars hestand. lnderdaad, indien de rechthebbende
zich op het ogenblik van het ongeval niet in of op een motor-voertuig
bevindt, zal hij zijn B.P.I.-vergoeding ontvangen van de verzekeraar
van het aanrijdende voertuig; indien het slachtoffer zich in of op
een voertuig bevindt, dan zal de verzekeraar van dit voertuig de
vergoeding uitkeren. In beginsel staat elke verzekeraar voor voerder,
inzittenden en bewakers van het door hem verzekerd voertuig in.
Wordt nu een derde, bv. een voetganger langs de weg, het slachtoffer
van een aanrijding waarbij twee of meer voertuigen betrokken zijn,
dan kan het slachtoffer zich verhalen op de verzekeraar van zijn keus.
De verzekeraars van de betrokken voertuigen zullen dan later onderling de uitbetaalde vergoeding verdelen (art. 2).
Om een verdelende rechtvaardigheid mogelijk te maken en alle
overcompensatie te vermijden voorziet artikel 5 van de B.P.I. de
uitkering van de vergoedingen in maandelijkse renten. Uitzonderlijk
kan wel een uitkering in kapitaal geschieden, bv. wanneer een grondig
geneeskundig onderzoek stellig bewijst dat het slachtoffer aan vergoedingsneurose lijdt en de verbetering van zijn toestand een vooruitbetaling van het kapitaal vereist.
23. Alhoewel de B.P.I. principieel een renteuitkering voorziet,
kunnen verzekeraar en slachtoffer een indemniteitscontract (settlement)
afsluiten waarbij een bepaald kapitaal de ganse schuld van verzekeraar
aflost. Deze settlements worden ter bescherming van het slachtoffer
slechts voor lage schadebedragen toegelaten. De B.P.I.-uitkeringen
bedoelen enkel de economische schade voortspruitend uit dood of
verwonding van het slachtoffer te vergoeden. Artikel 7 van het plan
duidt de in aanmerking te nemen schadeposten aan. Deze omvatten
medische kosten, de loonderving en een maximum van $ sao voor
rouw- en begrafeniskosten. Onder loonderving wordt begrepen :
a) de weddevermindering of het weddeverlies tengevolge van het
ongeval;
b) de door het slachtoffer te zijner vervanging redelijk betaalde
bedragen (bv. voor huishoudelijke hulp).
Noteren we nogmaals dat alle B.P.I.-uitbetalingen onderworpen
zijn aan het absoluut vergoedingsplafond van $ ro.ooo.
In tegenstelling met de huidige Common Law-praktijk voorziet
de B.P .I. de afschaffing van de regel der collateral sources. In de
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meeste Amerikaanse jurisdicties heeft deze doctrine verweerder in
de onmogelijkheid gesteld, ter vermindering van zijn eigen bijdrage,
de betaling door bepaalde organismen (bv. Maatschappelijke Zekerheid) in te roepen.
Niettegenstaande dat het slachtoffer tijdens zijn werkonbekwaamheid bepaalde uitkeringen, bv. pensioen of normale wedde, bleef
genieten, is verweerder gehouden de volledige schade te vergoeden,
zonder aftrek van deze bedragen. Met de bedoeling de actuele en
B.P.I.-premies te verlagen, of althans draaglijker te maken, voorzien
Keeton en O'Connell de toerekening van alle vergoedingen door
andere vergoedingsorganismen uitgekeerd.
Onder vergoeding door derden uitgekeerd worden echter niet
begrepen de uitbetalingen van levensverzekeringen, de bijstand verleend door familieleden en giften.
Het B.P.I.-plan dekt geen schade aan de voertuigen van verzekerde. De auteurs van het project spraken zich uit voor de uitsluiting van deze vergoedingspost, na vaststelling dat in de Verenigde
Staten de meeste voertuigen reeds omnium verzekerd zijn voor blikschade door tussenkomst van de collision insurance. Bovendien zou
elke vorm van uitkering voor schade aan het voertuig een gevoelige
verhoging van de premie tot gevolg hebben.
Het sociaal belang van beide vergoedingen, deze van fysischeconomische-scbade en van blikschade, is trouwens ook niet even
groot.
24. Tot nu toe werden de tien sleutelartikelen van het project
besproken. De overige dertien artikelen zullen volledigheidshalve
aangeduid worden. De opneming van deze artikelen in het B.P.I.-plan
getuigt van het gedetailleerde onderzoek dat de auteurs hebben
ingesteld. Behalve bepaalde principiele uitspraken, zoals bv. de nietetatisatie van het voorgestelde systeem en het behoud van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtsmacht, hebben deze artikelen betrekking
op de inwerkingtreding van het project, de adaptaties die een wetgever
nuttig mag vinden en de combinatie van het plan met bijkomende
verzekering van de negligence aansprakelijkheid van verzekerde.
Artikelen II, I2 en I3 stellen bepaalde formules voor die :
I) ofwel de franchise zouden verhogen tot op $ 300 maximum en
bijgevolg de premie verlagen; ofwel het door de B.P.I. gedekte
maximum van $ Io.ooo zouden verhogen door premie-aanpassing
(artikel I I : optional modification of coverage and added protection
benefits);
2) toch pijn en smart vergoeden mits een bijkomende premiebetaling
(pain and inconvenience) (artikel I2).
Artikelen 14 tot 23 hebben betrekking op de toepassingsmodaliteiten van de B.P .I. in verband met : het wettelijk verplicht stellen
20

van deze verzekeringspolis (artikel I4); het waarborgfonds (artikel IS :
assigned claims plan); ongevallen waarbij vreemdelingen betrokken
zijn (artikel I6); de vergoeding van ongevallen in een andere Staat
(artikel I7); de pro-rata verdeling van de maximale vergoeding van
$ Ioo.ooo onder meer dan IO slachtoffers bij een ongeval betrokken
(artikel I8); het economisch-psycho-medisch onderzoek dat op aanvraag van de verzekeraar kan geschieden ten einde controle uit te
oefenen over de maandelijkse uitkeringen (artikel I9); de onredelijke
weigering van het slachtoffer om zich aan een bepaalde therapeutiek
te onderwerpen (artikel2o); de procedure te volgen in geval van geschil
tussen partijen waarbij het principe van het provisioned vonnis wordt
erkend, de tussenkomst van de jury wordt uitgesloten wanneer de
eis $ s.ooo niet overtreft en tenslotte de bevoegdheid van de gewone
rechtsmacht niet wordt gewijzigd (artikel 2I); de toekenning van
voordelen aan erfgenamen en rechthebbenden van het slachtoffer
ten einde de moeilijkheden te vermijden die voortspruiten uit de
toepassing van de wrongful death en survival statutes als beschreven
in het eerste deel van deze bijdrage (artikel 22); en tenslotte de beginselverklaring dat de B.P.I. een attribuut moet blijven van de
prive-verzekeringsmaatschappijen (artikel 23).
25. De voornaamste kenmerken van de B.P.I. kunnen dus als
volgt samengevat worden :
I. Boven de vastgestelde franchises en onder het absoluut vergoedingsplafond wordt de verzekering der aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad vervangen door een schadeverzekering.
2. Voor de vrijgestelde bedragen, alsook hoven het absolute vergoedingsplafond blijft het slachtoffer beschikken over een vordering
uit negligence voor fysisch letsel en dood. Voor materiele schade
aan het voertuig blijft het slachtoffer beschikken over de negligencevordering.
3. Enkel de vermogensschade geleden door dood of aantasting van
de lichamelijke integriteit van het slachtoffer zal vergoed worden.
4· Het begrip slachtoffer omvat voortaan ook de voerder en inzittende
familieleden in het verzekerde voertuig.
5. Geen vergoeding wordt uitgekeerd voor extrapatrimoniale schade.
Nochtans laat het B.P.I.-project toe hiervoor een bijkomende polis
af te sluiten.
6. Geen vergoeding voor schade aan het voertuig wordt uitgekeerd.
7· Verhaal moet door voerder en inzittenden van een wagen worden
uitgeoefend tegen de verzekeraar van hun wagen; derden, nietinzittenden van een wagen worden vergoed door de verzekeraar
van de aanrijdende wagen, met pro rata-verdeling ten voordele
van de uitbetalende verzekeraar indien verschillende voertuigen
bij het ongeval betrokken zijn.
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III. Kritische bespreking van de projecten Keeton-O'Connell,
Tunc en Dalcq
26. Om de vergelijking mogelijk te maken tussen hun plan en
zijn Noordamerikaanse voorlopers gaven de auteurs van de B.P.I.
een tabellarisch overzicht van de diverse voorstellen. Dezelfde methode
zal hier toegepast worden om de vergelijking te verduidelijken tussen
het Amerikaanse project en dat van de heren Tunc en Dalcq. Het
beknopt karakter van de tabel zal naar wij hopen enigszins verdwijnen
in het licht van wat reeds gezegd werd, alsook van de kritische
bespreking die volgt.

27. Het systeem van de burgerlijke aansprakelijkheid en de
verzekering ervan inzake verkeersongevallen voldoet niemand meer.
Het slachtoffer wacht te lang en wordt niet, onvoldoende, of teveel
vergoed. De verzekeraars gaan gebukt onder de geweldige beheerskosten van voornamelijk kleine-ongevallen-dossiers. De rechter staat
voor de onmogelijke taak om a posteriori de sequenties van een
seconden-drama te herleven.
Recuperatie van futiele bedragen in futiele zaken heeft het aan-'
zien van de balie niet verhoogd. Tijdsgebrek maakt het haar onmogelijk preventieve juridische bijstand te verlenen en de nieuwe activiteiten aan te vatten die haar hoognodige reconversie veronderstelt.
Daarover is men het vrij algemeen eens.
Is nu het foutbegrip verantwoordelijk voor deze toestand ? Een
antwoord op deze vraag mag geen spiegelgevecht worden. De voornaamste opwerpingen tegen het project Tunc en de vooropgestelde
volledige afschaffing van het foutbegrip halen meestal argumenten
aan die de ontwerpers van de arbeidsongevallenverzekering reeds te
horen kregen. Onder het kleed van het heilzame behoud van begrippen
als fout en schuld werden de ergerlijkste sociale wantoestanden in
leven gehouden. In de plooien van hetzelfde kleed schuilden hoofdzakelijk pecuniaire bekommeringen. Critici voorspelden groot onheil
in verband met de verplichte verzekering van arbeidsongevallen.
Het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de arbeiders moest
elk plan ab ovo doen falen. De geschiedenis heeft de pessimisten in
het ongelijk gesteld. Het aantal arbeidsongevallen verhoogde niet
volgens de voorziene geometrische lijn en de vergoeding van de
slachtoffers heeft de economie niet gewurgd. Iedereen is er goed bij
gevaren, met inbegrip van de Balie, die nu optreedt voor mensen die
vroeger in de openbare onderstand hun enige toevlucht moesten
zoeken.
Dank zij de nieuwe wet werd de samenloop van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad met de wettelijke uitkeringen een onverwachte bron van inkomsten voor de advocaten.
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28. Een volledige afschaffing van het burgerrechtelijk begripvan de
fout inzake aansprakelijkheid voor verkeersongevallen zou waarschijnlijk vrij algemeen aangenomen worden, indien zodoende de bestaande
toestand volledig werd gesaneerd. Integrale adoptie van het project
Tunc zal wellicht een gevoelige premieverhoging meebrengen (1).
Deze verhoging zal door de voertuigeigenaar of de Staat moeten
gedragen worden. De afloop van dit dilemma kan niet dubbelzinnig
zijn en daarom zal etatisatie van de voertuigverzekering het waarschijnlijk gevolg zijn van een adoptie van het project Tunc. Wie kan
immers een verhaalloos, onbegrensd risico dekken ?
Moeten wij ons daarom principieel tegen de etatisatie van de
voertuigverzekering verzetten ? Het spreekt vanzelf dat de belangen
van miljoenen weggebruikers moeten opwegen tegen deze van de
verzekeringsmaatschappijen. Wie echter etatisatie van het vergoedingssysteem voorstelt, moet dan nog bewijzen dat de belangen van
dezelfde weggebruikers hierdoor beter zullen gediend worden. Dit
durven wij te betwijfelen. Wat baat het dan de weggebruikers met
de ene hand te helpen en met de andere op een actuarieel onverantwoorde wijze in hun zakken te zitten!
Steeds volgens Professor Tunc begaat ieder weggebruiker zoveel
fouten dat dan ook maar best het foutbegrip voor de onrechtmatige
daad kan uitgeschakeld worden. Economisch is deze oplossing waarschijnlijk niet leefbaar, omdat Professor Tunc geen absolute vergoedingsplafonds voorziet, de schade aan het voertuig wenst te dekken
en andere vergoedingsorganismen vrijstelt van uitkeringsplichten
tegenover het slachtoffer. De voertuigverzekering wordt zowat de
primaire vergoedingsbron voor alle tegenslagen en het aspekt van
de premieaanpassing schijnt soms bijkomstig.
Wij menen dus dat Professor Tunc door de volledige uitschakeling van het foutbegrip te ver de weg der hervorming is opgegaan.
29. Naar aanleiding van een studie gewijd aan artikel 1382 B.W.
en de verkeersongevallen heeft Professor Dalcq zijn zienswijze in
verband met het vergoedingsprobleem der verkeersongevallen gepubliceerd. Dit voorstel Dalcq tempert de radikale houding van Professor
Tunc door het combineren van fout- en schadeaansprakelijkheid.
De algemene filosofie van zijn systeem met betrekking tot de
gedeeltelijke opheffing van het foutbegrip treden wij dan ook bij.
Een gezonde dosering van de traditionele schuldaansprakelijkheid en van de meer moderne schadeaansprakelijkheid heeft Professor
Dalcq ertoe gebracht een systeem uit te denken dat wel enige gelijkenissen vertoont met het project Keeton-O'Connell.

(1) Dit niettegenstaande Professor Tunc principieel geen verhoging van de premies
voorziet (La Securite Routiere, nr. So, blz. 65).
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KEETON-O'CONNELL

N

I Ja

TUNC

DALCQ

Ja (art. I).

Ja.

Ja, doch enkel binnen het kader
van de wettelijke voorziene vergoedingsbarema's (art. 4).

Ja, volledig (art. I en IS).

Ja, gedeeltelijk.
Het klassieke foutbegrip wordt vervangen door een moeilijk weerlegbaar vermoeden van fout (A, a).

3· Behoudt het slachtoffer van een
verkeersongeval een vordering uit
rechtmatige daad?

Ja, buiten het kader van de wettelijk
voorziene vergoedingsbarema's (art.
2 en 3).

Neen (art. IS).

Ja, indien het slachtoffer ofwel een
faute exclusive ofwel een faute inexcusable van de voerbestuurder bewijst (A, b en f).

4· Tegen welke verzekeraar zal het
slachtoffer zijn vordering instellen?

a) Voerder en passagiers stellen

a) De voerder stelt zijn vordering

hun vordering in tegen de verzekeraarvan hun voertuig (art. 2).
b) Derden niet-inzittenden (voetgangers, wielrijders) stellen hun
vordering in tegen de verzekeraar van het voertuig waardoor
zij aangereden Werden. lndien
verschillende voertuigen bij het
ongeval betrokken zijn, kan het
niet-inzittende slachtoffer zijn
vordering instellen tegen de
verzekeraar van een der voertuigen. Deze verzekeraar is gerechtigd zijn uitkeringen verhoudingsgewijs te verhalen op
de verzekeraars van aile betrokken voertuigen (art. 2).

in tegen de verzekeraar van
zijn voertuig (art. 6).
b)- Passagiers en derden - nietinzittenden stellen hun verdering in tegen de verzekeraar
van het voertuig waarin zij
gezeten waren of waardoor zij
aangereden werden, indien
slechts een voertuig bij het
ongeval betrokken is (art. 2).
- Wanneer verschillende voertuigen bij het ongeval betrokken zijn, worden passagiers en
derden niet-inzittenden'prorata
van de paardekracht der voertuigen vergoed door de scilidair
gehouden verzekeraars (art. 3).

a) De voerder stelt zijn vordering
in tegen de verzekeraar van zijn

S· Wordt de vergoeding in rente
of kapitaal uitgekeerd?

In rente (art. s).

Nog niet nader gedefinieerd.
Een groot appreciatievermogen
overgelaten aan de rechter (La
Securite Routiere, nr. s6).

6. Wordt de loonderving vergoed
overeenkomstig een uniek vergoedingsbarema?

Neen. Art. 7 voorziet de personalisatie van loonderving tot op maximum $ 7SO per maand.

Nog niet precies gedefinieerd, alhoewel een absoluut vergoedingsplafond voorzien wordt (La Securite Routiere, nr. 48 en 79; Harv.
L. Rev., I428, I429 (I966).

I.

Wordt de voorgestelde hervorming wettelijk verplicht?

2.

Wordt het foutbegrip opgeheven?

4:-

(art. I4).

voertuig (C).
b)- Op grond van het weerlegbaar

vermoeden van fout stellen passagiers en derden niet-inzittenden hun vordering in tegen
de verzekeraar van het voertuig
waarin zij gezeten waren of
waardoor zij aangereden werden, indien slechts een voertuig
bij het ongeval betrokken is
(art. A, a).
- Wanneer verschillende voertuigen bij het ongeval betrokken
zijn, worden passagiers en derden niet-inzittenden pro rata
door de solidair gehouden verzekeraars vergoed (A, a).
Waarschijnlijk in rente, omdat de
auteur verwijst naar de uitkeringsvorm voor de arbeidsongevallen
(A, c).
Waarschijnlijk ja, vermits de auteur
ook hier aanknoopt bij de reeds
bestaande regeling inzake vergoeding van het arbeidsongeval (A, c).
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DALCQ

7· Wordt de extrapatrimoniale schade vergoed? (hieronder verstaan
pijn en smarten; niet te verwarren
met de esthetische schade).

(Neen (art. I 2).

Neen. Art. 2, 3, 4 bespreken enkel
lichamelijke en economische schade.

Neen (A, c).

8. Worden franchises en absolute
vergoedingsplafonds voorzien?

Ja (art. 9 en Io).

Geen franchises voorzien maar we!
absolute vergoedingsplafonds voor
uitzonderlijk hoge bezoldigingen
(art. 6, 7, 8 en 79; Harv. L. Rev.,
I427 (I966).

Geen franchises voorzien maar we!
een absoluut vergoedingsplafond
(A, c).

9· Worden de uitkeringen van
andere bijstandsbronnen afgetrokken?

Ja. Art. 6 voorziet de werking van
de B.P.I. als een secundair vergoedingsplan, met aftrek van aile
bedragen door andere bijstandsbronnen uitgekeerd.

Neen. Art. I I voorziet dat de door
het plan uitgekeerde vergoedingen
de Maatschappelijke Zekerheid van
haar verplichtingen t.o. v. het slachtoffer ontslaan.

Ja. Details zijn echter nog niet
bekend (A, d).

IO. Wordt de blikschade vergoed?

Neen (art. 8).

Ja, met franchise (art. 9).

(Ja (D).

Ja (art. 2I).

Ja, met gewijzigde samenstelling
(La Securite Routiere, nr. 55).

Waarschijnlijk ja, doch niet besproken.

II.

Wordt de bevoegdheid van de
burgerlijke rechtbanken behouden?

I2. Is staatstussenkomst voorzien? /Neen (art. 23).

Neen, doch nergens uitdrukkelijk I Neen.
uitgesloten.

I3. Is een tussenkomst voorzien ten
gunste van slachtoffers van onverzekerde voertuigen en vluchtrnisdrijven?

}a (art. I 5).

Ja, alhoewel niet uitdrukkelijk be- Niet uitdrukkelijk besproken, maar
sproken in La Securite Routiere, evident.
moet het behoud van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds aangenomen worden (zie ook : La Securite Routiere, nr. 9).

I4. Zijn bepalingen opgenomen i.v.
m. de honoraria der advocaten?

Ja (art. 2I).

Neen.

Neen.

N

til

(I) De nummering van de artikelen geschiedt als volgt :
I) voor het project Keeton-O'Connell op grond van de basisartikelen zonder referentie naar de verschillende secties;
2) voor het oroiect Tunc overeenkomstig de nummering van de artikelen in de appendix van~ La Secu~it~e- ~outiere;

De techniek die Professor Dalcq aanwendt om de foutaansprakelijkheid door schadeaansprakelijkheid te vervangen is evenwel
vatbaar voor kritiek. Door de Franse interpretatie van artikel 1384
B.W. beYnvloed, ontwierp de auteur een plan waarbij schadeverzekering en weerlegbaar vermoeden van fout ten opzichte van de
voertuigbestuurder tot op een nog nader te bepalen absoluut vergoedingsplafond complementair worden (A, a). Overmacht noch
toeval zouden dit vermoeden weerlegbaar maken; aileen de onverschoonbare fout (faute inexcusable) van het slachtoffer zou het vermoeden ontkrachten (A, b).
Wat de in aanmerking te nemen schadeposten betreft, voorziet
het project Dalcq de uitsluiting van alle vergoedingen voor pijn en
smarten. Bij analogie met de barema' s inzake wettelijke vergoeding
van arbeidsongevallen voorziet het project eveneens een absoluut
vergoedingsplafond, dat echter bij gebreke aan actuarieel materiaal
door de auteur niet nader werd bepaald (1).
Eigen risico's of minimale vrijstellingen worden in het project
niet opgenomen. V ergoeding overeenkomstig deze barema' s zou pas
kunnen bekomen worden na aftrek van alle vergoedingen die bestaande misbruiken van cumul en overcompensatie hebben meegebracht (A, d). In dit opzicht lopen de projecten Dalcq en KeetonO'Connell evenwijdig.
,
De heer Dalcq is eveneens voorstander van een provisionele
en snelle vergoedingsuitkering ten gunste van het slachtoffer, mits
de nodige waarborgen in verband met een eventueel verhaal worden
geboden (A, e). Tenslotte doet het project niets af aan de bestaande
vordering uit onrechtmatige daad ten voordele van een slachtoffer
dat de fout van een voeder kan bewijzen.
Verder zou in geval van verdeelde aansprakelijkheid het slachtoffer minstens op de forfaitaire wettelijke vergoedingen kunnen
rekenen (A, f).
Terecht wijst Professor Dalcq erop dat zijn plan de mogelijke
aanspraak van de passagiers van een voertuig grondig zal wijzigen.
(r) Dit gebrek aan cijfergegevens en documentatie werd door Professor Dalcq in
volgende termen aangeklaagd : ,La pauvrete des renseignements statistiques accessibles
en matiere d'assurance est une chose qui nous a toujours frappes. Cette constatation
parait en effet d'autant plus etonnante si !'on songe tout d'abord a !'importance du secteur
des assurances dans I' economie du pays et, ensuite, a Ia necessite de disposer de renseignements precis et detailles sur le plus grand nombre de cas possibles pour etablir une tarification valable. L'utilite d'une centralisation des renseignements dans un organisme que
les assureurs auraient eux-memes interet a financer pour creer un outil de travail valable
ne devrait-elle pas logiquement l'emporter sur les imperatifs a courte vue d'une concurence
commerciale exageree, et ce d'autant plus qu'un tel organisme loin d'eliminer entre les
compagnies une concurence normale et stimulante pourrait au contraire lui donner les
bases valables qui semblent actuellement lui faire parfois defaut. Sans doute, l'Institut
national de statistique publie-t-il Ia ,statistique des accidents de Ia circulation sur Ia
voie publique", ce qui constitue un document fort important. Toutefois il ne contient
pas d'indication quant aux consequences pecuniaires des accidents et au nombre des
victimes qui ne sont pas indemnisees" (]. T., 1965, 499, voetnoot 7).

De collusie-opwerping die traditioneel de vergoeding van passagiers
heeft bemoeilijkt, valt door toepassing van zijn plan weg. Het vermoeden van aansprakelijkheid en de forfaitaire vergoeding ontnemen
voortaan de voerder alle verlangen om ten voordele van zijn passagier
een fout te erkennen.
Wat de schadeloosstelling van de vervoerder betreft is Professor
Dalcq het volledig eens met het project Tunc. Hij voorziet dan ook
de toekenning van dezelfde forfaitaire bedragen aan deze klasse van
weggebruikers. Net zoals de verzekering van hun burgerlijke aansprakelijkheid aan de voertuigbestuurders wettelijk werd opgelegd,
zo kan oak de wetgever volgens Professor Dalcq de voerders verplichten een persoonlijke verzekering te sluiten.
Betreffende de vergoeding van stoffelijke schade door het voertuig
geleden is Professor Dalcq gedeeltelijk voorstartder van de huidige
Franse oplossing, waarbij elke verzekeringsmaatschappij, onder voorbehoud van een eventueel verhaal tegen de betrokken derden, de
door haar klient geleden schade vergoedt. Dit verhaal tegen derden
verlangt Professor Dalcq, buiten de gevallen van faute inexcusable,
onmogelijk te maken.
30. Thans volgt een bondige vergelijkende kritiek van de essentialia van de projecten Tunc, Dalcq en Keeton-O'Connell (1).
In tegenstelling met het project Tunc behoudt Professor Dalcq
het foutbegrip. Onder het maximale forfaitair vergoedingsplafond
wenst hij echter het begrip van wettelijk vermoeden van schuld in
te voeren. Enkel de faute inexcusable zou dit wettelijk vermoeden
kunnen weerleggen.
Op grond van artikel 1384 B.W. werd in de nu reeds oudere
Franse rechtspraak het begrip van weerlegbaar vermoeden van fout
in hoofde van de economisch sterkere ( !) bestuurder van een voertuig
gecreeerd om de toestand van het economisch zwakkere slachtoffer
enigszins te verbeteren (2).
Hoewel de toepassing van artikel 1384 B.W. de verkeersslachtoffers heeft geholpen, blijft oak in Frankrijk deze interpretatie een
lapmiddel en een fictie. Waarom zouden wij dan een begrip overnemen dat zelfs in het land van herkomst niet langer voldoening
schenkt?
In het systeem door Professor Dalcq vooropgesteld zou bovendien het wettelijk vermoeden slechts weerlegd kunnen worden door
het bewijs van een faute inexcusable van het slachtoffer. Het begrip
(1) De Heren TuNc en DALCQ hadden reeds de gelegenheid bepaalde verschilpunten in hun projecten te belichten ter gelegenheid van een colloquium, ingericht door
de Vereniging der Oudstudenten van de V.U.B. op 17-18 januari 1966. Het verslag van
deze werkzaamheden werd gepubliceerd in ]. T., 1966, 365.
(z) Jand'heur c. Les Galleries Belfortaises : Cass., Chambres reunies, 13 februari
1930, D., 1930, 1, 57 (note Ripert); S., 1930, I, IZI (note Esmein).
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faute inexcusable is van morele oorsprong, beantwoordt aan geen
vaste criteria en zal een op vereenvoudiging bedacht systeem nutteloos
belasten (I).
3 I. Het plan Keeton-O'Connell heeft wellicht qua afschaffing
van het foutbegrip, de gulden middenweg gevonden. Binnen de
grenzen van zekere minimale en maximale bedragen wordt overeenkomstig laatstgenoemd plan het foutbeginsel opgeheven (uitgezonderd
in geval van opzettelijke delicten) ; onder en boven deze vastgestelde
bedragen blijft het foutbeginsel bestaan. Dit systeem biedt het enorme
voordeel dat de aansprakelijkheid van de voerder niet langer aan
subjectieve maatstaven wordt getoetst, maar volledig van een mathematisch-economische waardeschaal afhankelijk wordt. Enigszins simpli:ficerend mogen we zeggen dat de aansprakelijkheid van de voerder
(en van zijn verzekeraar) rechtstreeks evenredig zal zijn aan de door
het slachtoffer voorgelegde rekening.
Terwijl de heer Dalcq op de subsidiariteit van zijn plan wijst
en pricipieel alle cumul bestrijdt, is zijn stelling nochtans uiterst
genuanceerd wanneer hij voorstelt de inwerkingtreding van zijn plan
afhankelijk te maken van de uitputting van alle andere vergoedingsbronnen (bv. ziekte-, invaliditeitsuitkeringen, gewaarborgd weekloon,
wettelijke arbeidsongevallen-vergoeding, extra-legale voordelen, persoonlijke ziekte- en ongevallenverzekering).
Het cumulprobleem is uitermate delicaat en nochtans zal een
gezonde hervorming de knoop moeten doorhakken. Volgens de projecten Dalcq en Keeton-O'Connell zullen alle wettelijke of contractueel bedongen vergoedingen afgetrokken worden van het bedrag
dat overeenkomstig deze zelfde projecten aan het verkeersslachtoffer
wordt uitbetaald. Enkele de uitkeringen inzake levensverzekering
zouden, althans volgens het project Keeton-O'Connell, niet moeten
afgetrokken worden (2).
Ook Professor Tunc wijst op de noodzaak om een coordinatie
tussen de Maatschappelijke Zekerheid en de voertuigverzekeraars tot
stand te brengen. De oplossing die hij in dit verband vooropstelt,
bestaat erin de verzekeringsmaatschappijen, of hun centraal uitbetalingsorganisme, te verplichten op vertoon van dokters- en apothekersbriefjes, alsook op voorlegging van loonbewijzen, onmiddellijk
het slachtoffer te vergoeden. De rol van de Maatschappelijke Zekerheid zou bijgevolg complementair worden (3).
Het zal wellicht moeilijk zijn om tussen deze extreme stellingen
van de projecten Tunc, Dalcq en Keeton-O'Connell een vergelijk
op te bouwen. Deze totaal verschillende opvattingen worden inge(1) DE StMPELAERE, A., Lafaute grave du conducteur d'automobile et le contrat d'assurance de responsabilite civile en droit beige, Rev. ]ur. C. B., 1956, nr. 2, biz. 78.
(2) KEETON-O'CONNELL, Basic Protection for the Traffic Victim, biz. 401.
(3) La Securite Routiere, art. 11 en commentaar onder nr. 57, biz. 48-49.
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geven door het beeld zelf dat men vooropstelt in verband met het
al dan niet subsidiair karakter van de Maatschappelijke Zekerheid.
3 2. Wat de berekening der vergoedingen betreft zoekt Professor
Dalcq inspiratie in de barema' s der vergoedingen voor arbeidsongevallen. Inspiratie mag bier zeker gezocht worden, maar men moet
rekening houden met het feit dat de individuele noodsituaties van
verkeersslachtoffers te groat zijn om een uniforme vergoeding wenselijk te maken. Een tarificatie moet bestaan, maar dit betekent niet
dat alle slachtoffers dezelfde vergoeding moeten ontvangen. Eens te
meer bewandelt het project Keeton-O'Connell de middenweg door,
zoals reeds aangeduid, tot op een absoluut vergoedingsplafond alle
vergoedingen te individualiseren en de schade op grand van de
werkelijk geleden verliezen vast te stellen.
Afgezien van lichamelijke verwondingen en dood trekken tenslotte de meeste verkeersongevallen een zware streep door een familiaal
budget. Daarom heeft Professor Tunc de vergoeding van de blikschade in zijn plan willen opnemen (r). Professor Dalcq daarentegen
stelt voor dat de verzekeraars de voertuigschade van hun verzekerden
zouden dekken, zonder verhaal tegen derden, buiten het geval van
faute inexcusable. Hij is de mening toegedaan dat een franchise en
de voorziene vermindering van de behandelingskosten van het dossier
een eventueel verhoogde premie nog draaglijk kunnen maken (2).
De transmutatie van het voertuig in werktuig heeft de sociale
weerslag van het verkeersongeval zeker vergroot. Moeten wij daaruit
afleiden dat de bestaande verhoudingen tussen verzekeringsnemer
en verzekeraar op het vlak van de blikschade moeten gewijzigd
worden? Het ter hulp komen van de minder-begoede voertuigbestuurder zou de ontworpen hervorming kunnen rechtvaardigen.
Nu blijkt het echter dat precies deze minder-gegoede voertuigbestuurders in het traditioneel verzekeringssysteem meestal door een
omniumdekking beschermd worden. Volgens bepaalde statistieken
worden in Belgie de meeste voertuigen op krediet verkocht en de
eigenaars van deze wagens hebben zich meestal contractueel verbonden
een omniumverzekering aan te gaan, tot waarborg van de resterende
afkorting.
Gelijkaardige verplichtingen bestaan zeker bij aankoop van
tweedehandswagens. Bovendien stellen ook vele maatschappijen de
terugbetaling van de verplaatsingskosten van hun personeel afhankelijk
van het aangaan van een omnium-verzekering. Voegen wij er tenslotte
aan toe dat een aanzienlijk aantal meer-gegoede voertuigbestuurders
ook een omniumverzekering aangaan, dan mogen wij waarschijnlijk
besluiten dat cessante ratione legis, er geen echte behoefte bestaat
aan een nieuwe wettelijk-verplichte blikschaderegeling.
(1) La Securite Routiere, art. 9 en commentaar onder nr. 71-76, biz. sB-61.
(2) DALCQ, o.c., sub. !itt. D, biz. 503.
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33· Een laatste beschouwing moet nog gewijd worden aan de
incidentie van de voorgestelde hervormingen op de verzekeringspremle.
Het project Tunc heeft, het koste wat het wil, naar een oplossing
gezocht. De ongebreidelde afschaffing van het foutbegrip, het vergoeden van de voertuigschade, het primair karakter van de voertuigverzekering v66r alle andere vergoedingsuitkeringen en het nietplafonneren van de uitkeringen, dit alles kan de premie opdrijven.
Het project Dalcq kan door de privesector leefbaar worden
uitgebouwd al naargelang de vergoedingsplafonds binnen actuarieel
verantwoorde grenzen zullen liggen. De economische leefbaarheid
van zijn plan zou deze auteur er ook toe kunnen aansporen het
vermoeden van fout als nutteloze ballast over boord te werpen. Blijft
echter dat de omnium-blikschadevergoeding de premieberekening in
het project Dalcq zal beinvloeden.
Rekening moet vooral gehouden worden met bepaalde elementen
die in elke hervorming de berekening van de premie zullen bei:nvloeden
Evident zullen de drie bestudeerde projecten vergoedingen toekennen aan bepaalde personen die het thans daar zonder moeten
stellen (bv. de voertuigbestuurder en zijn inzittende familieleden).
Bovendien zal aan bepaalde personen een hogere vergoeding worden
toegekend dan zij tot hiertoe mochten verwachten, omdat onder het
absoluut vergoedingsplafond (in de projecten Keeton-O'Connell en
Dalcq) de verde ling van aansprakelijkheid irrelevant zal -zijn met
betrekking tot de vergoeding van het slachtoffer. Anderzijds sluiten
de drie projecten de vergoeding van de morele schade uit, met dien verstande echter dat het project Keeton-O'Connell deze post in negligence
vergoedbaar acht zodra hij $ 5 .ooo overschrijdt of bijkomend verzekerd werd. De vermindedng van de algemene onkosten der verzekeringsmaatschappijen wordt eveneens algemeen aanvaard. Een
einde wordt gemaakt aan de overcompensatie van slachtoffers van
relatief lichtere ongevallen en tenslotte kan de door Dalcq en KeetonO'Connell voorgestelde aftrek van alle uitbetalingen door derde
organismen eveneens de premies verlagen.
Deze factoren van stijging en verlaging van premies gekoppeld
aan een optimale berekening van de minima- en maximaplafonds
kunnen een hervorming zoals de B.P.I. economisch verantwoorden.
Alhoewel de promoters van de B.P.I. geen of althans geen
gevoelige premiestijging voorzien (1), rijst nochtans de vraag waarom
precies de voertuigeigenaar een eventuele verhoging zou moeten
betalen tot grater welzijn van de maatschappij. De leer van het
verwekte risico en de betaling van de premie als een uitbatingskost
van het voertuig zijn enigszins theoretische verantwoordingen. Waarschijnlijk benadert Professor Tunc dichter de waarheid waar hij
(r) KEETON-O'CoNNELL, o.c., biz. 295-298.
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schrijft : ,But it is only motor vehicles that make the pedestrian
or the cyclist dangerous" (1).
Ongetwijfeld zou volgens de Professoren Keeton en O'Connell een
herverdeling van de verzekeringslast onder alle burgers in de vorm
van belasting of bijzondere bijdragen het deelnemingsgevoel van de
voertuigbestuurder verzwakken. Bovendien zou deze vorm van participatie de opslorping van het systeem in een nieuwe parastatale
instelling waarschijnlijk maken.

Besluit
34· De veiligheid van het verkeer is een vergelijking met drie
onbekenden : het gedrag van de weggebruikers, de staat van het
voertuig en de aangepastheid van het wegennet.
Op de taak en de verantwoordelijkheid van de openbare besturen
bij het aanleggen van een modern wegennet wordt dagelijks gewezen.
Een reevaluatie van de plichten van deze instanties alsook van deze
van de voertuigfabrikanten zou ons te ver leiden.
Hoe een combinatie van schuld en schadeaansprakelijkheid beter de
slachtoffers van de eerste onbekende kan beschermen, hebben wij
getracht enigszins te verduidelijken. Waar het op aankomt is : voor
het verkeersongeval een eigen specifiek recht op te bouwen dat niet
langer afhankelijk is van de horse and buggy age (2).
Het opzet van deze bijdrage is geweest langs rechtsvergelijkende
weg aan te tonen dat ook de Common Law in haar grondvesten wordt
geschokt door moderne vooruitstrevende projecten als dit van KeetonO'Connell. Gevolg gevend aan de oproep van Professor Dalcq werd
nadien getracht uit de kritische vergelijking van de nieuwe voorstellen een basis voor verdere discussie op te bouwen (3).
In de relatieve bondigheid en onvolledige uitwerking van bepaalde
projecten zoals deze van de Heren Tunc en Dalcq schuilt het gevaar
dat bepaalde onzer interpretaties niet volledig aan de zienswijze van
deze auteurs zouden beantwoorden. Troost zullen deze auteurs dan
wel vinden in het adagium dat beweert qu' on ne prete qu' aux riches.

(1) TuNc, Traffic Accident Compensation in France, 79 Harvard Law Review, 1421
(1966).
(2) TUNC, o.c., 1410,
(3) DALCQ, o.c., biz. 504 : ,Que d'autres reflechissent avec nous a ce probleme
et completent ou ameliorent les quelques suggestions que nous avons formulees, c' est
le seul vreu que nous voulons exprimer pour conclure."
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SOMMAIRE
1

PROJETS DE REFORME EN MATIERE D ASSURANCE AUTOMOBILE

Notre but principal est la comparaison de differents projets de reforme en
matiere d'assurance automobile parmi lesquels celui du Professeur Tunc figure
en bonne place. Ce dernier projet a fait l'objet de nombreuses controverses entre
partisans et adversaires de la suppression de la notion de faute en matiere de
responsabilite automobile. Une reforme s'impose mais il serait difficile de la
realiser d'un seul coup. 11 est evident qu'un systeme de reparation actuariellement
et economiquement viable est preferable a l'alea d'une decision judiciaire.
L'ouvrage des Professeurs Keeton et O'Connell, Basic Protection for the
Traffic Victim - A Blueprint for Reforming Automobile Insurance nous permet
de comparer ce recent projet americain a ceux des Professeurs Tunc et Dalcq.
Le projet Keeton-O'Connell (ou BPI) prevoit la refonte totale du systeme
de Ia responsabilite automobile en Common Law americaine ou, a defaut, certaines modifications essentielles.
Afin de mieux comprendre les portees maximum et minimum du projet
un apen;u general de Ia responsabilite automobile en Common Law americaine
s'impose.
Trois Etats americains seulement (New York, Massachussetts et Ia Caroline
du Nord) connaissent !'assurance automobile obligatoire. En outre dans ces
memes Etats Ia couverture legale obligatoire est peu importante ($ s.ooo par
personne avec un maximum de $ 1o.ooo par sinistre).
La responsabilite delictuelle d'un conducteur etant rarement engagee nous
ne nous attarderons pas a Ia description des intentional torts.
La responsabilite qiuisi-delictuelle coi:nprend la preuve de Ia faute, de la
relation causale et du dommage. La preuve de Ia faute (negligence) repose toute
entiere sur Ia notion de duty qui interdit tout ecart du standard of conduct.
Duty et standard of conduct sont des criteres generaux de. prudence etablis
par Ia loi, Ia societe en general, Ia conduite anterieure des parties en cause et
du groupe social auquel elles appartiennent.
En outre la Common Law dispose que Ia duty est relative vis-a-vis de certaines victimes et de certains biens~ Cette theorie est generalement rejetee en
droit fran~ais et beige, car elle est contraire a !'esprit eta Ia lettre de !'article 1382
et confond Ia faute et Ia relation causale.
La relation causale elle-meme fait toujours l'objet d'apres discussions en
Common Law anglaise et americaine. On peut cependant affirmer que tant en
Angleterre qu'aux Etats Unis une majorite tres nette se prononce en faveur
de Ia theorie dite de Ia previsibilite du dommage.
L'existence d'un jury a toujours oblige le juge americain a preciser exactement le dommage et a refuser toute attribution ex aequo et bono.
La responsabilite objective (strict liability) est une notion qui se degage tres
rapidement en droit americain. Cette constatation influence favorablement les
chances d'acceptation d'un projet tel que celui de Messieurs Keeton et O'Connell.
La Common Law traditionnelle n'accordait aucune action aux ayants droits
de Ia victime d'un accident. La victime n'etait autorisee a demander la reparation
que de son propre prejudice. Depuis lors cette situation a donne lieu a !'intervention des legislateurs anglais et americains qui ont remedie a cette situation
au moyen des wrongful death acts et des survival of action statutes. Le droit
aetre juge par ses pairs, meme en matiere civile, est une garantie constitutionnelle
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accordee a tout citoyen americain. Des lors toute action en responsabilite civile
peut se derouler devant un jury. Les pouvoirs du juge restent cependant tres
etendus car c'est lui qui formule les instructions au jury. En outre il dispose
de differentes techniques procedurales qui lui permettent de faire abstraction
de la decision du jury et meme de rouvrir les debats. N'oublions pas qu'en
outre le juge decide souverainement de l'admissibilite de la preuve.
La Common Law classique ne connaissait pas le partage de responsabilite.
Toute contributory negligence de sa part deboutait le demandeur. Par voie jurisprudentielle et legislative cette situation a pratiquement pris fin.
En matiere de connexite et de solidarite les plus grandes divergences subsistent
encore dans les differents Etats de l'Union.
Bien que les droits de 1' enfant con<;:u soient reconnus dans de tres nombreux
domaines, nous devons souligner que c'est pour la premiere fois en 1946 qu'une
action quasi-delictuelle lui fut reconnue. Jusqu'a cette date on s'arreta surtout
devant la difficulte de la preuve de la relation causale. Une tres nette majorite
de la jurisprudence et des legislations des differents Etats commence a se dessiner
en faveur de !'abolition de tous les privileges et immunites de poursuite dont
beneficiaient jusqu'a present diverses organisations parmis lesquelles l'Etat
Federal, et les Etats de l'Union.
Contrairement au pouvoir d'appreciation tres large dont le juge americain
dispose en Equity (juridiction paralelle a celle de Common Law) il est utile d' observer que le juge de Common Law ne peut prononcer un jugement provisionnel.
Les avocats plaideurs (trial lawyers) se repartissent en deux groupes : les
avocats-demandeurs (attorneys for plaintiffs) et les avocats-defendeurs (attorneys
for defendants). L'assistance judiciaire gratuite etant une creation toute recente
aux Etats Unis il se fait que le demandeur prendra comme conseil un avocatdemandeur qui defendra ses inten~ts sur base d'un pacte de quota litis. Si le
demandeur est deboute le client n' est pas tenu au remboursement des frais.
Si l'action aboutit, l'avocat touchera jusqu'a 30% des montants recuperes. Cette
pratique fait actuellement l'objet de violentes critiques. En resume nous croyons
pouvoir conclure que le systeme americain de la responsabilite civile est depasse.
Ceci ne fait qu'ajouter aux merites du projet Keeton-O'Connell, qui dans leur
ouvrage ne cessent de s'insurger contre cette situation.
Le projet Keeton-O'Connell (BPI) n'est pas la premiere reforme proposee
et realisee en matiere de responsabilite automobile. Le Columbia Plan, les projets
de Messieurs Green, Ehrenzweig, Morris, Paul et Conard sont autant de jalons.
Seule la province canadienne du Saskatchewan a jusqu'a present adopte une
legislation d'avant-garde. Nous croyons pouvoir resumer les caracteristiques
principales du BPI comme suit :
I. Au dela d'une franchise de $ 100 et en dessous du plafond forfaitaire
de $ 1o.ooo la responsabilite quasi-delictuelle en matiere d'accidents de roulage
est . remplacee par une assurance-dommage. Ne sont remboursables que les
depenses medicales (au sens le plus large}et le prejudice economique resultant
de !'accident de roulage. Ce dernier paste n'e~s1-remboursai5le q\.i';i raison de
maximum $ 750 par mois. Tout prejudice depassant $ 1o.ooo ou inferieur a
$ 100 reste recuperable en negligence. Le maximum forfaitaire est done actuellement de $ 1o.ooo par victime avec un maximum de $ 10o.ooo par sinistre lorsqu'il y a plusieurs victimes. Lorsque le prejudice se situe entre $ 100 et $ 1o.ooo,
seul le BPI entre en jeu.
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2. Le BPI met fin a toutes les relations multipartites entre victimes et assureurs. Dorenavant la victime s'adressera directement a son propre assureur ou,
si elle est pieton ou cycliste, a l'assureur du vehicule tamponneur. Le pieton,
ou cycliste victime de plusieurs vehicules, s'adressera a l'assureur de son choix,
quitte a ce dernier a operer une compensation avec les autres assureurs.
3· Conducteur, passagers et tiers beneficieront des avantages du BPI.
4- Non seulement le BPI ne prevoit pas le remboursement du dommage
moral mais en outre sa mise en vigueur interdira toute action pour dommage
moral si celui-ci est inferieur a $ 5.ooo. Si le prejudice moral depasse $ 5.ooo,
il reste possible a la victime d'intenter une action en negligence. En outre le
BPI permet de completer sa couverture par une police speciale dommage moral.

5· Le dommage de tolerie n'est pas recuperable.
Le BPI n'admet pas le double emploi avec les avantages accordes par
d'autres organismes assureurs.
Jusqu'a present nous avons resume les dix premiers articles du plan BPI.
Les articles 14 a 23 concernent l'introduction legalement obligatoire du plan (14);
le fonds de garantie (I 5) ; les accidents survenus a des etrangers OU a 1' etranger
(16 et 17); le probleme de la repartition du maximum remboursable de $ 100.000
s'il y a plus de 10 victimes (18); l'enquete economico-medico-psychologique a
laquelle la victime doit se soumettre ala demande de son assureur (19); le refus
de la victime de se soumettre a une therapeutique (2o); la procedure en cas
de differend entre les parties et le maintien de la competence de la juridiction
ordinaire (21); comment eviter les difficultes qui proviennent de !'existence des
wrongful death_acts et surviwl_$tQJUtf!s_{22); l_a _cle~~,t:a~i()~ _cie_prJ11~ip~_glle ~e_
BPI restera l'attribut exclusif des compagnies d'assurances privees (23).
·
L'unanimite s'est faite pour condamner le systeme actuel de la reparation
en responsabilite automobile. On peut cependant se demander si l'abolition de
toute notion de faute parviendra a assainir le systeme. Nous considerons que
l'attachement que certains ont manifeste a la notion de faute est d'ordre sentimental.
Si le sort de millions de victimes peut etre adouci par une construction
juridique neuve d'ou la notion de faute disparaitra au moins partiellement (dans
les limites des montants prevus) nous devons innover. Par contre nous croyons
que la suppression totale de l'idee de faute entrainera necessairement une augmentation considerable de la prime. C'est pourquoi nous sommes partisans d'un
systeme intermediaire supprimant le recours au concept de faute dans des limites
actuariellement etablies et viables.
Nous croyons pouvoir conclure ce bref resume en degageant et en comparant
deux notions-des dans les projets Keeton-O'Connell, Tunc et Dalcq.
Pour le Professeur Tunc la faute en matiere de responsabilite automobile
est une notion qui a ere videe de son sens par le fait que tout automobiliste
en commet d'innombrables chaque fois qu'il prend le volant. Monsieur Tunc
propose done de la supprimer.
Le Professeur Dalcq tend a objectiver la responsabilite automobile en reprenant le systeme actuel franc;:ais de Ia responsabilite du gardien de Ia chose.
Messieurs Keeton et O'Connell suppriment la notion de faute dans les limites
de certains montants de dommage. A notre avis les objections que l'on peut
formuler contre le projet Tunc ne sont pas tant d'ordre philosophique que
d'ordre economique. Nous craignons en effet que la suppression de la faute et
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!'absence d'un plafond d'indemnisation n'entraine une augmentation considerable de la prime, malgre les economies operees. C'est pour cela que nous croyons
que Messieurs Keeton et O'Connell ont raison d'etablir des plafonds et des
franchises et de limiter !'application de leur plan aux domrnages physiques et
aux pertes de salaires.
Le Professeur Dalcq s'est egalement prononce en faveur d'une limitation
du montant recuperable. Nous regrettons cependant que le Professeur Dalcq
ait hati son projet de reforme sur !'interpretation franc;:aise de !'article 1384.
La responsabilite automobile exige en effet un droit resolument nouveau. Nous
ne partageons pas le point de vue de Messieurs Tunc et Dalcq lorsqu'il proposent
de soumettre les dommages de tolerie ala meme reglementation. La perte d'un
vehicule n'a pas !'incidence sociale d'une vie humaine. En outre nous constatons
que ceux pour qui le vehicule constitue le seul avoir ou le seul outil sont souvent
assures omnium. L'achat a credit d'une voiture entra!ne !'obligation de couvrir
le vehicule en omnium. Le remboursement des frais de route a ceux pour qui
le vehicule est un outil indispensable ne se fait tres souvent que moyennant la
production d'un certificat d'assurance ,omnium".
Une seconde grande difference existe entre les projets Keeton-O'Connell
et Tunc.
Le projet Tunc prevoit que les assureurs rembourseront sur simple presentation les notes de frais medicaux. Ceci aurait comme consequence de decharger
la Securite Sociale de tous les decaissements en matiere d'accident de roulage
survenus en dehors des prestations professionnelles et de faire des assurances
de roulage la source primaire d'indernnisation. Par contre le projet KeetonO'Connell ne prevoit !'entree en action du BPI qu'a concurrence des montants
non rembourses par d'autres organismes. Le choix entre ces deux solutions est
d'autant plus malaise qu'il est politique.
Pour des motifs d'ordre essentiellement economique nous ne croyons pas,
du moins dans un stade initial, pouvoir nous rallier a la these du Professeur Tunc
lorsqu'il elimine toute notion de faute. LeprojetBPinous semble economiquement
plus raisonnable. Par contre nous croyons pouvoir nous rallier ala these Tunc
en ce qui conceme les relations assurance-automobile et Securite Sociale.

ZUSAMMENFASSUNG
REFORMPROJEKTE HINSICHTLICH DER KRAFTWAGENVERSICHERUNG

Unser Hauptziel ist die verschiedenen Reformprojekte hinsichtlich der
Kraftwagenversicherung, unter denen dieses des Professors Tunc sehr bedeutend
ist, zu vergleichen. Dieses Projekt ist Gegenstand zahlreicher Streite zwischen
Verfechtern und Gegnern der Abschaffung des Schuldbegriffs hinsichtlich der
Kraftwagenhaftung. Eine Reform ist notwendig, aber es wiirde schwer sein
diese auf einmal durchzufiihren.
Es ist deutlich dass ein Schadenersatzsystem, das aktuarisch und okonomisch
haltbar ist dem Risiko einer richtlichen Entscheidung vorzuziehen ist.
Das Werk der Professoren Keeton und O'Connell Basic Protection for the
Traffic Victim - A Blueprint for Reforming Automobile Insurance erlaubt uns
dieses neue amerikanische Projekt mit denen der Professoren Tunc und Dalcq
zu vergleichen.
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Das Projekt Keeton-O'Connell (oder BPI) beabsichtigt die totale Umarbeitung des Systems der Kraftwagenhaftung in der amerikanischen Common
Law, oder, so dies unmoglich sei, bestimmte wesentlichen Aenderungen.
Urn die Hochst- und Mindesttragweite des Systems besser zu begreifen ist
ein allgemeiner Ueberblick tiber die Kraftwagenhaftung in dem amerikanischen Common Law notwendig.
Nur in drei amerikanischen Staaten (New York, Massachussetts und NordCarolina) ist die Kraftwagenversicherung verpflichtend. Ueberdies ist in diesen
Staaten die obligatorische gesetzliche Deckung nur wenig bedeutend ( $ 5.ooo
je Person mit einem Hochstbetrag von $ 10.ooo per Unfall).
Da die Delikthaftung eines Kraftwagenfiihrers imr selten vorkommt, werden
wir uns nicht mit den intentional torts beschaftigen.
Die Quasidelikthaftung umfaszt den Nachweis der Schuld, des Kausalzusammenhangs und des Schadens. Der Nachweis der Schuld (negligence)
stiitzt sich vollstandig auf den Begriff duty, der jede Abweichung vom standard
·of conduct verbietet.
Duty und standard of conduct sind allgemeine Kriterien gemaB dem Gesetz,
der Gesellschaft im allgemeinen, dem friiheren Bettagen der Beteiligten und
dem gesellschaftlichen Kreis wozu sie gehoren. Ueberdies bestimmt das Common
Law daB der duty bestimmten Opfern und bestimmten Giitern gegeniiber,
relativ ist. Diese Theorie ist im franzosischen un:d belgischen Recht iiberhaupt
abgelehnt, denn sie ist im Widerspruch zum Geist und Buchstaben des Artikels
1382 und verrnischt Schuld und Kausalzusammenhang.
Der Kausalzusammenhang seiher bleibt immer Gegenstand scharfer Diskussionen im englischen und amerikanischen Common Law. Dennoch kann
man sageri dill sowohtiii England wie in den:Veteinigten- Staaten; eine bedeutende
Mehrheit sich zugunsten der sogenannten Theorie der Voraussehbarheit des
Schadens ausspricht.
Das Dasein einer Jury hat immer den amerikanischen Richter genotigt den
Schaden genau zu beschreiben und jede Zuerkennung ex aequo et bono zu verwergern.
Die objektive Haftung (strict liability) ist ein Begriff der sich im amerikanischen Recht sehr schnell herausbildet. Diese Feststellung beeinfluBt giinstig
die Chance, daB ein Projekt wie dieses der Professoren Keeton und O'Connell
angenommen werden wird.
Das traditionelle Common Law gewahrte den Berechtigten des Opfers eines
Unfalls keine Klage. Das Opfer konnte nur Schadenersatz fiir eigenen Schaden
fordern. Seitdem hat diese Situation das Einschreiten veranlaBt englischer und
amerikanischer Gesetzgeber, die sie mit den wrongful death ll(Jts und den survival
of action statutes beseitigt haben. Das Recht sogar in Zivilsachen von seinen
Gleichen geurteilt zu werden, ist jedem amerikanischen Burger verfassungsmaBig gewahrt. Daher darf jede Klage in Zivilsachen vor einer Jury abgehandelt
werden. Die Gewalt des Richters bleibt jedoch vielumfassend, denn er ist es,
der die instructions fur die Jury abfaBt. Ueberdies verfiigt er tiber verschiedene
Prozedurtechniken die es ihm ermoglichen von der Entscheidung der Jury
abzusehen und sogar die Debatten wieder zu eroffnen. Vergessen wir nicht
daB der Richter iiberdies unumschrankt iiber die Zulassigkeit des Beweises
entscheidet.
Das klassische Common Law kannte die Teilung der Haftung nicht. Wenn
es seitens des Klagers eine contributory negligence gab, so wurde er abgewiesen.

Jurisprudenz und Gesetzgebung haben dieserSituation praktisch einEnde gemacht.
Hinsichtlich der Connexion und der Solidaritat gibt es noch immer bedeutende Verschiedenheiten in den verschiedenen Staaten der Union.
Obwohl die Rechte des ungeborenen Kindes auf manchem Gebiet anerkennt
worden sind, so wol!en wir doch betonen daB dieses zum erstenmal im Jahre 1946
als Klageberechtigter in Quasidelikten anerkennt worden ist. Bis dann war
man vor allem gehemmt worden durchdie Schwierigkeit den Kausalzusammenhang zu beweisen.
Eine sehr deutliche Mehrheit der Jurisprudenz und der Gesetzgebungen
in den verschiedenen Staaten zeigt sich allmahlich zugunsten der Aufhebung
aller Privilege und Klagebefreiung welche bis heute mehrere Organisationen,
daruri.ter der Bundesstaat und die Staaten der Union genief3en.
Obwohl der amerikanische Richter in Equity tiber sehr ausgebreitetes
richterliches Ermessen verftigt, sol! man beachten daB der Richter in Common
Law nur ein vorlaufiges Urteil Hillen kann.
Die prozesfi.ihrende Anwa.J.te (trial lawyers) werden in zwei Gruppen aufgegliedert : Anwalte-Klager (attorneys for plaintiffs) und Anwalte-Verteidiger
(attorneys for defendants). Da die unentgeltliche Rechtshilfe nur neuerdings
gegri.indet worden ist, wird der Klager als Rechtsbeistand einen Anwalt-Klager
nehmen, der dessen Interessen kraft eines Paktes de quota litis wahrnehmen wird .
. Wenn der Klager abgewiesen wird, so ist der Klient nicht verpftichtet ibm die
Kosten ri.ickzuerstatten. Wenn die Klage angenommen wird, so wird der Anwalt
bis 30 % des eingetriebenen Betrages bekommen. Dieser Gebrauch ist jetzt
Gegenstand scharfer Kritik. Zusammenfassend meinen wir folgern zu konnen
daB das amerikanische Haftungssystem tiberholt ist. Das erhoht noch die Verdienste des Projekts Keeton-O'Connell, die in ihrem Werk nicht aufhoren gegen
diese Situation aufzustehen.
Das Projekt Keeton-O'Connell (BPI) ist nicht die erste Reform die in
Sachen Kraftwagenhaftung vorgestellt und verwirklicht worden ist. Der Columbia Plan, die Ptojekte der Herren Green, Ehrenzweig, Morris, Paul und Conard
sind ebensoviele Leitfaden. Nur die Kanadische Provinz Saskatchewan hat
heutzutage eine avant-garde Gesetzgebung angenomen. Wir meinen die Hauptkarakteristiken des BPI folgendermaf3en zusammenfassen zu konnen :
I. Ueber einer Franchise von $ 100 und unter dem Pauschalplafond von
$ 10.000 ist die Quasidelikthaftung in Sachen der Verkehrsunfalle durch eine
Schadenversicherung ersetzt. Nur die Medizinalausgaben (im weitesten Sinne)
und der okonoinische Schaden die aus dem Verkehrsunfall folgen, sind ri.ickzahlbar. Dieser letzte Posten ist nur ri.ickzahlbar zum Hochstbetrag von $ 750
per Monat. Jeder Sch~de tiber $ 1o.ooo oder unter $ 100 bleibt eintreibbar in
negligence. Der Pauschalhochstbetrag ist also $ 10.ooo je Opfer mit einem
Hochstbetrag von $ Ioo.ooo je Unfall wenn es mehrere Opfer gibt. Wenn
der Schade zwischen $ 100 und $ 100.000 fallt, gibt es nur das BPI.
2. Das BPI macht allen Beziehungen zwischen mehreren Parteien ein Ende.
Das Opfer wird sich ktinftig direkt an seinen Versicherer wenden, oder, wenn
er Fuf3ganger oder Radfahrer ist, an den Versicherer des anfahrenden Wagens.
Der Fuf3ganger oder Radfahrer, der Opfer mehrerer Wagen ist, wird sich an
einen beliebigen Versicherer wenden, der sich mit den anderen Versicherern
verstehen soU urn eine Ausgleichung zu bekommen.
3· Lenker, Passagiere und Drittpersonen werden die Vorteile des BPI
genief3en.
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4· Das BPI vorsieht nicht nur keinerlei Ausgleichung fiir moralische
Schaden, sondern seine Inkraftsetzung wird jede Klage fi.ir moralische Schaden
unter $ s.ooo verbieten. Wenn der moralische Schade $ s.ooo i.ibersteigt, so
kann das Opfer eine Klage in negligence erheben. Ueberdies erlaubt das BPI es
ihm seine Deckung zu vervollstandigen durch eine spezielle Police moralischer
Schaden.

5· Blechschaden ist nicht eintreibbar.
Das BPI erlaubt die doppelte Auffi.ihrung mit Vorteilen genehrnigt von
anderen Versicherungsorganismen nicht.
Soweit haben wie die ersten zehn Artikel des Plans BPI zusammengefaf3t.
Die Artikel 14 his 23 beziehen sich auf die gesetzlich verpflichte Einfi.ihrung
des Plans (r4); den Sicherheitsfonds (rs); die Unfalle, Auslandern oder im
Ausland widerfahren (r6 und 17); das Problem der Verteilung des ri.ickzahlbaren
Hochstbetrags von$ ro.ooo wenn es mehr als ro Opfer gibt (r8); die okonomischmedizinal-psychologische Untersuchung der sich das Opfer auf Anfrage des
Versicherers unterwerfen soli (r9); die Weigerung des Opfers sich einer Krankenbehandlung zu unterwerfen (20); die Prozedur im Faile eines Streites zwischen
den Parteien und die Aufrechthaltung der Befugnis der gewohnlichen Rechtsprechung (::u); das Umgehen der aus dem Dasein der wrongful death acts und
der survival statutes folgenden Schwierigkeiten (22); die Darlegung des Grundsatzes, daf3 das BPI das exklusive Privileg der Privatversicherungsgesellschaften
sei (23).
Einstimmig wird das heutige System in Sachen Schadenersatz hinsichtlich
der Kraftwagenhaftung verurteilt. Dennoch kann man sich fragen ob die Ab~chaffung Cie8-sc11ufdhegdffs das- sY.stein -sarii"ei:en wird.- un.serer Mein:un:g--na:ch
ist die Anhanglichkeit an diesen Begriff, die von Einzelnen betont worden ist,
rein sentimental.
Wenn das Los von millionen Opfern durch eine neue Rechtsgrundlage,
wo der Schuldbegriff wenigstens teilweise verschwinden wird (innerhalb der
Grenzen der vorgesehenen Betrage), so sollen wir erneuern. Dagegen meinen
wir daf3 die vollige Abschaffung des Schuldbegriffs notwendigerweise eine
betrachtliche Erhohung der Pramien beibringen wird. Darum sind wir Befi.irworter eines Zwischensystems, das den Rekurs an den Schuldbegriffen halt
binnen Grenzen die aktuarisch zu verwirklichen und haltbar sind.
Wir meinen diese kurze Zusammenfassung eindigen zu konnen indem wir
zwei Schliisselbegriffe der Projekte Keeton-O'Connell, Tunc und Dalcq hervorheben und vergleichen. Fiir den Professor Tunc ist die Schuld in Sachen
Kraftwagenhaftung ein Begriff, der dadurch keinen Sinn mehr hat, weil der
Autofi.ihrer unzahlbare Fehler macht jedesmal als er sich ans Lenkrad setzt.
Der Professor stellt also vor den Begriff abzuschaffen.
Der Professor Dalcq zielt auf eine Objektivierung der Kraftwagenhaftung
indem er das aktuelle franzosische System der Haftung eines Sachenhiiters
wieder aufnimmt. Die Professoren Keeton-O'Connell schaffen den Schuldbegriff ab binnen den Grenzen bestimmter Schadenersatzsummen. Unserer
Meinung nach sind die Einwande die man gegen den Projekt Tunc erheben
kann, viel mehr philosophisch als okonomisch. Wir fi.irchten ja class die Abschaffung der Schuld und die Abwesenheit einer Hochstentschadigung
eine bedeutende Erhohung der Pramie mit sich bringt ungeachtet der verwirklichten Ersparnisse. Darum meinen wir class die Professoren Keeton und

O'Connell mit Recht Hochstbetrage und Franchisen feststellen und class sie
ihren Plan nur beziehen auf physische und Gehaltsverlust.
Der Professor Dalcq hat sich ebenso ausgesprochen zugunsten einer Beschrankung des eintreibbaren Betrags. Wir bedauern aber class das Reformprojekt des Professors Dalcq sti.itzt auf der franzosischen Interpretation des
Artikels 1384. Die Kraftwagenhaftung erfordert ja ein ganz neues Recht; Wir
sind nicht der Ansicht der Professoren Tunc und Dalcq wenn sie vorstellen
die Blechschaden denselben Regelungen zu unterwerfen. Der Verlust eines
Kraftwagens hat nicht solche Ri.ickwirkung wie die eines Menschenlebens.
Ausserdem stellen wir fest class diejenigen fi.ir die der Wagen die einzige Habe
oder das einzige Werkzeug ausmacht ofter eine Universalautoversicherung
haben. Der Kreditkauf eines Wagens bringt die Verpflichtung mit sich eine
Universalautoversicherung zu nehmen. Die Reisekostenerstattung fi.ir diejenigen
fi.ir die der Wagen ein unentbehrliches Werkzeug ist, geschieht sehr oft nur
nach Vorlegung eines Versicherungszertifikat omnium. Es. gibt einen grossen
Unterschied zwischen den Projekten O'Connell und Tunc. Das Projekt Tunc
vorsieht daB die Versicherer ohne mehr zuri.ickzahlen nach Vorlegung der
arztlichen Spesenrechnung. Daraus wi.irde erfolgen, daB die Sozialversicherung
aller Kassenauszahlungen in Sachen Verkehrsunfalle widerfahren auBer den
Berufsgeschaften entlastet sind und daB man die Verkehrsversicherungen zu
der primaren Entschadigungsquelle macht. Dagegen gilt des Projekt KeetonO'Connell nur insoweit die Betrage nicht durch andere Organisationen zuri.ickgezahlt worden sind. Die Wahl zwischen diesen heiden Losungen ist urn so
schwerer weil sie politisch ist.
Rein okonomischer Motive wegen meinen wir nicht daB wir uns wenigstens
in einem Anfangsstadium an die These Professors Tunc anschliel3en konnen
wenn er jeden Schuldbegriff ausschaltet. Das Projekt B.P.I. scheint uns okonomisch verni.inftiger. Dagegen meinen wir uns hinsichtlich der Beziehungen
Kraftwagenversicherung und Sozialversicherung an die These Tunc anschlie13en
zu konnen.
5UMMARY
THREE AUTOMOBILE INSURANCE PROJECTS

The purpose of this paper is to compare three automobile insurance projects.
The French project of Professor Tunc is well-known to continental lawyers.
The Belgian project of Professor Dalcq is still a short essay. The American
project of Professors Keeton and O'Connell is the most detailed and certainly
the best overall study of the. problem.
In order to explain this exhaustive American proposal (also called Basic
Protection Insurance or BPI) it is necessary to explain the functioning of the
present American system of compensating traffic accident victims.
One should keep in mind that the authors of the BPI not only want to
introduce a complete reform of the system of compensation (maximal programme)
but also to influence the present state of the law by abolishing some outrageous
and obsolete situations. (e.g. the theory of contributory negligence; the jury
trial in tort cases).
Therefore the first part of this article has been devoted to a general survey
of the classical liability for negligence in American law with regard to traffic
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accidents. It is timewasting to summarize this survey for Anglo-American
readers. Nevertheless we will briefly mention some particular features of the
English as opposed to the American system of compensation.
Automobile insurance was made compulsory in England in 1930. In 1946
a Motor Insurer's Bureau was created to provide compensation when there is
no effective insurance. Compulsory insurance policies do not contain any limit
of liability. The contributory negligence of the victim is no longer a complete
bar to recovery. Comparative negligence standards reduce the compensation.
There is no jury trial in negligence cases. The English National Health Service
programme covers expenses of medical treatment. The contingent fees system
does not exist in England.
With the kind permission of the authors and the publishers we will summarize the BPI project by referring to the headlines as described in The BPI
proposal in Brief on pages 6 to 10.
I. Basic protection coverage is a new form of automobile insurance; most
of its features, however, are derived from types of insurance already in use,
medical payments coverage in current policies being the closest analogy.
2. The new coverage partially replaces tort liability insurance and its
.three-party claims procedure, by loss insurance and a two-party claims procedure
under which a victim claims directly against the insurer of his own car or, if
a guest, his host's car.

3· If tort damages for pain and suffering did not exceed $ s.ooo, and other
tort damages, principally for economic loss, did not exceed $ Io.ooo, an action
for basic protection benefits would replace any tort action against a basic protection insurance; in cases of more ·severe injury, the·tort action would ·be preserved,
but the recovery would be reduced by these same amounts.

4· In general, a person who suffers injury arising out of ownership, maintenance, or use of a motor vehicle is entitled to basic protection benefits without
regard to fault, though one who intentionally suffers injury does not qualify
for benefits.

5· Basic protection benefits are payable month by month as losses accrue,
subject to lump-sum payments in special circumstances.
6. Basic protection benefits are designed to reimburse net economic loss
only; overlapping with benefits from other sources is avoided by subtracting
these other benefits from gross loss in calculating net loss.
7. Economic loss for which basic protection benefits are payable consists
of reasonable expenses incurred and work loss. Work loss consists of loss of
income from work (for example, wages) and expenses reasonably incurred for
services in lieu of those the injured person would have performed without
remuneration. For example, the expenses of hiring household help to do work
a housewife had been doing before being disabled by injury, are reimbursable.
8. Damage to property, including vehicules, is not within the basic protection plan ; property damage claims would continue to be handled under
present law and insurance coverages.
9· The standard sum of basic protection coverage, excludes from reimbursable losses, the first $ 100 of net loss of all types or 10 per cent of work
loss, whichever is greater.

10. The standard maximum liability of an insurer on any basic protection
·policy is $ Io.ooo for injuries to one person in one accident and $ Ioo.ooo for
all injuries in one accident; an additional limitation prevents liability for more
than $ 750 for work loss in any one month.
These ten articles are the corner-stone of the proposed reform.
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The next I 3 articles consider :
Optional Modifications of Coverage ; Added Protection Benefits (I I) ;
Optional Added Protection Benefits for Pain and Inconvenience (I2);
Catastrophe Protection (I3);
Compulsory Basic Protection Coverage (I4);
An Assigned Claims Plan (IS);
Injuries Involving Non-residents (16);
Extraterritorial Injuries (I7);
Multiple Policies and Multiple Injuries (18);
Discovery Procedures (I9);
Rehabilitation (20);
Claims and Litigation Procedures (21);
Rules Applicable if a Victim Dies (22);
The Insurance Unit and Marketing Arrangements (23).

Most people condemn the actual compensation system in both civil and
common law. Professor Tunc intends to improve the situation by abolishing
the fault principle in automobile liability cases. Keeton and O'Connell maintain the fault principle but limit its application to cases where the damage exceeds
$ IO.ooo. Within the $ 10.0:>0 limit there is a kind of strict liability and no
longer a fault or negligence liability. One can no longer favor a traditional
negligence concept when millions of people are potential victims of its vicissitudes.
Nevertheless the proposed change must be economically feasible. The Tunc
project does not expressly limit the extent of recovery of economic physical
loss and even includes compensation for damages to the vehicle. We are not
questioning the comprehensive compensation scheme on philosophical grounds.
We only think that Mr Tunc's proposal is economically too burdensome, especially during the first stage of reforming the law. One should also take into
account that compensation for damage to vehicles is superfluous in a system
where more and more car owners protect themselves by collision insurance.
Professor Tunc has decided to get rid of the fault principle because all drivers
are sometimes negligent. According to Professor Tunc the principle of fault
has lost all sense in traffic claims.
Professor Dalcq wants to introduce objectivity in compensating traffic
victims by extending the typical French interpretation of article I384 C.c;
into Belgian torts law. Protection of traffic victims requires a new and particular
law which can no longer exclusively be linked with traditional concepts.
Regardless of fault the BPI provides compensation within certain limits.
These limits protect not only the insurers by limiting their liabilities but also
the car owners by cutting down the premium. Added protection can be given
by optional modifications of coverage. The Tunc proposal makes it difficult
to establish a premium rate. However, in articles 6 and 7 of his proposal
Professor Tunc provides some bases for calculating the limits of recovery.
At the present stage of the proposal these still lack uniformity and certainty,
and exclude all tort recovery.
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A second essential difference between the Tunc proposal and the BPI
concerns the role of Social Security. Mr Tunc suggests that the traffic victims
should get payment of their medical bills directly from the insurers. Of course
this would be an appreciable gain in Social Security. On the other hand the
BPI only reimburses net economic loss and overlapping with benefits from other
sources is avoided by substracting these other benefits from gross loss in calculating net loss. With regard to the role of social security it is hard to decide
which system to adopt especially as the choice will be a political one. With
a view to reform, the BPI proposal maintaining ,tort" recovery without limited
damages, and the Tunc approach as to the role of Social Security, seem preferable.
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