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HOOFDSTUK I

SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING
r - AANSPRAAK U1T ONRECHTMAT1GE DAAD.- ScHADE.- Er bestaat geen
burgerlijke aansprakelijkheid zonder schade (Dalcq, II, 2817; - De Page,
(1964), II, 949; - Mazeaud-Tunc, Traite Theorique et Pratique de la
Responsabilite Civile, I, zesde uitg. (1965), nr. 208).
Op 15 april 1957 kocht de genaamde Olieux bij de N.V. GaudAutomobile een auto Chevrolet, met eigendomsvoorbehoud zolang de prijs
niet volledig gekweten zou worden. In oktober 1957 kocht dame de
Wambersie deze wagen van de genaamde Olieux en verkocht hem onmiddellijk verder aan een genaamde Laureys.
De N.V. Gaud-Automobile beweerde dat dame de Wambersie wist
dat de wagen niet mocht verhandeld worden vermits hij niet volledig
afbetaald was en dat zij aldus een fout had begaan met de wagen aan te
kopen en verder te verkopen. Olieux was inmiddels failliet verklaard toen
de N.V. Gaud-Automobile dame de Wambersie dagvaardde in betaling
van de nog verschuldigde gedeeltelijke koopprijs.
De rechtbank van koophandel te St.-Niklaas besliste dat de recht n
van de onbetaalde verkoper op afbetaling m~!_ejgendQ_IJlS\TOorbehoud- die
de -factuur niet-deed overschrijven en ondanks de wanbetaling niet de
ontbinding maar de uitvoering van de overeenkomst vordert, ingeval van
faillissement van de koper niet geschaad worden door de handelwijze van
een derde (in casu dame de Wambersie) die de niet-afbetaalde wagen v66r
bet faillissement van de koper (Olieux) kocht en weder verkocht vermits
deze schuldvordering, zelfs indien het verkochte voorwerp nog in de massa
ware gebleven, niet bevoorrecht is (Hrb. St.-Niklaas, 12 juli 1960, R. W.,
1960-61, IIS6).
Inzake , The Scotch Whisky Association/S.A. Distilleries associees
belges en cs". besliste de feitenrechter dat aanlegster geen beroepsvereniging
was in de zin van de wet van 31 maart 1898. De feitenrechter besliste
wettelijk dat de aantasting van de individuele belangen van haar leden aan
deze beweerde beroepsvereniging geen eigen belang gaf, afgescheiden van
bet persoonlijk belang van haar leden en dat dienvolgens haar eis tot
schadeloosstelling gesteund op artikel 1382 B.W. ontvankelijkheid miste
bij gebreke aan persoonlijke schade (Cass., 28 juni 1968, ]. T., 1968, 579).
De echtgenoot kan zich buiten elke vervolging wegens overspel
burgerlijke partij stellen tegen zijn vrouw als deze vervolgd wordt wegens
aanranding der eerbaarheid op een minderjarige. De rechter kan nochtans
de eis als ongegrond afwijzen indien hij van oordeel is dat de burgerlijke
partij haar schade niet bewijst (Corr. Dinant, 20 december 1960, ]. T.,
1961, 155. met noot).
Het onderhoud van een bijzit onder bet echtelijke dak is van aard
materiele en morele schade te berokkenen aan de echtgenote. Het bestaan
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van schade client echter in elk geval afzonderlijk onderzocht te worden
(Corr. Marche-en-Famenne, 22 september I96I, ]. T., I962, 68, met
noot Ch. V.R.; - zie echter ook Cass., 6 december I96S, Pas., I966,
I, 44S).
2 - DE RECHTMATIGHEID VAN RET GEKRENKTE BELANG ALS ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE. - AANSPRAAK NA ILLICIETE ACTIVITEITEN. - Het onderscheid tussen rechtskrenking en belangenkrenking als ontvankelijkheidsvereiste voor de aanspraak op schadeloosstelling blijft de rechtsleer verdelen
(Dalcq, II, 2868;- De Page, II, I964, 9S0-9SO bis; - Dabin et Lagasse,
Examen de Jurisprudence, La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle,
nr. 89, R.C.].B., I964).
Sedert de arresten van cassatie geveld in I939 en I9SS (zie A.P.R.,
Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. I3 e.v.) is de rechtspraak daarentegen
blijkbaar in die zin gevestigd dat de krenking van een rechtmatig belang
als ontvankelijkheidsvoorwaarde tot schadeloosstelling wordt gesteld.
Een tandheelkundig instituut dat bepaalde activiteiten verrichtte in
strijd met de wet van IS april I9S8 werd door de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge afgewezen in haar eis tot schadevergoeding ten laste van
haar aangestelde-tandarts die zich aan onrechtmatige mededinging had
bezondigd. Het hof te Gent bevestigde dit vonnis overwegende dat geen
rechtmatig belang van het tandheelkundig instituut gekrenkt werd zodat het
niet gerechtigd was schadeloosstelling te eisen (Gent, I7 april I96I,
R. W., I96I-62, 7IO; R.G.A.R., I962, 69SI).
In een arrest van IS april I96o maakte het hof te Brussel een onderscheid tussen enerzijds de eis tot schadeloosstelling die een smokkelaar zou
instellen wegens storing in zijn smokkelhandel en anderzijds de eis die deze
smokkelaar instelt als eigenaar van de tijdens een smokkelrit onrechtmatig
door een derde vernielde wagen en de door hem persoonlijk geleden werkonbekwaamheid. Het hof bevestigde het vonnis a quo waarin schadevergoeding voor deze twee posten werd toegekend aan de smokkelaar
overwegende dat ,al zou de burgerlijke partij op het ogenblik van het
ongeval de carnian tot onrechtmatige doeleinden aangewend hebben, zij
niettemin in rechte eigenaarster van een carnian mocht zijn en zij door de
fout van betichte schade te dien aanzien geleden heeft; dat het feit dat de
carnian alcohol vervoerde, geen verband met de schade heeft, zonder
oorzakelijk verband met het ongeval is en als louter toevallig voorkomt;
dat het bezit van een carnian even rechtmatig als het recht op de lichamelijke
integriteit is (Brussel, IS april I96o, R.G.A.R., I96I, 6687).

3 - AANSPRAAK VAN DE BIJZIT.- Op grand van het ontbreken van rechtmatigheid in het gekrenkte belang wordt tot nog toe de aanspraak van de
bijzit tegen de aansprakelijke derde als niet-ontvankelijk afgewezen (Cass.,
2I april I9S8, Pas., I9S8, I, 92I; ]. T., I958, 564, met noot; R.G.A.R.,
I959, 6245).
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De Franse rechtspraak en rechtsleer blijven zodanig verdeeld over het
al dan niet toekennen van een vordering tot schadeloosstelling aan de bijzit
dat Tunc een zienswijze verdedigt die door zijn mede-auteurs verworpen
wordt (Mazeaud-Tunc, I, 1965, nr. 278 e.v.).
Volgens Tunc is het echte concubinaat niet immoreel per se (le vrai
concubinnage, celui qui consiste d. vivre comme mari et femme) wanneer
le bon faux menage bezield is met een totale liefde die de partners als bestendig beschouwen.
Wanneer deze totale liefde bestaat, is het concubinaat volgens Tunc
slechts een juridische fout in die zin dat de minnaars de tucht of procedurevoorschriften niet naleefden om hun wederzijdse wilsovereenstemming
in een religieuze en/of burgerlijke ceremonie te uiten.
Het is onbetwistbaar, zoals Tunc het overigens ook schrijft, dat de
bijzit in bepaalde gevallen zeer veel leed en ernstige materiele schade kan
lijden bij het afsterven van haar minnaar.
Dient daarom de aansprakelijke derde in te staan voor de vergoeding
van die schade ?
Een bevestigend antwoord op deze vraag heeft tot gevolg dat de bijzit
door de onrechtmatige daad van een derde in een beter beschermde positie
zou komen te staan dan ingeval van overleving of natuurlijk overlijden van
haar minnaar.
Waarom zou de aansprakelijke derde de bijzit moeten vergoeden
\Vanneer zij toch geen alimentatie-recht kan doeri gelden tegen haar mir1naar
en van hem ook niet erft ?
Het erkennen van de aanspraak van de bijzit plaatst haar in een betere
vermogenstoestand dan diegene waarin zij zou gebleven zijn moest de
onrechtmatige daad niet gebeurd zijn.
Indien men van oordeel is dat de bijzit een statuut zou moeten krijgen
dan kan het initiatief daartoe niet opgelegd worden aan de aansprakelijke
derde.
Deze beschouwingen nemen niet weg dat ook in Belgie de aanspraak
van de bijzit tot het bekomen van haar morele en materiele schade minstens
een keer werd erkend, zij het dan in zeer speciale omstandigheden (Krijgsraad Antwerpen, 28 mei 1947, inzake S./D., onuitgegeven : minnaar door
een medeburger aan de bezettende overheid verklikt).
4 - AANSPRAAK VAN DE UITSLUITEND RELIGIEUS GEHUWDE WEDUWE. Tenslotte moge de aandacht gevestigd worden op een arrest van het hof
van Brussel dat schadevergoeding toekende aan de weduwe van een lsraeliet
met wie zij in 1958 enkel volgens de Mozai:sche wet gehuwd was.
Het hof wees erop dat het feit van dit huwelijk aantoonde dat de
weduwe en de overledene aan hun betrekkingen een bestendig en blijvend
karakter hadden willen geven zoals dit normaal bij het burgerlijk huwelijk
hoort.
Bij arrest van 26 juni 1967 verwierp het hof van cassatie het cassatieberoep overwegende ,dat uit de omstandigheid dat een in Belgie voltrokken

religieus huwelijk er geen wettelijke waarde heeft, niet noodzakelijk voortvloeit dat het voordeel dat de vrouw die het heeft aangegaan uit het gemeenschappelijk leven haalt, onwettig is".
De erkenning dat de band tussen de weduwe en het slachtoffer ofschoon niet erkend door de wet- niet in strijd is met de openbare orde
of met de goede zeden laat de feitenrechter toe te beslissen dat het aan de
weduwe ontnomen voordeel geen onwettig voordeel is (Cass., 26 juni 1967 1
R.
1967-68, 786).
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5 - ScHADEZEKERHEID EN SCHADEBEGROT1NG. - De schade zal zeker zijn
wanneer zij in zo hoge mate waarschijnlijk is, dat de rechter niet ernstig
meer aan het tegendeel moet denken, ook al is dit theoretisch nog mogelijk
(A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 91).
Toekomstige schade komt ook voor vergoeding in aanmerking indien
het bestaan hiervan met voldoende zekerheid vaststaat.
Schadezekerheid en schadebegroting zijn echter twee onderscheiden
begrippen die wel eens verward worden wat tot gevolg heeft dat sommige
auteurs verkeerdelijk niet enkel schadezekerheid doch ook schade-actualiteit eisen (De Page, II, 1964, nr. 1020, 2°;- zie ook Brussel, 13 juni 1959,
P.A., 1962, 105; - zie ook het doordringen van deze gevaarlijke terminologie in Carr. Brussel, 10 maart 1964, R.G.A.R., 1964, 7331, waarin de
rechtbank zegt dat het overlijden van een eventuele onderhoudsplichtige
voor de burgerlijke partij een actuele en zekere materiele schade betekent.
In feite gaat het in dergelijk geval over het verlies van een loutere kans;
A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. u6).
De vraag naar schadezekerheid zal gesteld worden telkens de nabestaanden van een dodelijk slachtoffer materiele schade aanvoeren (zie
Cass., 20 juni 1961, Pas., 1961, I, 1148;- Cass., 18 juni 1962, Pas., 1962,
I, 1171;- Cass., 24 augustus 1962, Pas., 1962, I, 1251, met een dubbelzinnige motivering : verlies van kans of voldoende waarschijnlijkheidsgraad).
lndien de partijen in regelmatige besluiten een bepaalde schadebegroting vooropstellen dan mag de rechter geen andere begroting maken
zonder de redenen aan te duiden waarom de door partijen vooropgestelde
begroting niet kan aanvaard worden (Cass., 16 januari 1967, Pas., 1967,
I, 591).
Promotiekansen komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien
uit de voor handen zijnde elementen blijkt dat de voordelen voldoende
waarschijnlijk zijn om schadezekerheid te aanvaarden (Luik, 28 april 1965,
Bull. Ass., 1965, 969).
6 - EvENTUELE OF HYPOTHETISCHE SCHADE.- In de zaak S.P.R.L. Moet et
Chandon/Kapitein Johansson en Fletcher werd de gerechtelijke sekwester
van een door brand geteisterde vracht gedagvaard om zich o.m. verbod
te horen opleggen de handelsnaam van aanlegster te gebruiken bij de
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verhandeling van een partij £lessen champagnewijn voortkomende uit de
gesinistreerde scheepslading en om een schadevergoeding van IOO F te
betalen voor iedere fles champagnewijn die spijts dit verbod toch zou
verhandeld worden.
Met de eerste rechter stelde het hof van beroep vast dat de titularis
van de handelsnaam in hoofdorde een verhandelingsverbod eiste van de
champagnewijn die nog niet verhandeld was zodat zij erkende dat haar
schade slechts eventueel was en haar aanspraak tot schadevergoeding op
grond van artikel I382 niet ontvankelijk was (Brussel, 30 juni I959, P.A.,
I962, I07; - de cassatievoorziening tegen dit arrest op het vlak van de
toepassing van de wet van I april I 879 inzake bescherming van fabrieksen handelsmerken werd verworpen; - zie Cass., 27 oktober I96I, Pas.,
I962, I, 218).
Elke verwarring tussen de begrippen schadezekerheid en schadebegroting moet vermeden worden. Het delicate van de schadebegroting
mag niet omzeild worden door te stellen dat de schade hypothetisch is.
Indien men aanneemt dat het vroegtijdig overlijden van beider ouders
normaal een kleinere nalatenschap impliceert voor de kinderen dan een
overlijden op meer gevorderde leeftijd, dan volstaat het niet te zeggen dat
die schade hypothetisch is.
De schade is zeker, enkel de begroting kan lastig zijn (anders : Brussel,
10 februari 1960, R.G.A.R., 196I, 6769).
Het onderscheid tussen schadezekerheid en schadebegroting \Vel'd zeer
goed gemaakt door het hof te Gent toen het aannam dat de namaking van
tekeningen en modellen een verkoopsvermindering veroorzaakte van het
nagemaakte weefsel.
Bij de schadebegroting hield het hof niet alleen rekening met de
terugslag van de verminderde produktie op de vaste algemene kosten, de
nadelige invloed van de namaking op de bijval waarvan het gemaakte weefsel
genoot doch ook met de verouderingsfactor van elke modecreatie en het
feit dat het nagemaakte weefsel wellicht gedeeltelijk aan de man werd
gebracht bij persoonlijke handelsrelaties van de beklaagde die de burgerlijke
partij toch niet zou hebben bereikt. Het hof kende materieel ex aequo et
bono 5o.ooo F schadevergoeding toe en beval de publikatie van het arrest
ter vergoeding van de morele schade (Gent, I4 maart I96I, R. W., 1961-62,
I26o; - zie ook : Brussel, 24 september I965, ]. T., 1966, 354 : begroting
van de schade door een P.V.B.A. geleden die verkeerdelijk in het handelsregister genoteerd werd als zijnde in faillissement).
7 - W1JZIGING VAN DE SCHADE. - Indien de schade zelf in haar omvang
kan gewijzigd worden dan zal de rechter hiermede rekening dienen te
houden op het ogenblik van zijn begroting.
De rechter kan vaste en provisionele vergoedingen toekennen en zal
rekening houden met de overlevingsduur van de rechthebbende van het
slachtoffer.
Het hof van Luik kende aan een 35-jarige vrouw lijdende aan sclerose

en plaque ingevolge het overlijden van haar echtgenoot een provisioned
gekapitaliseerd bedrag toe berekend over een periode van 10 jaar zijnde
haar vermoedelijke levensduur in de huidige stand van de wetenschap
(Luik, 22 april 1964, Bull. Ass., 1965, 512, met noot R.P.).
Wanneer de gelaedeerde voorbehoud vraagt voor de toekomst ingeval
zijn toestand nag zou verergeren dan moet de feitenrechter een gebeurlijke
afwijzing van deze vraag behoorlijk motiveren. De eis van het slachtoffer
bedoelt de erkenning van een recht ,daar krachtens artikel 27, tweede lid
van de wet van 17 april 1878, zoals gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961,
de dertigjarige verjaring pas begint te lopen vanaf de uitspraak van de
beslissing die dit voorbehoud aanneemt" (zie Cass., 11 maart 1968, R. W.,
1968-69, 26o).
De rechtsvordering die de burgerlijke partij instelt nadat haar voorbehoud voor de strafrechter werd geakteerd, client door de burgerlijke
rechter te worden beslecht (Cass., 8 februari 1965, R. W., 1965-66, 1534).

8 - BEW1JS VAN BESTAAN EN OMVANG VAN DE SCHADE. - Dit bewijs mag
met aile rechtsmiddelen geleverd worden met inbegrip van vermoedens.
Inzake Kumpen/R.T.T. kende het hof te Luik op 14 juni 1961 aan de
R.T.T. ~en schadevergoeding toe waarvan het detail aan Kumpen was
medegedeeld enige tijd voor het aanhangig maken van het geding. Kumpen
had op deze gedetailleerde mededeling van de R. T. T. niet gereageerd en
het hof besliste dat deze inactie vanwege een handelaar het vermoeden
impliceert dat de omvang van de gevorderde schadevergoeding juist is.
Het hof van cassatie verwierp de voorziening van Kumpen tegen dit arrest
overwegende dat het bewijs van de omvang van de schade door aile rechtsmiddelen en met inbegrip van vermoedens mag geleverd worden (Cass.,
12 oktober 1962, Pas., 1963, I, 192; - zie in dit verband A.P.R., Tw.
Schade en Schadeloosstelling, nr. 82, het criterium van de gewone gang van
zaken; - Dalcq, II, 2865).
Binnen de perken van de conclusies van partijen beoordeelt de feitenrechter soeverein de omvang van de schade (Cass., 14 september 1964, Pas.,
1965, I, 38; - Cass., 14 februari 1966, Pas., 1966, I, 769).

9 - VERL1ES VAN EEN KANS. -Tot het probleem van de schadezekerheid

behoort de vraag of een verloren kans al dan niet voor vergoeding in aanmerking komt (A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 103).
Het verlies van een kans waarop de gelaedeerde mocht rekenen kan
schade uitmaken waarvan het herstel kan gevorderd worden. De feitenrechter client te onderzoeken of de kans waarschijnlijk genoeg is om voor
vergoeding in aanmerking te komen. De onrechtmatige daad heeft bij
verondersteiling een definitieve toestand geschapen zodat slechts kan
onderzocht worden of de verloren kans waarvoor men vergoeding vordert
al dan niet verwezenlijkt zou worden (Mazeaud-Tunc, 1965, nr. 219).
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De N.M.B.S. heeft herhaaldelijk vergoeding gevraagd en bekomen
voor het verlies van een kans wanneer derden in strijd met de wettelijke
bepalingen aan bezoldigd vervoer van passagiers deden (zie aangehaalde
rechtspraak in Dabin en Lagasse, R.C.].B., 1964, nr. 86; - Dalcq, II,
2823; - Cass., 26 juni 1961, f. T., 1962, 59, met noot Dalcq; - Cass.,
I I mei 1964, Pas., 1964, I, 966).
Met de huwelijkskansen van een weduwnaar kan geen rekening
gehouden worden omdat een loutere eventualiteit niet in aanmerking
genomen wordt (Militair hof, 28 juni 1966, R. W., 1967-68, 88).
Bij de begroting van de schadevergoeding die een deurwaarder verschuldigd is wegens voorbarige betekening van een vraag tot vernieuwing
van een handelshuurovereenkomst client o.m. rekening te worden gehouden
met de kanseri van het bekomen van de huurvernieuwing (Luik, 14 januari
1965, fur. Lieg~, 1964-65, 170; - zie ook Rb. Hasselt, 9 oktober 1963,
R.G.A.R., 1964, 7348 : niet-ondertekening van dagvaarding voor hof
van cassatie).
In de zaak Mazure/X. besliste de rechtbank van koophandel te Brussel
op 6 september 1966 dat een verzekeringsmakelaar die zijn klant onvolledig
inlicht over de wijze waarop hij zich burgerlijke partij kan stellen voor de
strafrechtbank, aansprakelijk is voor de schade die deze klant lijdt. De rechtbank begrootte deze schade als een verlies van de kans om de strafrechtelijke
veroordeling van de beklaagde te bekomen en kende 5 .ooo F ex aequo
et bono toe. Met Jean Scoriels die het vonnis in de R.G.A.R. kanttekende
moet echter aangenomen worden dat in casu de rechtbank ten onrechte
de begroting van het verlies van een kans heeft gemaakt vermits de beklaagde
in graad van beroep was vrijgesproken en zijn onschuld zodoende erga
omnes toch vaststond (zie R.G.A.R., 1966, 7749).
lndien een proceduretermijn verstrijkt door de fout van een advocaat
dan komt zijn professionele aansprakelijkheid in het gedrang. Schadeherstel
impliceert dat de client een ernstige kans had uit de procedure voordeel te
trekken (Rb. Luik, 7 februari 1963, fur. Liege, 1963, 251 : afwijzing van
de eis van een aannemer van openbare werken die zijn advocaat gelast had
een aan termijnen gebonden procedure in te leiden tegen een gemeente,
overwegende dat niettegenstaande de aansprakelijkheid van de advocaat
vaststond, de kans tot welslagen van de geplande procedure uitgesloten was).
Wanneer de gelaedeerde partij bewezen heeft in zijn vroegere examens
te zijn geslaagd dan kan het verlies van een schooljaar niet meer beschouwd
worden als het verlies van een kans om in de examens van dit schooljaar
te slagen (Rb. Dinant, 10 oktober 1966, Bull. Ass., 1967, 853).
10 - Ex AEQUO ET IioNo BEGROTINGEN.- lndien de rechter schade vaststelt doch de elementen voor een preciese begroting ontbreken dan kan hij
de vergoeding ex aequo et bono ramen (Cass., 8 maart 1965, Pas., 1965, I,
696 : toekenning door de feitenrechter.van een ex aequo et bono bedrag voor
tijdelijke werkonbekwaamheid aan een vennoot in een familiebedrijf spijts
een boekhoudkundig expertiseverslag besluitende dat de burgerlijke partij
So

geen schade had geleden; - Cass., 23 december 1963, Pas., 1964, I, 428 :
ex aequo et bono toekenning van 90o.ooo F wegens het overlijden van een
kleine patroon met nettobedrijfsinkomen van 133.900 F per jaar en met
lucratieve levensduur van een twintigtal jaren doch waarvan precies de
hoedanigheid van kleine patroon een juiste benadering van de lucratieve
levensduur onmogelijk maakte;- Cass., 25 april 1966, Pas., 1966, I, 1069 :
verwerping van een voorziening tegen een arrest waarbij het hof van Brussel
15o.ooo F lijfrente had toegekend vanaf de 21ste verjaardag overwegende
dat de toekomst van het slachtoffer zoveel onbekenden, kansen en risico' s
bevatte dat de economische waarde waarvan het slachtoffer beroofd werd,
slechts ex aequo et bono kon beg root worden).
De feitenrechter moet niet enkel zeggen waarom hij een door de
partijen voorgestelde schadebegroting niet aanvaardt (Cass., 8 november
1963, Pas., 1964, I, 269; R.G.A.R., 1964, 7355 : verbreking van een arrest
waarbij het hof te Gent inzake onrechtmatige cessie van brevetten en
fabrikatiegeheimen een schadevergoeding ex aequo et bono toekende na
afweging van de voordelen die Sonnino zou bekomen hebben indien hij de
onderhandelingen had bijgewoond en zonder te antwoorden op de conclusies van Sonnino die stelde dat zijn schade moest begroot worden op de
waarde die deze brevetten volgens hem bezaten) doch hij moet bovendien
motiveren waarom enkel een ex aequo et bono schadebegroting mogelijk is
(Cass., 17 januari 1966, Pas., 1966, I, 636 : ex aequo et bono raming van het
bevrachtingsverlies van een vernielde aanhangwagen; - Cass., 6 maart
1967, Pas., 1967, I, 822 : verbreking van een arrest waarin het hof te Luik
een ex aequo et bono loon als berekeningsgrondslag aannam zonder te zeggen
waarom de door de beklaagde aangeduide berekeningsgrondslag niet kon
aanvaard worden en evenmin zonder de ex aequo et bono begroting te
verantwoorden).
Toepassingen van een ex aequo et bono begroting van de schade vindt
men zeer vaak in de rechtspraak : het niet kunnen deelnemen aan de eerste
examenzittijd in een hoger onderwijsinstituut (zeevaartschool) betekent
een objectieve schade waarvan de begroting ex aequo et bono op 25.000 F
werd geraamd (Brussel, 3 november 1967, R. W., 1967-68, 796); het verlies
van een universiteitsjaar werd door de rechtbank te leper ex aequo et bono
geraamd op 35.000 F en door het hof te Brussel op 75.ooo F (Rb. leper,
7 december 1966, Bull. Ass., 1967, 857; - Brussel, 2 december 1964,
R.G.A.R., 1965, 7436); het verlies van een studiejaar in het hoger technisch
onderwijs werd te Dinant ex aequo et bono op 100.000 F geraamd (Corr.
Dinant, 10 oktober 1966, Bull. Ass., 1967, 853).
11 - VERGOEDENDE INTERESTEN EN VERWIJLSINTERESTEN. Volgens de
constante rechtspraak van het hof van cassatie omvat de term gerechteiijke
interesten inzake onrechtmatige daad zowel de vergoedende interesten
(interets compensatoires) als de verwijlsinteresten (interets moratoires)
(zie o.m. Cass., 8 november 1965, Pas., 1966, I, 318;- Cass., 29 november
1965, Pas., 1966, I, 420).
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Vergoedende interesten zijn de vergoeding voor het uitstel van betaling
van het door de aangesprokene verschuldigde bedrag tot op de dag van de
gerechtelijke beslissing (A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 331
e.v.; - Cass., 24 januari 1966, Pas., 1966, I, 658).
De vergoedende interesten maken een bestanddeel uit van de schade
die door de feitenrechter begroot wordt op het ogenblik van de uitspraak
(Cass., 31 oktober 1966, Pas., 1967, I, 285).
De feitenrechter oordeelt soeverein of er vergoedende interesten dienen
te worden toegekend, vanaf wanneer en tegen welke rentevoet zij dienen
aangerekend te worden (Fonteyne, J., Les interets compensatoires et moratoires au le sommeil des justes, R.G.A.R., 1968, 8132;- Cass., 14 september
1964, Pas., 1965, I, 38 : verwerping van de voorziening tegen een arrest
waarbij de vergoedende interesten op provisionele schadevergoedingen
werden geweigerd; - Cass., 20 juli 1965, Pas., 1965, I, 1194 : bij gebreke
een welbepaalde rentevoet aan te duiden verwijst de feitenrechter noodzakelijkerwijze naar de wettelijke rentevoet; - Corr. Dinant, 7 februari
1966, R.G.A.R., 1966, 7644 : de inertie van het slachtoffer vertraagde de
neerlegging van het medisch verslag zodat de rechtbank de vergoedende
interesten slechts toekende tot op de dag waarop de geneesheer-deskundige
deze inertie vaststelde; - Cass., 14 februari 1966, Pas., 1966, I, 769 :
verwerping van een cassatieberoep tegen een arrest waarbij de vergoedende
interesten zowel voor wat de bestendige werkonbekwaamheid als de tijdelijke werkonbekwaamheid-en de diverse uitgaven werden aangerekend-vanaf
de datum van het ongeval niettegenstaande de beklaagde in conclusies de
stelling had verdedigd dat conform een unanieme rechtspraak (sic) de
vergoedende interesten voor bestendige werkonbekwaamheid pas aangerekend konden worden vanaf de consolidatiedatum en voor de andere
posten (T.W.O. en uitgaven) vanaf de datum van de uitgaven of minstens
vanaf een gemeenschappelijke datum. Het hof van cassatie oordeelde dat
de feitenrechter binnen de conclusies van de partijen soeverein oordeelt over
de aanrekeningsdata;- Rb. Antwerpen, 7 februari 1963, R. W., 1962-63,
1903 : het staat de rechter vrij de schadevergoeding te splitsen in een
hoofdsom en interesten, ofwel een enkele hoofdsom toe te wijzen;- Corr.
Leuven, 24 januari 1966, R. W., 1965-66, 1550 : toekenning van een bedrag
ex aequo et bono voor inkomstenverlies met uitsluitende toekenning van
verwijlsintresten vanaf de dag van het vonnis overwegende dat naar het
oordeel van de rechtbank de naar billijkheid bepaalde vergoeding te beschouwen was als een compensatie van het verloren kapitaal en de intresten;
- Rb. leper, 25 april 1963, R. W., 1963-64, 1225 : afwijzing van de vraag
strekkende tot het bekomen van vergoedende intresten daar de burgerlijke
partij 3 jaar wachtte om haar vordering voor de rechtbank in te stellen; Brussel, 18 december 1963, R. W., 1963-64, 16o6: de vergoedende intresten
zijn verschuldigd vanaf de datum waarop de schade zich veruiterlijkt heeft).
De vergoedende interesten en de schadevergoeding in hoofdsom
hebben dezelfde juridische oorzaak (Brussel, 27 juni 1963, Pas., 1963,
II, 243; - zie anders : Rb. Dinant, 23 december 1964, R.G.A.R., 1965,

7498 met kritische noot Scoriels : nadat aanlegger in een eerste geding zijn
schade had begroot op 75o.ooo F vroeg hij in een tweede geding de
vergoedende interesten. De rechtbank verklaarde deze eis ontvankelijk
overwegende dat de twee eisen een verschillend voorwerp en oorzaak
hadden ,le fait juridique generateur du droit etant dans l'une des actions
(de eerste eis strekkende tot het bekomen van 75o.ooo F schadevergoeding) la faute generatrice de 1' accident et du prejudice en resultant,
dans 1' autre (de tweede eis strekkende tot het bekomen van vergoedende
interesten) le retard apporte a l'indemnisation").
Dit vonnis werd zeer terecht gekritiseerd door Scoriels die opmerkte
dat de opeenvolgende eisen niet enkel dezelfde oorzaak hadden, doch ook
hetzelfde voorwerp, nl. de vergoeding van de geleden schade (zie ongeveer
in dezelfde zin Dalcq, R.C.].B., 1968, 384).
Vergoedende interesten dienen te worden toegekend ongeacht of de
aanspraakgerechtigde enig bedrag heeft uitbetaald, vermits zij ertoe strekken
het uitstel van de verschuldigde betaling te vergoeden (Hrb. Brussel,
30 december 1965, ]. T., 1966, 228).
Ch8mage-vergoedingen maken geen dubbel gebruik met de vergoedende interesten die in geval van totaal verlies van een voertuig worden
toegekend (Brussel, 15 september 1965, R.G.A.R., 1966, 7590).
Niettegenstaande hij geen interesten betaalde mag een gesubrogeerde
verzekeraar aanspraak maken op de vergoedende interesten die de verzekerde vanwege de aansprakelijke kan eisen, daar hij binnen de perken van·
zijn dekking in aile rechten van zijn verzekerde gesubrogeerd is (Cass.,
6 december 1965, Pas., 1966, I, 443; R. W., 1966-67, 852; - Cass.,
27 januari 1966, Pas., 1966, I, 679).
Verwijlsinteresten daarentegen zijn pas verschuldigd vanaf de dag
waarop de gerechtelijke uitspraak schadevergoeding toekent (Cass., 23 juni
1966, Pas., 1966, I, 1364;- Cass., 24 augustus 1967, R. W., 1968-69, 793).
De verwijlsinteresten lopen tot op de dag van de definitieve betaling
van de schadevegoeding in hoofdsom en vergoedende interesten.
12 -

ScHADEBEGROTING NAAR BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT.

- Alhoewel het befaamde arrest Bologne/Sainte moeilijk aan een choiceof-law approach zou kunnen weerstaan moet nog steeds gesteld worden dat
in Belgie de aanspraak van de gelaedeerde in beginsel en omvang beheerst
wordt door de lex loci delicti commissi (Cass., voltallige terechtzitting,
17 mei1957, Pas., 1957, I, IIII; R.C.].B., 1957, 192, met nootVander Elst;
- Cavers, David F., The Choice-of-Law Process, 1965; -von Mehren,
Arthur T., and Trautman, Donald, The Law of Multistate Problems, 1965).
Het hof van cassatie verwierp de voorziening tegen een arrest van het
militair hof waarbij conform artikel 6 van het Verdrag van Bonn van
26 mei 1952 de aanspraak van Belgische onderdanen tegen een Belgisch
militair naar Belgisch recht werd geapprecieerd niettegenstaande het
verkeersongeval in Duitsland plaats vond (Cass., 2 januari 1961, Pas., 1961,
I, 465; R.G.A.R., 1963, 7126).

Het hof van cassatie verbrak een arrest van Brussel waarin beslist
werd dat een Finse scheepvaartmaatschappij haar aansprakelijkheid kan
beperken conform haar nationale wetgeving voor de schadelijke gevolgen
van een aanvaring tussen haar vaartuig en een Nederlands schip in de
N ederlandse territoriale wateren.
Het hof van cassatie stelde dat de beperking van aansprakelijkheid
van de scheeps-eigenaar de wijze en omvang van de herstelplicht betreft en
zodoende volgens de lex loci delicti commissi client beoordeeld te worden
(Cass., 23 november I962, Pas., I963, I, 374; R. W., I962-63, I I97, met
noot E.B.; R.G.A.R., I963, 7o2I).
Het hof te Gent localiseerde de onrechtmatige daad waarbij 2 kinderen
tijdens een uitstap in Nederland verdronken algeheel in dit land en stelde
vast, zoals de eerste rechter, dat de Nederlandse wet (artikel I406 N.B.W.)
de gevorderde schadeloosstelling (begrafeniskosten en morele schade) niet
toeliet (Gent, I9 juni I962, R. W., I962-63, 845, met uitgebreide noot van
Frans Bouckaert; R.G.A.R., I963, 7022).
De rechtspraak van onze hoven en rechtbanken heeft wel dit zonderlinge gevolg dat gelaedeerde Belgische onderdanen er alle belang bij hebben
in Nederland zelf schadevergoeding te eisen van aansprakelijke landgenoten
indien het ongeval in dit land gebeurde (Arr. Rb. Breda, 2 oktober I962,
R. W., I962-63, I794: voor deze rechtbank werd tussen twee Belgen een geding gevoerd betreffende de schadelijke gevolgen van een verkeersongeval.
De aansprakelijke partij Fransen werd veroordeeld tot integrale terugbetaling van de geneeskundige kosten die Backx voor zijn vrouw en minderjarig kind betaalde, overwegende dat volgens Nederlands I.P.R. de schadelijke gevolgen van een in Nederland tussen Belgen veroorzaakt ongeval naar
Belgisch recht dienen beoordeeld te worden ; de burgerlijke rechtbank te
Antwerpen (4 april I963, R. W., I963-64, 5I) weigerde daarentegen Nederlands recht toe te passen in een geschil tussen Nederlanders naar aanleiding
van een aanrijding in Belgie).
13 - HERSTEL IN SPECIFIEKE VORM. - Het herstel in specifieke vorm geniet
voorrang. De geldelijke vergoeding van schade komt pas ter sprake als
vastgesteld wordt dat een specifiek herstel onmogelijk is (A.P.R., Tw.
Schade en Schadeloosstelling, nr. 276 e.v.; - De Page, II, 1026).
Het hof van cassatie verwierp de voorziening tegen een vonnis waarbij
de rechtbank te Antwerpen zetelende in graad van beroep het vonnis
bevestigde van de vrederechter die op vraag van de geburen niet alleen de
herstelling en wijziging van het dak van een gieterij bevolen had, teneinde
rook en uitwasemingen langs uitlaatpijpen te Iaten ontsnappen, doch ook
bevolen had de schouwen van de ovens tot 5 m. boven de nok van het dak
op te trekken.
Het hof stelde zeer duidelijk dat de rechter ter sanctionering van de
verplichting niet-te-schaden de macht heeft deze verplichting in natura
te doen nakomen en slechts subsidiair tot geldelijke schadevergoeding
veroordeelt, als een specifieke uitvoering onmogelijk of niet meer mogelijk is

(Cass., 27 april 1962, Pas., 1962, I, 938, met advies van advocaat generaal
Dumont).
Gepubliceerde rechtspraak inzake herstel in specifieke vorm ontmoet
men zelden op het terrein van de onrechtmatige daad.
De rechtspraak inzake erfdienstbaarheden, stedebouwwetgeving en
zelfs uitvoering van contractuele prestaties is ongetwijfeld rijker.
Inzake Elma Chain Stores/Vermeer-Thijs stelde de rechtbank te
Turnhout vast dat verweerder zich plichtig had gemaakt aan onrechtmatige
mededinging door ongeoorloofde en fictieve prijsvergelijking, legde hem
verbod op zich nog aan dergelijke praktijken over te leveren, veroordeelde
hem tot schadevergoeding en machtigde aanlegster het vonnis te publiceren
overwegende o.m. dat de bevoegdheid van de gewone rechtsmacht niet
beperkt is tot het vaststellen van de vergoedingen en veroordeling tot de
geldelijke sommen waardoor de schade client hersteld, doch de gewone
rechtsmacht bevoegd is om een zo passend mogelijk herstel der veroorzaakte
schade op te leggen, desnoods alle bevelen of verboden· uit te vaardigen
die er kunnen toe strekken een reeds ingetreden maar voortdurende schade
stop te zetten of een toekomstige schade te voorkomen (Rb. Turnhout,
15 februari 1967, R. W., 1966-67, 1618).
In zijn jongste bijdrage in de R.C.].B. (1968, 368, nr. 108)
schrijft Dalcq dat het cassatie-arrest van 13 oktober 1966 (Pas., 1967, I,
202; ]. T., 1967, 78, met noot) aantoont hoe nuttig het is het begrip van
herstel in specifieke vorm te gebruiken wanneer de aansprakelijke terzelfdertijd schuldeiser is van de gelaedeerde en wettelijk of gerechtelijke schuldvergelijking verboden is.
Welke waren de feiten terzake? De verweerder in cassatie betaalde
regelmatig zijn R.M.Z.-bijdragen aan een aangenomen sociaal secretariaat.
Niettegenstaande de R.M.Z. herhaaldelijk door zijn inspectiedienst
verwittigd was over het wanbeheer van dit sociaal secretariaat deed hij
niets om de verleende machtiging te laten intrekken en stelde hij het sociaal
secretariaat zelfs niet in gebreke de bijdragen te overhandigen.
Het aangenomen sociaal secretariaat geraakte uiteindelijk in een
toestand van kennelijk onvermogen te betalen.
Op dat ogenblik dagvaardde de R.M.Z. verweerder in cassatie tot
betaling van de bijdragen.
De feitenrechter stelde vast dat de bijdragen regelmatig waren betaald
aan het sociaal secretariaat en dat het gernis aan overschrijving van de
bijdragen naar de R.M.Z. aan dezes fouten en nalatigheden te wijten was.
De R.M.Z. tekimde cassatieberoep aan overwegende dat uit het vonnis
niet kon afgeleid worden of de rechter oordeelde dat verweerder geldig
bevrijd was door betaling aan het sociaal secretariaat, dan wel of de R.M.Z.
wegens eigen fout niet gerechtigd was de betaling van bijdragen te vorderen
en dat bovendien de feitenrechter impliciet een door de wet verboden
gerechtelijke compensatie had doorgevoerd.
De voorziening werd verworpen overwegende dat de feitenrechter de
vordering van de R.M.Z. tegen de verweerder die regelmatig had betaald,

ongegrond had verklaard omwille van de eigen fout van de R.M.Z. en geen
gerechtelijke compensatie had doorgevoerd.
Op grand van deze feitelijke gegevens zijn wij het niet eens met de
noot onderaan dit arrest in de journal des Tribunaux verschenen : ,L'arret
annote interprete toutefois la decision des juges du fond comme ayant,
non point consacre une compensation judiciaire interdite par la loi, mais
comdamne l'O.N.S.S. a reparer en nature les consequences de la faute
commise par lui en negligeant de retirer en temps utile 1' agreation du
secretariat social''.
In zoverre de inhoud van het bestreden vonnis doorschemert in de
ontwikkelde cassatiemiddelen lezen wij nergens dat de R.M.Z. veroordeeld
werd in nature of om specifiek een schade of de gevolgen van zijn fouten
te herstellen.
Wei integendeel werd de eis van de R.M.Z. als ongegrond afgewezen
omdat hij zelf aansprakelijk was voor het niet ontvangen van de bijdragen
omwille van zijn slordigheid en passiviteit t.o.v. het sociaal secretariaat.
Ook de beknopte inhoud bovenaan het gepubliceerde arrest in de
journal des Tribunaux geeft naar ons gevoelen een onnauwkeurige weergave
van de inhoud.
Enkel een niet bij te treden extensieve interpretatie van het arrest laat
toe een vorm van specifiek herstel te zien in de afwijzing van de eis van
de R.M.Z.
____ Hetregentsbesluit_van 26juni 1945 maakte inderdaad van het so_ciaal
secretariaat een mandataris van de werkgever doch niet van de R.M.Z.
Indien nu de bedrieglijke praktijken van een mandataris, in casu het
sociaal secretariaat, vergemakkelijkt worden door de foutieve inertie van
de schuldeiser - de R.M.Z. is verplicht de aktiviteiten van het sociaal
secretariaat te controleren, minstens onregelmatige praktijken aan te klagen
-dan kan toch moeilijk beweerd worden dat een afwijzing van de schuldeiser (R.M.Z.) in rechte een specifiek herstel van de schade van de schuldenaar beoogt.
Praktisch beschouwd bereikte in casu de schuldenaar - die niet
rechtsgeldig schijnt bevrijd te zijn door betaling aan het sociaal secretariaat
- een compensatie avant-la-lettre, doch een uitdrukkelijke veroordeling tot
specifiek schadeherstel liep de R.M.Z. niet op.
HOOFDSTUK II

DE AANSPRAAKGERECHTIGDEN
OP SCHADELOOSSTELLING
14 - DE HoEDANIGHEID VAN AANSPRAAKGERECHTIGDE. Geformuleerd
vanuit het standpunt van de aanspraak luidt artikel 1382 : elke mens, die
schade heeft geleden, veroorzaakt door de schuld van een ander, heeft
tegen deze laatste recht op vergoeding van de veroorzaakte schade (A.P.R.,
Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 123).
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Als aanspraakgerechtigde kan nooit a priori uitgesloten worden wie
stelt dat hij in een rechtmatig belang gekrenkt werd. Integendeel zal zijn
eis a posteriori afgewezen worden, wanneer de aangevoerde schade niet
zeker vaststaat (A.P.R., o. c., nr. 127).
In verband met de verschillende hoedanigheden waarin een persoon
kan optreden terzake van eenzelfde onrechtmatige daad, client gewezen op
het nieuwe artikel 389 B.W. waarbij ondermeer bepaald wordt dat gedurende het huwelijk de ouders gezamenlijk de persoonlijke goederen van
hun minderjarige kinderen beheren.
Deze nieuwe bepaling in het B.W. betreft als het ware de actieve zijde
van de vertegenwoordiging naar buiten van het patrimonium van de
minderj arige.
Elke aanspraak namens het kind client, staande het huwelijk, door
beide ouders te worden uitgeoefend.
Aan de primaire aansprakelijkheid van de vader zoals opgenomen in
artikel 1384 B.W. werd echter niets veranderd.
De inkomsten uit de arbeid van iemand die gehuwd is onder het
stelsel van de gemeenschap van goederen vallen in gemeenschap, maar de
geschiktheid om deze inkomsten te produceren is geen gemeenschapsgoed.
De vordering tot vergoeding van schade die een huwelijkspartner lijdt door
aantasting van zijn fysische integriteit blijft hem eigen, zodat de man tot
recuperatie hiervan niet kan optreden als beheerder van de goederen van
de gemeenschap (Cass., 25 november 1963, R. W., 1963-64, 1907; ]. T.,
1964, 226; R.G.A.R., 1964, 7298).
Wanneer een schuldeiser conform artikel 1166 B.W. een vordering
instelt tegen de schuldenaar van zijn schuldenaar dan moet de schuldeiser
niet voorafgaandelijk gesubrogeerd worden in de rechten van zijn schuldenaar, daar hij een eigen recht doet gelden. Deze schuldeiser hoeft over geen
uitvoerbare titel te beschikken en zijn schuldvordering moet evenmin
liquide zijn. Zijn aanspraak moet zeker, aktueel en onvoorwaardelijk zijn.
De aanspraak op schadevergoeding ontstaat op het ogenblik waarop de
schade ontstaan is (Luik, I4 januari 1961, Pas., 1961, II, 238).
Over dit laatste beginsel heerst in de Belgische rechtspraak wellicht
unanimiteit (A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 150).
De aanspraak van de nabestaanden zal verder onderzocht worden.
In deze rubriek beperken wij ons tot een afzonderlijk onderzoek van de
aanspraken van derden en meer bepaald van vennoten, bedrijfshoofden en
risicodragers, omdat zij meestal hun eisen kunnen stellen ongeacht het
overlijden of de verwonding van de fysisch gelaedeerde.

15 - DE AANSPRAAK VAN VENNOTEN EN BEDRIJFSHOOFDEN. - Buiten de
aanspraak van nabestaanden, is er ten aanzien van de ruime draagwijdte
van artikel 1382 B.W., theoretisch een onbeperkte mogelijkheid van
aanspraken. Al wie schade stelt door de onrechtmatige daad veroorzaakt,
is ontvankelijk in zijn eis tot schadeloosstelling. Geen enkele aanspraakgerechtigde werd immers door de wet uitgesloten (A.P.R., Tw. Schade en
Schadeloosstelling, nr. 1002 e.v.).

Dame Schmidt vervulde een leidende functie in de firma Gevers,
raadgevers in octrooien e.d. lngevolge opgelopen verwondingen kon Dame
Schmidt haar diensten tijdelijk niet presteren. De firma Gevers stelde zich
burgerlijke partij voor de strafrechter teneinde vergoeding te bekomen van
haar persoonlijke schade spruitende uit het tijdelijk verlies der diensten
van dame Schmidt en uit de desorganisatie door dit prestatieverlies veroorzaakt.
Bet hof te Brussel aanvaardde dat de schade van de burgerlijke partij
het onvermijdelijke gevolg was van de fouten van de beklaagde, kende aan
de firma Gevers I F provisionele schadevergoeding toe en stelde een
deskundige aan om ,de geldelijke gevolgen van dit plotse verlies van een
medewerker te bepalen" (Brussel, 2 december I964, R.G.A.R., I965, 7449;
- zie in dezelfde zin Gent, I6 maart I965, R.G.A.R., I966, 7602).
16 - RrsiCODRAGERS. - Bet komt vaak voor dat, tengevolge van de
overeenkomst die het slachtoffer had aangegaan, bv. een verzekeringsovereenkomst, of tengevolge van de wet of een reglementair statuut, het
ongeval dat aan de onrechtmatige daad van een derde te wijten is, aanleiding
geeft tot aanspraken tegen derden - risicodragers in de ruimste zin van
het woord- nl. een verzekeraar, een werkgever, een openbaar bestuur, die,
uit overeenkomst of uit de wet gehouden zijn tot uitkering van een verzekerd
kapitaal, van een rente of een pensioen, tot voortbetaling van het loon van
het slachtoffer, of tot vergoeding van geneeskundige kosten e.d. (A.P.R.,
Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. IOI2 e.v.).
17 - SUBROGATIERECHT VAN DE WERKGEVER DIE RET GEWAARBORGD WEEKEN/OF MAANDLOON BETAALDE. - De wet van IO december I962 op het
gewaarborgd week- en maandloon heeft de hoedanigheid risicodrager van
de werkgever nog verruimd.
Bistoriek, toepassingsvereisten, berekening van carenstijd en vergoedingen dienen hier niet volledig besproken te worden (zie hierover
A.P.R., Tw. Arbeidsovereenkomst - Handarbeiders, nr. 340 e.v.; A.P.R.,
Tw. Arbeidsovereenkomsten- Bedienden, nr. 450 e.v.; 480 e.v.;- R.P.D.B.,
Compl. I, Tw. Accidents du travail, nr. 334 e.v.; - Van Deurzen, A.,
De wet van ro december 1962 waardoor de wet op het arbeids- en bediendencontract gewijzigd wordt, R. W., I962-63, I849).
Bet moge volstaan te onderlijnen dat de werkgever wettelijk gesubrogeerd is in alle rechten die de werknemer tegen een aansprakelijke derde
kan Iaten gelden en dit tot beloop van de vergoedingen die hij conform
deze wetgeving aan zijn werknemer heeft uitgekeerd.
Indien de werkgever het gewaarborgd weekloon heeft uitbetaald aan
een arbeider die het slachtoffer werd van een arbeids- of arbeidswegongeval,
dan steunt zijn wettelijk subrogatierecht op artikel 28 bis, b, van de wet
van IO maart 1900 zoals gewijzigd door artikel 75, § I van de wet van
24 december I963.
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Heeft de arbeider het gewaarborgd weekloon ontvangen naar aanleiding van een ongeval dat uitsluitend onder het gemeen recht ressorteert,
dan vindt de werkgever zijn wettelijk subrogatierecht in artikel 29 van de
wet van IO maart I900, zoals gewijzigd door artikel I7 van de wet van
IO december I962.
Bedienden die het slachtoffer worden van een ongeval of ziekte,
ontvangen naargelang de aard en vooropgestelde duur van hun arbeidsovereenkomst een gewaarborgde maand- of weekvergoeding (artikel IO,
§ I en 2 Koninklijk Besluit van 20 juli I955 zoals ingevoerd door artikel 24
van de wet van Io december I962).
Door uitoefening van zijn subrogatierecht kan de werkgever niet
meer rechten verkrijgen dan zijn werknemer.
De aansprakelijke derde kan tegen de werkgever dezelfde excepties
inroepen als tegen de gelaedeerde-werknemer.
De werkgever kan in geen geval zijn uitkeringen aanrekenen op de
morele schadevergoeding die aan de werknemer of zijn rechthebbenden
wordt toegekend (zie Van Deurzen, o. c., I88o).
18 - HET CUMULATIEVERBOD VAN VERGOEDINGEN. - Cumulatie van ver;oedingen is in hoofde van de werknemers verboden.
Artikel 10, § 6 K.B. van 20 juli 1955 stelt zeer duidelijk dat de werknemer-bediende die het slachtoffer wordt van een arbeids- of arbeidswegongeval zijn gewaarborgde week- of maandwedde niet mag cumuleren met
de forfaitaire vergoedingen.
Artikel IO, § 2, 1° (zoals gewijzigd door artikel 75, § 2 van de wet
van 24 december 1963) bepaalt dat de verzekeraar-arbeidsongevallen gehouden is aan de werkgever de dagelijkse vergoedingen uit te keren die
normaal forfaitair voor de werknemer bestemd zijn.
Deze verplichting moet ook nageleefd worden door het Fonds van
Beroepsziekten en door de Gemeenschappelijke Kassen voor de koopvaardij
en de zeevisserij (artikel 75, § 2 wet van 24 december 1963 en artikel 10,
§ 2, I 0 K.B. 20 juli I955).
Het Fonds voor Beroepsziekten en de Gemeenschappelijke Kassen
bezitten eveneens een wettelijk subrogatierecht (zie artikel 48, wet van
24 december 1963, artikelen 13, 19 en 26, wet van 30 december 1929).
Het valt echter onmiddellijk op dat artikel IO, § 2, 1° slechts van
toepassing is, wanneer het gewaarborgd weekloon client uitbetaald aan
bedienden die voor de aard, de duur van hun arbeidsovereenkomst gerangschikt worden in artikel 10, § 1.
De identieke regeling van artikel 75, § 2 van de wet van 24 december
I963 geldt ook voor de uitkering van het gewaarborgd weekloon aan de
arbeiders (artikel28 bis, b, bis van de wet van IO maart 1900 zoals gewijzigd
door artikel 75, § I van de wet van 24 december 1963).
Wat dus de gewaarborgde maandwedde betreft van de bedienden
opgesomd in artikel 10, § I K.B. van 20 juli I955 wordt in ditzelfde artikel 10
onder § 6 wel uitdrukkelijk voorzien dat de bediende uitsluitend zijn werk-

gever kan aanspreken doch er wordt niet gezegd aan wie de dagelijkse
vergoedingen toekomen die de verzekeraar-wet conform artikel 2 van de
gecoordineerde wetten op de arbeidsongevallen moet uitkeren.
Wanneer een arbeider of een bediende gerangschikt in artikel ro,
§ 2 K.B. van 20 juli 1955 het slachtoffer worden van een arbeids- of arbeidswegongeval of van een beroepsziekte waarvoor een derde aansprakelijk is
dan zullen zij het gewaarborgd weekloon ontvangen. De werkgever, de
verzekeraar-wet en/of het Fonds voor Beroepsziekten kunnen elk tot beloop
van hun tussenkomst in de uitbetaling van het gewaarborgd weekloon hun
subrogatierechten uitoefenen tegen de aansprakelijke derde.
Deze subrogatiesamenloop van de verzekeraar-wet en de werkgever
kan als volgt geschetst worden :
- De dag van het arbeids- of arbeidswegongeval heeft de gelaedeerde
recht op zijn normaal loon (zie artikel 2 gecoordineerde wetten van 24 december 1903 en artikel ro, § 2, I 0 K.B. van 20 juli 1955).
- Gedurende acht-en-twintig dagen te rekenen vanaf de dag na het
arbeids- of arbeidswegongeval heeft de gelaedeerde recht op uitbetaling
van 8o% van het gemiddeld dagelijks loon, berekend conform artikel 6 van
de gecoordineerde wetten van 24 december I 903 (artikel 2 gecoordineerde
wetten van 24 december 1903).
- Gedurende de eerste zeven dagen na het arbeids- of arbeidswegongeval moet de gelaedeerde zijn normaalloon ontvangen. Dit normaalloon
kan van hetgemiddeld dagelijks laan_verschillen p:t:"ecies_orodatde_berekening
van het gemiddelde dagelijkse loon geschiedt op een andere grondslag
(artikel 6 gecoordineerde wetten van 24 december 1903). ·
Ingevolge artikel 28 bis, b, bis wet van ro maart 1900 en artikel ro,
§ 2, r 0 K.B. van 20 juli 1955 betaalt de verzekeraar-wet aan de werkgever
8o% van het gemiddeld dagelijks loon hetgeen hoogstwaarschijnlijk minder
zal zijn dan het normaal loon dat de gelaedeerde verdient op het ogenblik
dat hij het gewaarborgd weekloon moet ontvangen.
Dit verschil tussen So% van het gemiddeld dagelijks loon en het normale
loon moet de werkgever zelf dragen, doch hij wordt tot beloop van dit
verschil gesubrogeerd in de rechten van de gelaedeerde (zie hoven).
De verzekeraar-wet die 8o% van het gemiddeld dagelijks loon heeft
uitgekeerd aan de werkgever is niet meer gesubrogeerd in de rechten van
de gelaedeerde werknemer (artikel 9 en 19 gecoordineerde wetten van
24 december 1903), doch wei in de rechten van de werkgever tegen de
aansprakelijke derde (artikel 22 verzekeringswet, artikel ro, § 5 K.B.
20 juli 1955, artikel 28 bis, b, bis, achtste lid wet van ro maart 1900).
In de praktijk laat de werkgever oak de uitkering van het verschil
tussen 8o% van het gemiddeld dagelijks loon en het normale loon vaak
door een verzekeringspolis waarborgen.
19 - ExTRA-LEGALE VERGOEDINGEN. - Sedert geruime tijd worden in
talrijke arbeidsovereenkomsten zgn. extra-legale vergoedingen toegekend
aan de werknemers. Deze extra-legale vergoedingen kunnen variabele
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tussenkomsten van de werkgever behelzen i.v.m. de gezondheidszorgen
die aan de werknemer worden verstrekt en de loondervingen gedurende de
invaliditeit van het gekwetste personeelslid.
Wanneer het ongeval veroorzaakt wordt door de gehele of gedeeltelijke
aansprakelijkheid van een derde, dan worden deze tussenkomsten als
verhaalbare voorschotten beschouwd.
Krachtens dergelijke overeenkomst betaalt de werkgever-risicodrager
als borg de schuld van de aansprakelijke derde en als borg treedt de risicodrager na betaling in de rechten van het personeelslid tegen de aansprakelijke derde (zie A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. I035).
Inzake N.M.B.S. t./Spreutels e.a. stelde het hof van cassatie zeer
duidelijk dat de borgtocht kan aangegaan worden ter voldoening van
toekomstige schulden van een aansprakelijke derde, ongeacht of deze
schulden uit delict of onrechtmatige daad ontstaan.
Een agent van de N.M.B.S. werd buiten dienstverband het slachtoffer
van een dodelijk verkeersongeval.
Conform het personeelsstatuut betaalde de N.M.B.S. I2.II6 F ziektevergoedingen en 7.388 F rouwvergoedingen. Het reglement van de Sociale
Werken, zoals opgenomen in het statuut van het N.M.B.S.-personeel,
stipuleerde dat de N.M.B.S. deze uitkeringen voorschoot als borg voor de
aansprakelijke derde en zich het recht voorbehield deze uitgaven zowel door
een persoonlijke vordering als door in de plaatsstelling lastens de aansprakelijke derde te verhalen.
De eerste rechter (Rb. Mons, 24 juni I964, R.G.A.R., 1965, 7417)
besliste dat de burgerlijke partijstelling van de N.M.B.S. tegen de beklaagde
niet-ontvankelijk was in de mate dat zij aanspraak maakte op terugbetaling
van de uitkeringen waarvoor zij haar borgtocht deed gelden, omdat de
fouten van de beklaagde niet als oorzaak van de uitkeringen konden beschouwd worden.
Volgens de eerste rechter was het bovendien niet duidelijk of de Kas
voor Sociale Werken van de N.M.B.S. gespijsd werd door bijdragen van
werkgever en werknemers of uitsluitend door bijdragen van de werkgever
zodat niet kon uitgemaakt worden of deze borgtocht om niet of onder
bezwarende titel werd aangegaan. Tegen dit vonnis tekende de N.M.B.S.
hoger beroep aan.
Het hof bevestigde het vonnis op dezelfde motieven (Brussel, 3 I maart
t965, onuitgegeven).
Het hof van cassatie heeft het arrest verbroken en stelde zeer duidelijk :
I. dat een borgtocht kan aangegaan worden ter voldoening van toekomstige schulden van een aansprakelijke derde zelfs zonder zijn medeweten en ongeacht of deze schulden ontstaan uit delict of uit onrechtmatige daad ;
2. dat de borgtocht zowel om niet als onder bezwarende titel kan
worden aangegaan.
In een noot onder dit arrest stelt Dalcq de vraag of de verplichting
opgenomen door de werkgever geen hoofdverbintenis wordt telkens de
9I

omvang van deze verplichting begroot wordt op een wijze die totaal onafhankelijk is van de gehoudenheid van de aansprakelijke derde (zie Dalcq,
Du cautionnement d'une dette future quasi delictuelle, noot onder Cass.,
25 april 1966, R.C.].B., 1968, 66).
Dalcq stelt vast dat deze verhaalbare voorschotten aan het personeelslid worden uitgekeerd, ongeacht de al dan niet aansprakelijkheid van de
derde, ongeacht een eventuele verdeling van aansprakelijkheid, zonder
verhaalsmogelijkheid voor het geval de derde niet aansprakelijk is en zonder
outlasting voor het geval het personeelslid aan zijn vordering tegen de
aansprakelijke derde zou verzaken.
Uit al deze beschouwingen besluit Dalcq dat deze verbintenis van de
werkgever veeleer een rechtstreekse belofte is andermans schuld te voldoen
(constitutum debiti alieni), waarbij de belover noch het voorrecht van uitwinning noch het voorrecht van schuldsplitsing kan inroepen.
Volgens Dalcq zou het verhaal tegen de hoofdschuldenaar dan kunnen
rusten op een conventionele subrogatie en misschien ook op artikel 1251,
3° B.W. in de mate dat de zienswijze van het Franse hof van cassatie zou
gevolgd worden en een wettelijke subrogatie wordt aanvaard, zodra de
betaling voor anderen betrekking heeft op schulden waartoe deze laatsten
gehouden zijn.
20 - De zienswijze van Dalcq kan moeilijk beaamd worden en wel om
volgende redenen :
- de voorschotten en tussenkomsten van de werkgever zijn niet
onbeperkt qua duur en omvang en niets belet een borgstelling tot beloop
van een kleiner bedrag dan de hoofdschuld ;
- indien geen derde aansprakelijk is voor de schade die het personeelslid heeft geleden kan inderdaad de werkgever deze voorschotten
niet verhalen. Deze situatie heeft echter dezelfde gevolgen, ongeacht of het
verhaalsrecht nu geschoeid wordt op de leest van de borgstelling of van
de subrogatie ;
- de vervanging van de borgstellingstechniek door het begrip
constitutum debiti alieni is niet dienstig, omdat het constitutum een vormloze
belofte was een reeds bestaande schuld te betalen. De belofte deze schuld
te betalen was trouwens niets anders dan een vorm van borgtocht (Jolowicz,
Historical Introduction to the Study of Roman Law (1954), blz. 316).
De belofte andermans schuld te betalen impliceert evenzeer als de
borgtocht het bestaan en van een schuld en van aansprakelijkheid in hoofde
van een derde.
Indien geen derde aansprakelijk is voor de schade door het personeelslid geleden, dan kan er klaarblijkelijk geen sprake zijn van een verhaalsrecht
van de werkgever noch onder de label borgtocht noch onder de label constitutum debiti alieni.
De verhaalbaarheid van voorschotten impliceert noodzakelijkerwijze
een aansprakelijkheid in hoofde van een derde en in dat geval vindt de
werkgever een volledige rechtsbescherming in de borgtocht.

92

Noch de borgtocht noch het constitutum debiti alieni geven aan de
werkgever een verhaalsrecht als geen derde aansprakelijk is.
In dit geval dienen deze voorschotten beschouwd als niet verhaalbaar
en behoort de al dan niet toekenning uitsluitend tot het domein van de
tussen partijen gesloten overeenkomst.
Het probleem van de verhaalbaarheid der voorschotten kan ons slechts
aanbelangen in de mate dat een derde aansprakelijk is voor de aan het
personeelslid toegebrachte schade, hetgeen niet alleen evident is doch
bovendien ook in de meeste overeenkomsten duidelijk wordt gezegd.

21 - HET SUBROGATIERECHT VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERAAR
(R.I.Z.I.V.). - PRINCIPES EN WERKING. - De organisatie van verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit is van overheidswege geregeld tot
uitvoering van de besluitwet van 28 december 1944, waardoor de uitwerking
van het stelsel toevertrouwd werd aan het Rijksfonds voor verzekering tegen
ziekte en invaliditeit en de erkende landsbonden (zie A.P.R., Tw. Mutualiteitsverenigingen, nr. 156 e.v.; - opsomming dezer landsbonden, o. c.,
nr. 167).
Artikel 6 van de wet van 9 augustus 1963 heeft het Rijksfonds voor
verzekering tegen ziekte en invaliditeit ontbonden en vervangen door het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering dat de rechten en
verplichtingen van het Rijksfonds overnam.
De erkende landsbonden en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering fungeren als verzekeringsorganismen onder toezicht van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering dat o.m. de fondsen
tussen de verzekeringsorganismen verdeelt (artikelen 3 en 5 wet van
9 augustus 1963).
Dientengevolge zijn het de landsbonden en de Hulpkas, en niet de
verbonden noch de mutualiteitsverenigingen of de regionale diensten van
de Hulpkas, die als aanspraakgerechtigden zullen kunnen optreden, ook al
werden uitkeringen gedaan door bemiddeling van het verbond of van de
mutualiteitsvereniging.
De reglementering van de wet van 9 augustus 1963 inzake verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit was aanvankelijk uitsluitend toepasselijk op bepaalde loon- en weddetrekkenden (artikel 21).
Het Koninklijk Besluit van 30 juli 1964 zoals gewijzigd bij K.B. van
27 december 1967 heeft ook de zelfstandigen voor de verzekering van
bepaalde zgn. zware risico's onderworpen aan de wet van 9 augustus 1963.
Waar het integendeel over vrije verzekering gaat, zal als aanspraakgerechtigde optreden het verbond of de mutualiteitsvereniging naargelang
het organisme dat in werkelijkheid de uitkeringen gedaan heeft. Bepaalde
prestaties worden nl. slechts door de verbonden met uitsluiting van de
mutualiteitsverenigingen gedaan (zie o.m. K.B. 13 april 1965 i.v.m. de
toekenning van staatssubsidies ten gunste van de vrije mutualiteitsverzekering; - zie ook A.P.R., Tw. Mutualiteitsvereniging, nr. 144).
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V66r de wet van 9 augustus 1963 heeft het bestaan en de grondslag
van het verhaalsrecht van een organisme voor verzekering tegen ziekte en
invaliditeit aanleiding gegeven tot betwistingen.
Ook hierbij gold het onderscheid tussen vrije en verplichte verzekering (zie A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 582 e.v.).
Het moge volstaan te verwijzen naar hetgeen desbetreffende geschreven
werd in A. P.R. (nr. 1049 e.v.) en aan te stippen dat het hof van Cassatie
enkele dagen voor de inwerkingtreding van de wet van 9 augustus 1963
een vonnis van de rechtbank te Brussel verbrak waarbij beslist was dat het
bij artikel 118 K.B. van 22 september 1955 aan de verzekeringsorganismen
toegekende wettelijk subrogatierecht strijdig was met de besluitwet van
28 december 1944 (Cass., 12 december 1963, Pas., 1964, I, 398; R.G.A.R.,
1964, 7288).
Het subrogatierecht van de organismen voor verzekering tegen ziekte
en invaliditeit waarbij de loon- en weddetrekkenden alsook de zelfstandigen
voor zware risico' s verplicht aangesloten zijn, steunt thans op artikel 70,
§ 2 van de wet van 9 augustus 1963 (wet verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering zoals aangevuld door de wet van 8 april 1965), op artikel 241
K.B. van 4 november 1963 (modaliteiten van kennisgeving vanwege het
gelaedeerde lid aan het verzekeringsorganisme) en op het K.B. van
27 december 1967 (uitbreiding van de wet van 9 augustus 1963 voor
bepaalde risico's ten gunste van de zelfstandigen).

SuBROGATIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERDELING. Dit subrogatierecht van het verzekeringsorganisme is correlatief met een cumulatieverbod
in hoofde van het gelaedeerde lid.
Wanneer een sociaal verzekerde het slachtoffer wordt van· een ongeval
of ziekte waarbij de aansprakelijkheid van een derde geheel of gedeeltelijk
kan betrokken zijn, dan is het verzekeringsorganisme wettelijk tot het
verlenen van zijn prestaties gehouden op voorwaarde dat de gelaedeerde
hiervan, zoals bepaald in artikel 241 K.B. van 4 november 1963, aangifte doet.
Deze prestaties zijn voor wat de loon- en weddetrekkende verzekerden
betreft van drieerlei aard : gezondheidszorgen - invaliditeitsvergoedingen begrafeniskosten (artikel r wet van 9 augustus 1963). De risico's waarvoor
de zelfstandigen verplicht verzekerd zijn worden opgesomd in artikel r
K.B. van 27 december 1967.
Het wettelijk subrogatierecht van het verzekeringsorganisme is beperkt tot het verhalen van die uitgaven waartoe het wettelijk gehouden is.
Extra-legale tussenkomsten van het verzekeringsorganisme kunnen gebeurlijk door een contractuele subrogatie verhaald worden. In dit geval kan
het verzekeringsorganisme zich niet beroepen op artikel 70, § 2.
De omvang van het wettelijk subrogatierecht van het verzekeringsorganisme wordt eveneens gedetermineerd door de aansprakelijkheidsgraad
van de derde.
22 -
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lndien de derde volledig aansprakelijk is, dan zal het verzekeringsorganisme samen met de gelaedeerde integrale vergoeding kunnen eisen
van hun respectieve schaden.
Het verzekeringsorganisme zal zijn subrogatierecht volledig kunnen
uitputten en de gelaedeerde zal betaling kunnen eisen van een eventuele
persoonlijke opleg voor schade die slechts gedeeltelijk door het verzekeringsorganisme wordt ondervangen.
lndien de aansprakelijke derde geheel of gedeeltelijk onvermogend is,
dan zal de gelaedeerde bij voorkeur op het verzekeringsorganisme vergoed
worden (artikel 1252 B.W.; - zie ook Devroe, ]., De uitkeringen van de
mutualiteit en haar mogelijkheden tot verhaal, R. W., 1966-67, 1697).
Kan het verzekeringsorganisme bij verdeling van aansprakelijkheid
tussen een derde en de gelaedeerde bij voorkeur terugbetaling bekomen
van zijn prestaties of client zijn eis verhoudingsgewijs samen met de eis
van de gelaedeerde herleid te worden ?
Het concurreren van het verzekeringsorganisme met de gelaedeerde
kan op het eerste gezicht moeilijkheden opleveren wanneer de derde slechts
gedeeltelijk aansprakelijk is.
23 - In zijn bijdrage in het R. W. heeft Devroe twee voorbeelden uitgebouwd ter verdediging en verduidelijking van zijn zienswijze in verband
met de omvang van het verhaalrecht van het verzekeringsorganisme bij
verdeling van aansprakelijkheid. Hij vertrok van volgende elementen :
- het totale loonverlies dat een gelaedeerde zou geleden hebben
beloopt 1oo.ooo F; - het verzekeringsorganisme heeft tussenkomsten
verleend tot beloop van 6o.ooo F; - de gelaedeerde behoudt een zuiver
loonverlies van 40.000 F.
Hierop bouwde Devroe twee hypotheses.
De eerste oplossing die voor elke hypothese hieronder wordt gegeven
is deze van Devroe, hierin impliciet gesteund door Moins (zie Vred. Nijvel,
23 januari 1964, Bull. Ass., 1965, 407, met noot J.A.; -Rb. Dendermonde,
16 december 1966, R.G.A.R., 1967, 7928, met noot Jacques Moins).
Eerste hypothese : de derde is voor 3/4 van de schade of 75.000
aansprakelijk ;
eerste oplossing (stelling Devroe, impliciet bijgetreden door Moins) :
- verzekeringsorganisme verhaalt zijn integrale tussenkomst
6o.ooo
- de gelaedeerde ontvangt het saldo (75.ooo- 6o.ooo) of 15.000
75.ooo
tweede oplossing :
- het verzekeringsorganisme verhaalt 3/4 van zijn tussenkomst
45.ooo
- de gelaedeerde ontvangt 3/4 van de schade waarvoor het
verzekeringsorganisme geen tussenkomst verleende of 3/4
van 40.000 F
3o.ooo
75.ooo

F

F
F
F

F

F
F
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Tweede Hypothese :de derde is voor de helft van de schade of so.ooo F
aansprak.elijk;

eerste oplossing (stelling Devroe, impliciet bijgetreden door Moins) :
- het verzekeringsorganisme verhaalt zijn tussenkomst tot beloop van
so.ooo F
- de gelaedeerde ontvangt
nihil
so.ooo F
tweede oplossing :
- het verzekeringsorganisme verhaalt I/2 van zijn prestaties of 30.000 F
- de gelaedeerde ontvangt de 1/2 van de schade waarvoor het
verzekeringsorganisme geen tussenkomst verleende of de 1/2
van 40.ooo F
2o.ooo F
so.ooo F
In de twee hypotheses steunt de eerste oplossing (Devroe en Moins)
op een miskenning van de draagwijdte van elk subrogatierecht en inzonderheid van artikel 70, § 2 van de wet van 9 augustus 1963.
De gesubrogeerde kan niet meer rechten doen gelden dan de subrogant
en artikel 70, § 2 zegt niet dat de gelaedeerde ten gunste van het verzekeringsorganisme verzaken moet aan de aanspraken, welke hij tegen de derde
kan laten gelden ter vergoeding van het deel schade, waarvoor het verzekeringsorganisme geen of slechts een gedeeltelijke tussenkomst heeft
verleend.
W el integendeel moet de gelaedeerde mits vervulling der formaliteiten
opgenomen in artikel 241 K.B. van 4 november 1963 minstens de tussenkomsten genieten die het verzekeringsorganisme wettelijk moet verstrekken.
Devroe schrijft dat de door hem voorgestelde oplossing ,allerminst
schade berokkent aan het slachtoffer, dat krachtens artikel 70, § 2 zich als
minimumvergoeding steeds het bedrag toegekend zal zien, dat de mutualiteit verschuldigd is door haar contract met de verzekerde" (Devroe,
o. c., 1706).
Artikel 70, § 2 bepaalt echter uitdrukkelijk dat het lid in alle gevallen
sommen moet ontvangen welke ten minste gelijk zijn aan het bedrag van
de verzekeringsprestaties.
Dit impliceert dat de gelaedeerde steeds een persoonlijke eis mag
stellen teneinde vergoeding te bekomen van die schade waarvoor het
verzekeringsorganisme niet of slechts gedeeltelijk tussenkomt.
De oplossing van Devroe komt er tenslotte op neer het subrogatierecht
van het verzekeringsorganisme te vervangen door een voorkeurrecht (zie in
dezelfde zin Moins, J., noot onder Rb. Dendermonde, 16 december 1966,
R.G.A.R., 1967, 7928) dat indruist tegen artikel7o, § 2 waarin uitdrukkelijk
gezegd wordt dat de tussenkomst van het verzekeringsorganisme hem ten
laste blijft, in de mate dat de schade door een andere wetgeving gedekt niet
effectief vergoed werd.

Het verzekeringsorganisme voor ziekte en invaliditeit loopt zoals elke
andere schadeverzekeraar niet enkel het risico van de involvabiliteit van de
aansprakelijke derde, doch ook het risico dat zijn verhaalsrecht niet volledig
kan uitgeoefend worden.
Het verzekeringsorganisme kan in geen geval aanspraak maken op een
morele schadevergoeding die de gelaedeerde toekomt, teneinde zijn
prestaties geheel of gedeeltelijk te verhalen (zie anders : Cass. fr., Ch.
reunies, 27 april 1959, D., 1959, J. 345, met noot Esmein; - zie ook de
kritiek tegen de zienswijze van het Franse hof van cassatie bij David, S.,
L'influence de la Securite sociale sur Ia responsabilite civile,]. T., 1965, 241).
24 - VERBOD VAN CUMULATIE VAN VERGOEDINGEN. - Cumulatie van
vergoedingen is verboden en het verzekeringsorganisme is in de rechten
van de gelaedeerde gesubrogeerd, wanneer deze een aanspraak kan doen
gelden zowel in gemeenrecht als tegen een verzekeraar arbeids- en arbeidswegongevallen doch ook tegen bv. het Fonds van Beroepsziekten (opgericht
door de wet van 24 december 1963).
Cumulatie van tussenkomsten van het verzekeringsorganisme met
tussenkomsten van prive-verzekeraars die dezelfde risico's dekken is uitgesloten vermits de wet van 6 juli 1964 deze polissen van rechtswege heeft
opgezegd. De polissen die grotere prestaties verzekeren werden krachtens
deze wet gereduceerd zodat zij dezelfde tussenkomsten zouden verlenen
als het verzekeringsorganisme (Vred. Lens, 7 juni 1966, ]. T., 1966, 565;
- Rb. Neufchateau, 29 januari 1968, R.G.A.R., 1968, 8033).
Om het cumulatieverbod te verwerkelijken werd in artikel91 Regentsbesluit van 21 maart 1945 bepaald dat de gelaedeerde in zijn eis tegen de
aansprakelijke derde ertoe gehouden is zijn hoedanigheid van verplicht
verzekerde te vermelden. Deze bepaling is niet opgenomen in de wet van
9 augustus 1963 en evenmin in het K.B. van 4 november 1963.
De gelaedeerde moet zijn verzekeringsorganisme informeren over de
aanspraken die hij tegen een derde meent te kunnen laten gelden ; het
verzekeringsorganisme moet verder het initiatief nemen om zijn wettelijk
subrogatierecht uit te oefenen.
Net zoals de werkgever en de verzekeraar-wet moet het verzekeringsorganisme in staat worden gesteld aile rechten van de gelaedeerde uit te
oefenen teneinde terugbetaling te bekomen van zijn uitgaven voor gezondheidszorgen, invaliditeitsvergoedingen of begrafeniskosten.
De tegenstrijdigheid van belangen die men vaak ontmoet tussen
verzekeraar-wet en slachtoffer bij de begroting en ventilatie van materiele
en morele schade naar aanleiding van een arbeidsongeval-sensu lata dat ook
een ongeval gemeenrecht is, zal veel minder frequent zijn in de verhouding
tussen de gelaedeerde en het verzekeringsorganisme vermits dit laatste niet
onderworpen schijnt te zijn aan een verplichte kapitaalsvestiging ter waarborging van zijn prestaties.
De verzekeringsorganismen kunnen hun verhaalsrecht simultaan met
de gelaedeerde uitoefenen tot beloop van aile reeds geleverde prestaties en
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het volstaat dat voor verdere uitgaven akte van voorbehoud voor de toekomst zou gevraagd worden.
25 -

NIET-TEGENSTELBAARHEID VAN OVEREENKOMSTEN AFGESLOTEN TUSSEN

Het verzekeringsorganisme is niet gebonden door overeenkomsten die de gelaedeerde
met een aansprakelijke derde afsluit.
Het is inderdaad juist dat een onderscheid kan gemaakt worden tussen
overeenkomsten die afgesloten worden v66r elke betaling door het verzekeringsorganisme en deze die na betaling zouden afgesloten worden
(zie Devroe, o. c., 1705).
In het eerste geval is er immers nog geen sprake van subrogatie zodat
het verzekeringsorganisme nog een vreemde is. De sanctie van zulke
praktijk vindt de gelaedeerde echter in het contract dat hem met het
verzekeringsorganisme bindt. Eventueel zal de gelaedeerde de ontbinding
van de afgesloten overeenkomst kunnen nastreven.
Welke houding client de aansprakelijke derde aan te nemen wanneer
hij door een gelaedeerde gedagvaard wordt in betaling van alle schade die
deze geleden heeft, onverminderd de tussenkomsten van het verzekeringsorganisme?
Het hof van Luik besliste dat zolang het verzekeringsorganisme de
aansprakelijke derde niet verwittigd heeft van zijn tussenkomst, deze zich
niethoeft_te lJ<:!konll}l_e!"en over de hoedanigheid sociaal verzekerde van het
slachtoffer (Luik, 25 okt;ber 1g6j, R.G.A:R., 1964, 7212).
De politierechter van het kanton Herentals besliste dat wanneer uit
een geneeskundige expertise blijkt dat de tijdelijke werkonbekwaamheid
van de gelaedeerde 70% bedroeg en dat hij op ziekenkas had gestaan, het
loonverlies op r/3 van het normale loon mocht geschat worden, en dit
niettegenstaande de gelaedeerde elke tussenkomst van een verzekeringsorganisme ontkende (Pol. Herentals, 15 januari 1963, Turnhouts Rechtsleven,
1963, nr. 39).
Beide beslissingen beschermen de aansprakelijke derde tegen een
tweede betaling aan het verzekeringsorganisme.
Het vonnis van de politierechter van het kanton Herentals doet echter
de vraag rijzen in welke mate de gelaedeerde een negatiefbewijs zal kunnen
leveren, nl. dat hij niet aangesloten is bij een verzekeringsorganisme en geen
tussenkomsten heeft ontvangen.
Indien de gelaedeerde geen tussenkomsten van het verzekeringsorganisme heeft ontvangen dan blijft hij - steeds in het geval door de
politierechter van het kanton Herentals beslecht - met een 2/3 nettoloonverlies zitten.
Indien een derde aansprakelijk kan gesteld worden dan zal de gelaedeerde slechts prestaties van het verzekeringsorganisme ontvangen, op
voorwaarde dat het conform artikel 241 K.B. van 4 november 1963 ingelicht werd. Vanaf dat ogenblik moet het verzekeringsorganisme erover
waken dat zijn subrogatierecht wordt geeerbiedigd. Indien de gelaedeerde
DE SOCIAAL-VERZEKERDE EN EEN AANSPRAKELIJKE DERDE. -

gerechtelijk ageert en van de aansprakelijke derde algehele schadevergoeding
eist, onverminderd de reeds ontvangen tussenkomsten, mag de aansprakelijke derde dan niet aannemen dat de gelaedeerde optreedt als mandataris
van het verzekeringsorganisme of zelfs ingevolge een overeenkomst van
naamlening (Cass., 21 oktober 1948, Pas., 1948, I, 585)?
Deze constructie beschermt wel enigszins de rechtmatige belangen van
de aansprakelijke derde.
26 - SUBROGATIERECHT VAN DE ARBEIDSWETVERZEKERAAR. - ARBEIDSONGEVALLEN SENSU LATO.- Er is in de wet een bijzondere regeling getroffen
wanneer het slachtoffer van een onrechtmatige daad tevens het slachtoffer
is van een arbeidsongeval.
Artikel 19 arbeidsongevallenwet bepaalt inderdaad het cumulatieverbod en kent aan de werkgever of zijn verzekeraar een verhaalsrecht toe,
wanneer hij de wettelijk bepaalde, forfaitaire vergoedingen heeft uitbetaald.
Dit verhaalsrecht gaf aanleiding tot talrijke betwistingen die hier niet
kunnen besproken worden (zie meer uitgebreid : David, S., Responsabilite
civile et risque professionnel, 1958, nr. 234 e.v.; - Rouffy, S., Des actions
de la victime et de l' assureur-loi contre le tiers responsable, R.G.A.R., 1959,
6273; - Van Deurzen, A., De burgerlijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen, 1962, nr. 48 volg.; - R.P.D.B., complement I, Tw. Accidents du
travail, nr. 812 volg.;- Jacqmain, C., De regresvordering van de werkgever
of zijn verzekeraar-wet op de derde verantwoordelijke, R. W., 1961-62, 1079;
Het gaat hier niet over een persoonlijk, rechtstreeks verhaalsrecht,
maar over een wettelijke subrogatie : vooreerst de subrogatie van de werkgever die de vergoedingen betaalde krachtens artikel 19 der arbeidsongevallenwet; vervolgens de herhaalde subrogatie van de verzekeraar die
de vergoedingen in plaats van de werkgever betaalde, krachtens artikel 19
arbeidsongevallenwet en 22 van de verzekeringswet (zie a.m. Van Deurzen,
o. c., nr. so), m.a.w. de werkgever of de verzekeraar oefenen, tot beloop
van hun betaling aan het slachtoffer of diens rechthebbenden, de rechtsvordering van laatstgenoemden uit.
In verhouding tot de gedane betaling en binnen de perken van de
aanspraak van het slachtoffer, kunnen de werkgever of de verzekeraar de
door hen betaalde vergoedingen verhalen tegen de aansprakelijke, naargelang van de omstandigheden voor de burgerlijke rechtbank of als burgerlijke partij voor de strafrechtbanken.
De strafrechter is bevoegd om uit te maken of een verkeersongeval een
ongeval in gemeenrecht is dan wei een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval (Luik, 23 maart 1964, R.G.A.R., 1965, 7388).
27- 0MVANG VAN HET SUBROGATIERECHT.- De werkgever of de verzekeraar beschikken, zoals reeds opgemerkt werd, niet over een persoonlijke
aanspraak op grand van artikel 1382 B.W. om de betaalde vergoedingen
tegen de aansprakelijke te verhalen.
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Hun aanspraak is slechts afgeleid uit die van het slachtoffer, krachtens
de wettelijke subrogatie (constante rechtspraak, zie o.m. Cass., 3 februari
1967, R.G.A.R., 1967, 7868; - zie ook Horion en Wurth, L' article I9
des lois coordonnees sur les accidents du travail, noot onder Cass., 17 april
1958, R.C.].B., 1959, 251).
De werkgever of de verzekeraar die de forfaitaire vergoedingen betaalden, staan, zoals elke gesubrogeerde, in de schoenen van de oorspronkelijke aanspraakgerechtigde. Derhalve zullen in principe aile excepties die
tegen deze laatste konden tegengesteld worden, blijven gelden.
De werkgever en de verzekeraar-wet zijn gerechtigd de gemeenrechtelijke omvang van de schade van het slachtoffer te laten begroten zowel door
de strafrechter als door de burgerlijke rechter.
De adequate gemeenrechtelijke begroting kan door de werkgever en
de verzekeraar-wet zelfs in graad van beroep gevraagd worden, niettegenstaande het slachtoffer of zijn rechthebbenden in het vonnis a quo berusten.
De inertie van het slachtoffer kan het subrogatierecht van de werkgever en de verzekeraar-wet tegen de aansprakelijke derde niet schaden.
Het vonnis of het arrest tussen de werkgever of de verzekeraar-wet en
de aansprakelijke derde gewezen omtrent de gemeenrechtelijke schadebegroting heeft geen gezag van gewijsde ten opzichte van het slachtoffer
of zijn rechthebbenden (Cass., 7 maart 1966, Pas., 1966, I, 876; R.G.A.R.,
1967, 7927;- zie ook na verbreking en verzending van dezelfde zaak Luik,
20 december 1967, ]. T., 1968, I 16; R.G.A.R., 1968, 8o66, met noot Rouffy;
- Cass., 27 april 1964, Pas., 1964, I, 912; R.G.A.R., 1965, 7444; Cass., 15 januari 1964, R.G.A.R., 1964, 7246).
De in de plaats gestelde kan op dezelfde wijze als de benadeelde zijn
rechtsvordering uitoefenen, hetzij als eiser voor de burgerlijke rechtbank
hetzij als burgerlijke partij voor de strafrechtbank.
De in de plaats gestelde verzekeraar kan zelfs bij rechtstreekse dagvaarding de zaak aanhangig maken voor de strafrechtbank (Gent, 4 februari
1963,R.G.A.R., 1964,7282; -Brussel, 4 oktober 1968, R. W., 1968-69, 559:
rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter door gesubrogeerde omniumverzekeraar).
Niettegenstaande de verzekeraar-wet nog geen kapitaal zou gevestigd
hebben voor de uitkering van de rente die hij aan het slachtoffer of zijn
rechthebbenden verschuldigd is, heeft de verzekeraar-wet er een rechtmatig
belang bij de juiste omvang in gemeenrecht te begroten en volstaat het niet
dat de rechter hem voorbehoud voor de toekomst zou verlenen (anders :
Brussel, 9 oktober 1968, inzake N.V. Royale Belge/Schot en N.Y. De
Vaderlandsche, niet uitgegeven, waartegen cassatieberoep werd aangetekend).
Het cumulatieverbod van artikel 19 arbeidsongevallenwet is toepasselijk telkens het slachtoffer van een arbeidsongeval of zijn rechthebbenden
in gemeenrecht aanspraak maken op een vergoeding die, ongeacht haar
qualificatie, in feite erop neerkomt dezelfde loonverliezen te compenseren
als de wettelijk vastgestelde forfaitaire vergoedingen. In die zin worden
100

in gemeenrecht toegekende bedragen voor derving van postlucratieve inkomsten, d.w.z. arbeidsinkomsten die een loontrekkende na 65-jarige leeftijd nog kan genieten samengeteld met de andere bedragen die het inkomstenverlies in gemeenrecht vergoeden.
Tot beloop van dit globale bedrag is de werkgever of zijn verzekeraar
ofwel ontlast van zijn forfaitaire tussenkomsten ofwel gesubrogeerd in de
rechten van de slachtoffers en hun rechthebbenden (Cass., 25 mei 1959,
Pas., 1959, I, 968; R.G.A.R., 1960, 6523, met noot Rouffy; - Luik,
I februari 1963, R.G.A.R., 1964, 7210).
In een recent arrest aanvaardde het hof van Luik dat een geneesheerinspecteur van het R.I.Z.I.V., na op-pensioenstelling, als zelfstandige nog
een zekere beroepsactiviteit als geneesheer zou uitgeoefend hebben en
kende hiervoor 150.000 F toe aan de weduwe.
De arbeidswetverzekeraar maakte aanspraak op dit bedrag stellende
dat deze activiteit slechts een uitloop zou zijn van de huidige beroepsactiviteit van het slachtoffer-geneesheer en haar alsdusdanig toekwam ter
outlasting van het gevestigde kapitaal ter uitkering van de rente aan de
weduwe.
Het hof wees deze eis af overwegende dat de beroepsactiviteit van het
slachtoffer voor en na de pensioenleeftijd wel identiek zou geweest zijn,
doch dat het slachtoffer in ieder geval na pensioenleeftijd zijn activiteiten
niet meer in dienstverband zou gepresteerd hebben en dat enkel deze
activiteiten in dienstverband de verzekeraar-wet tot forfaitaire tussenkomst
hadden genoodzaakt (zie Luik, 25 januari 1968, R.G.A.R., 1968, 8051, met
noot S. Rouffy).

28 - Binnen de grenzen van de schadevergoeding die de aansprakelijke
derde in gemeenrecht verschuldigd is, kan de werkgever of zijn verzekeraarwet terugbetaling eisen van het gehele gevestigde kapitaal van de lijfrente
en niet alleen van het kapitaal van dezelfde jaarlijkse rente, dat met inachtneming van een waarschijnlijke lucratieve levensduur van het slachtoffer
zou gevestigd worden (Cass., 9 november 1967, R. W,, 1967-68, 2109).
Artikel 4, littera C arbeidsongevallenwet kent onder bepaalde voorwaarden aan de ouders van het overleden slachtoffer een forfaitaire rente
voor loonverlies toe.
Bij arrest van 19 oktober 1962 verwierp het hof van Gent de vordering
van de verzekeraar-wet in zover zij ertoe strekte de-voor-het-ongevalaansprakelijke-derde te veroordelen tot terugbetaling van sommen die hij
aan de ouders had uitgekeerd.
De verzekeraar-wet had inderdaad noch bewezen dat de ouders door
het slachtoffer werden gesteund, noch dat het slachtoffer geheel of gedeeltelijk zijn loon aan zijn ouders afdroeg.
Het besliste verder dat aan de ouders geen vergoeding ingevolge het
gemeenrecht verschuldigd was, zodat de verzekeraar-wet ook geen terugbetaling kon vorderen vanwege de aansprakelijke derde.
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De cassatievoorziening tegen dit arrest werd verworpen (Cass.,
14 oktober 1963, Pas., 1964, I, ISS; R. W., 1964-6s, IS9; - zie ook Cass.,
16 november I964, Pas., 196s, I, 266).
De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen kende aan de stad
Antwerpen als gesubrogeerde in de rechten van haar werkman Notelteirs
de terugbetaling toe van de uitgaven die zij gedaan had en nog zou doen
ingevolge de bestendige werkonbekwaamheid van IS% waarmede Notelteirs
behept bleef. De rechtbank erkende nochtans dat Notelteirs in gemeenrecht geen aanspraak kon doen gelden vermits hij geen loonverlies had
geleden.
Het vonnis steunt op een duidelijke verwarring van de materiele
schade die gemeenrechtelijk steeds in concreto client te worden begroot en
de wettelijk forfaitaire gehoudenheid van de werkgever en zijn wetsverzekeraar, wanneer de werkcapaciteit van een werknemer wordt aangetast
(zie Rb. Antwerpen, 27 december 1962, R. W., 1963-64, I96).
In elk geval is het herstel van de extra-patrimoniele schade onttrokken
aan de toepassing van de arbeidsongevallenwet (Cass., 22 januari 1960,
R. W., I96o-61, ISI8, met noot Van Deurzen).
Hieruit blijkt onmiddellijk het groot belang van het duidelijk onderscheid tussen vermogenschade en extra-patrimoniele schade, telkens over
de eis van de benadeelde uitspraak wordt gedaan.
Wanneer het slachtoffer ten laste van de aansprakelijke derde een vergoeding-ontvangt -voor vermengde morele en- mater-iele- schade dan-mogen
de werkgever of de verzekeraar-wet de ventilatie van het toegekende bedrag
vragen (Corr. Kortrijk, 8 november 1961, R. W., 1962-63, 1789; - Gent,
22 november I961, R.G.A.R., 1963, 7004).
Indien een slachtoffer een vergoeding ontvangt voor morele schade
dan is de verzekeraar-wet hierdoor niet gebonden.
De qualificatie (morele schade) door de rechter gegeven is niet determinerend en telkens client onderzocht of de schadevergoeding die het
slachtoffer in gemeenrecht ontvangt, al dan niet bestemd is om geheel of
gedeeltelijk dezelfde schade te herstellen als deze tot herstel waarvan de
forfaitaire vergoeding wordt gevraagd (Cass., 9 december I966, R. W.,
1967-68, 484).
29 - ARBEIDSWEGONGEVALLEN.- Het derde lid van artikel 19 arbeidsongevallenwet werd door het enig artikel van de wet van 1I juni 1964 als volgt
gewijzigd: ,onverminderd de rechtsvordering voortvloeiende uit deze wet,
behouden de getroffene en de rechtverkrijgenden het recht om tegen de
persoon, verantwoordelijk voor het ongeval, vergoeding voor de veroorzaakte schade te eisen overeenkomstig de regels van het gemeenrecht.
Van dit recht mag echter tegen het ondernemingshoofd of diens
arbeiders en aangestelden slechts gebruik worden gemaakt indien het
ongeval zich op de weg naar of van het werk heeft voorgedaan".
Het slachtoffer van een arbeidswegongeval kan ingevolge deze wet
een forfaitaire schadeloosstelling vragen ofwel aanspraak maken op een
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vergoeding in gemeenrecht, zelfs indien de aansprakelijke voor het arbeidswegongeval een werkmakker, het bedrijfshoofd of diens aangestelde is
(zie Van Deurzen, A., De burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen op de
weg van en naar het werk, R. W., I964-65, 765; -Close, R., Etude juridique
des accidents sur le chemin du travail, Bull. Ass., I966, 8os).
De werkgever of de verzekeraar die naar aanleiding van een arbeidswegongeval forfaitaire vergoedingen hebben uitgekeerd zijn krachtens de
artikelen I9, achtste lid arbeidsongevallenwet en 22 van de verzekeringswet
wettelijk gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer.
Op verscheidene vragen geeft de wet van I I juni I964 echter geen
antwoord.
Men kan zich inderdaad afvragen waarom de werknemer-chauffeur in
een minder gunstige positie staat dan zijn door hem vervoerde werkmakkers, wanneer de werkgever het vervoer van zijn personeel met eigen
middelen verzekert.
Bij ongeval met uitsluitende fout van de werkmakker-chauffeur
kiezen de vervoerde werkmakkers tussen de vergoeding in wet en een aanspraak in gemeenrecht ten laste van hun werkmakker-chauffeur, hun werkgever en de autorisico-verzekeraar.
De werkmakker-chauffeur en zijn rechthebbenden kunnen slechts
aanspraak maken op de forfaitaire vergoedingen.
Bevinden zich niet alle werknemers onder de leiding, het gezag en het
toezicht van de werkgever van zodra zij gebruik maken van een vervoermiddel dat hun door de werkgever wordt ter beschikking gesteld ?
Bevinden alle werknemers zich niet in de uitvoering van hun dienstverbintenis ?
Dient in dergelijke gevallen niet eerder de basiswet van I903 toegepast
te worden op alle werknemers ?
In het arrest Van Broekhoven e.a./Mues en Jennen verklaarde het hof
van Brussel o.m. dat het de vervoerde werknemers vrij staat al dan niet
gebruik te maken van het door de werkgever ter beschikking gestelde
voertuig en dit in de loop van de reis eventueel zelfs te verlaten om met
eigen middelen op het vastgestelde uur de werf te bereiken. Het hof besliste
dat het ongeval geen arbeidsongeval, doch wel een arbeidswegongeval was.
Uit de feitelijke omstandigheden bleek echter dat de werknemers
bijeen waren gekomen op het bedrijf van hun werkgever en dat zij vandaar
uit in opdracht van de werkgever plaats hadden genomen in een voertuig,
om elders nog over te stappen in een ander voertuig, waarmede zij uiteindelijk op de werf zouden aankomen (Brussel, 6 maart I968, onuitgegeven).
De opvatting als zou een werknemer vrij op elk ogenblik het ter beschikking gestelde voertuig kunnen verlaten berust op een miskenning van
de economie van elk transport door de werkgever verzekerd.
(Zie in de zin van het arrest van Brussel van 6 maart I968 ook: Cass.,
3 april I967, R.G.A.R., I968, 7970, met noot S. Rouffy; - Brussel,
27 december I967, R.G.A.R., I968, 8o68).
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30 - Een tweede vraag die kan gesteld worden is of de verzekeraar-wet
gesubrogeerd wordt in de rechten van het slachtoffer van een arbeidswegongeval tegen zijn verzekerde-werkgever.
Het antwoord op deze vraag is bevestigend, wanneer artikel I9,
derde lid en artikel I9, achtste lid toegepast worden.
Veronderstel dat een werknemer het leven verliest ingevolge een
arbeidswegongeval waarvoor zijn werkgever aansprakelijk wordt gesteld.
De rechthebbenden maken aanspraak op een algehele of gedeeltelijke
forfaitaire vergoeding.
De verzekeraar-wet van de werkgever is tot uitkering gehouden. Door
het spel van de subrogatie treedt hij in de plaats van de vergoede rechthebbenden en eist hij conform artikel I9, derde lid van de wet van I I juni
I964 en artikel 22 van de verzekeringswet vanwege de aansprakelijke
werkgever- zijn eigen verzekerde- tot beloop van zijn forfaitaire tussenkomst terugbetaling van de sommen waartoe deze werkgever in gemeenrecht
zou gehouden zijn.
Volgens Close (o. c., nr. 65) kan dit subrogatierecht door de verzekeraar-wet niet uitgeoefend worden tegen de werkgever-verzekerde doch wel
tegen de verzekeraar-burgerlijke-aansprakelijkheid-en-autorisico's van deze
werkgever : .,cette action subrogatoire ne peut toutefois s'exercer, ainsi que
le precisent les dispositions legales, que contre le tiers responsable. Or,
!'assure ne peut evidemment etre considere comme un tiers. Par contre,
a l'egard d'un autre assureur couvrant par exemple la responsabilite
automobile ou la responsabilite civile du chef d'entreprise, l'assureur-loi de
ce meme chef d' entreprise pourrait intervenir et reclamer le montant des
debours qu' il a du exposer car 1' assureur couvrant ces responsabilites s' est
engage vis-a-vis de son assure a reparer tous les dommages resultant de
ces risques et l'assureur-loi devient titulaire de ce droit par voie de subrogation".
Het eerste deel van dit betoog druist in tegen de bepalingen van de
wet van 11 juni I964.
De werkgever is inderdaad wel degelijk een derde ten opzichte van
zijn werknemers wanneer zijn burgerlijke aansprakelijkheid betrokken is
bij een arbeidswegongeval (zie Van Deurzen, A., De burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen op de weg van en naar het werk, R. W., I964-65, 765
met verwijzing naar de besprekingen in de Parlementscommissie.

Het tweede deel van dit betoog stelt ten onrechte dat de verzekeraarwet, door subrogatie de rechten van de werkgever-verzekerde kan doen
gelden tegenover de verzekeraar-burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekeraar-autorisico' s.
De werkgever of de verzekeraar kunnen hun betalingen slechts verhalen tegen de aansprakelijke derde binnen de perken, waarin het slachtoffer dit zou gekund hebben en het is ook maar in die mate dat zij gesubrogeerd zijn.

W elnu, het slachtoffer kan in de huidige stand van de wetgeving een
rechtstreekse aanspraak richten tegen de verzekeraar-autorisico's (artikel 6,
wet van I juli I956).
Tegen de verzekeraar-burgerlijke-aansprakelijkheid van zijn werkgever kan het slachtoffer slechts een aanspraak steunen op grond van
artikel 20, 9° van de hypothecaire wet. Verzekerbaarheid en verzekering
van aansprakelijkheden kan echter de contractuele verhoudingen tussen de
verzekeraar-wet en de werkgever-verzekerde niet wijzigen.
De erkenning van een verhaalsrecht van de verzekeraar-wet tegen zijn
verzekerde-werkgever die voor een arbeidswegongeval aansprakelijk is,
zou het voorwerp zelf ontnemen van de polis risico' s op de arbeidsweg die
de verzekeraar-wet met de verzekerde-werkgever heeft afgesloten.
Op de gestelde vraag menen wij dan ook ontkennend te moeten
antwoorden.
31 - HET BEGRIP VERZEKERAAR IN DE ZIN VAN DE WET VAN I6 MAART I954·
- Krachtens de wet van I6 maart I954 kan de verzekeraar die het rentevertegenwoordigend kapitaal heeft gevestigd bij een organisme of die het
kapitaal in eigen handen behoudt, zo hij voor de dienst van zijn eigen rente
erkend is, vanwege de aansprakelijke derde de terugbetaling van dit
kapitaal eisen tot beloop van de gehoudenheid van de derde.
De werkgever die de uitkering van de forfaitaire vergoedingen niet
liet waarborgen door een erkende verzekeraar en conform artikel I 4,
derde lid van de arbeidsongevallenwet vrijgesteld is van de kapitaalsvestiging, kan het voordeel van de wet van I6 maart I954 niet inroepen.
Onder verzekeraar in de zin van de wet van r6 maart I954 client
verstaan de instelling die contractueel en mits premiebetaling de verplichtingen van de werkgever overneemt (Brussel, 25 maart I960, R.G.A.R.,
!962, 6940).
Betreffende de voorlopige wiskundige reserve is door deze wet niets
gewijzigd.
Deze is geen betaling; het kapitaal blijft immers eigendom van de
verzekeraar; derhalve kan hij dit bedrag tegen de aansprakelijke derde nog
niet verhalen (Corr. Charleroi, II maart I965, R.G.A.R., I966, 77IO, met
noot S. Rouffy).

32 - DE NIET-TEGENSTELBAARHEID VAN DADINGEN EN OVEREENKOMSTEN
TUSSEN HET SLACHTOFFER EN DE AANSPRAKELIJKE DERDE. - Een belangrijke
betwisting was opgerezen betreffende de tegenstelbaarheid aan de gesubrogeerde, van de dading aangegaan tussen de aansprakelijke en de gelaedeerde, of van de volledige betaling die aan de gelaedeerde gedaan was met
miskenning van het verbod van cumulatie der uitkeringen.
Een gedeelte van de rechtspraak besliste dat de regeling tussen de
gelaedeerde en de aansprakelijke getroffen, met miskenning van het
subrogatierecht van de werkgever of van de verzekeraar-wet, niet tegenstelbaar is aan laatstgenoemden in hun eis tegen de aansprakelijke.
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In andere uitspraken werd aangenomen dat, waar de gesubrogeerde
geen persoonlijke maar wel een afgeleide vordering uitoefent, de uitputting
van de rechten van de oorspronkelijke schuldeiser door dading of betaling,
ook de rechten van de eerste doet teniet gaan (zie A.P.R., Tw. Schade en
Schadeloosstelling, nr. I o 57).
Sedertdien verbrak het hof van cassatie een arrest van het hof van
Luik waarin het beginsel van de tegenstelbaarheid aan de verzekeraar-wet
van een dading tussen de gelaedeerde en de aansprakelijke derde werd
gehuldigd. Uit de combinatie van de artikelen I9 en 21 van de gecoordineerde wetten van I903 die van openbare orde zijn, besloot het hof van
cassatie dat de gelaedeerde vrij transigeert over alle schade die niet forfaitair wordt vergoed zonder de werkgever of zijn wets-verzekeraar te
kunnen beroven van hun rechten (Luik, I8 december 1956, Pas., 1958,
II, 44;- Cass., I7 april I958, Pas., 1958, I, 893; ]. T., I959, s6o; R.C.].B.,
I959, 244 met noot Horion en Wurth;- Brussel, 27 juni I96o, Pas., I96I,
II, 230 : arrest geveld na verwijzing door het hof van cassatie).
De rechtspraak van het hof van cassatie werd gevolgd (zie Luik,
9 februari I96I, R.G.A.R., 196I, 6757 (obiter dictum); - Rb. Hasselt,
IO juni I96o, R. W., I96o-6I, 850;- Rb. Tongeren, 22 april 1965, R. W.,
I96s-66, 356; R.G.A.R., I966, 7576).
De oplossing die het hof van cassatie heeft gegeven client de billijkheid, doch zij doet het begrip zelve van subrogatie geweld aan zonder het
onderscheid te maken of -de dading werd afgesloten voor _oLna-de-tussenkomst van de verzekeraar-wet (zie Horion et Wurth, R.C.].B., blz. 26I).
De oplossing die de wetgever ook inzake niet-tegenstelbaarheid van
dadingen tussen gelaedeerde en aansprakelijke derde zou moeten brengen,
werd reeds opgenomen in de wet van 9 augustus I963. Artikel 70, § 2
bepaalt inderdaad zeer duidelijk dat geen overeenkomst tussen de gelaedeerde en de aansprakelijke derde tegenstelbaar is aan het verzekeringsorganisme ziekte en invaliditeit.
33 - HET EIGEN RECHT VAN DE CoMMISSIES VAN 0PENBARE ONDERSTAND.
- Wanneer de C.O.O. aan een persoon zorgen verleende of deed verlenen
die door de onrechtmatige daad van een derde veroorzaakt werden, beschikte zij krachtens artikel 30, tweede lid van de wet van 27 november
I 89 I, over een verhaalsrecht tegen laatstgenoemde.
Artikel 30 van de wet van 27 november 1891 werd vervangen door
het enig artikel van de wet van 23 juni I96o. De wet van 27 november I89I,
inclusief artikel 30 zeals gewijzigd door de wet van 23 juni I96o, werd
opgeheven door de wet van 2 april I965.
De uitoefening van het eigen recht van de C.O.O. geschiedt thans
conform artikelen I7 en I8 die luiden als volgt :
Artikel 17 : , ,Onderstandskosten door een commissie gemaakt bij de
uitvoering van haar wettelijke opdracht ten gunste van al dan niet behoeftige
personen, worden, krachtens hun eigen recht, verhaald hetzij op de ondersteunde personen of op hen die aan deze personen onderhoud verschuldigd

ro6

zijn, hetzij op hen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of de ziekte
die de onderstand noodzakelijk heeft gemaakt.
Wanneer de verwonding of de ziekte het gevolg is van een misdrijf,
kan de vordering ter zelfdertijd en voor dezelfde rechters als de publieke
vordering worden ingesteld".
Artikel 18 : ,De eis tot terugvordering van de onderstandskosten
ingesteld krachtens deze wet is verjaard na verloop van een jaar te rekenen
vanaf de datum van het verzenden van de staat van verschotten. 'Deze
verjaring kan onderbroken worden door een aanmaning bij aangetekend
stuk. De vordering tot terugbetaling bedoeld in de artikelen 16 en 17 verjaart overeenkomstig artikel 2277 van het B.W.
De vordering bedoeld in artikel 17, 26 lid, verjaart overeenkomstig
hoofdstuk IV van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel
van het Wetboek van strafvordering".
Over de aard van het verhaalsrecht van de C.O.O. bestond heel wat
betwisting (zie A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 1037; Simont, L. et Kirkpatrick, J., Le remboursement des frais d' assistance par la
personne secourue, ses debiteurs d' aliments et les tiers responsables, 1962).
Het moge volstaan erop te wijzen dat ingevolge de cassatie-arresten van
1944 (Cass., 30 maart 1944, Pas., 1944, I, 282) en 1958 (Cass., 9 juni 1958,
Pas., 1958, I, uo8) de jurisprudentiele interpretatie van artikel 30 van de
wet van 27 november 1891 in die zin gevestigd was :
- dat de C.O.O. geen wettelijk subrogatierecht kon doen gelden
tegenover de aansprakelijke derde, doch wel een recht van rechtstreekse
vordering;
- dat de C.O.O. geen vordering kon instellen tegen de aansprakelijke
derde op grand van artikel 1382 B.W.;
- dat de C.O.O. zich tegen de aansprakelijke derde geen burgerlijke
partij kon stellen voor de strafrechtbanken.
Het nieuwe artikel 17 van de wet van 2 april 1965 geeft aan de C.O.O.
een eigen recht en laat de uitoefening van dit eigen recht toe voor de strafrechtbanken.
Impliceert nu de erkenning van het eigen recht van de C.O.O. de
niet-tegenstelbaarheid van de eigen schuld van de ondersteunde persoon in
een geding tegen de mede-aansprakelijke ?
Over het begrip aansprakelijke in de zin van artikel 30 van de wet van
23 juni 1960 zoals thans opgenomen in artikel 17 van de wet van 2 april 1965
moge het volstaan te verwijzen naar een arrest van het hof te Brussel geveld
op 30 oktober 1963 (R.G.A.R., 1967, 7839; Bull. Ass., 1966, 931).
Rechtspraak en rechtsleer steunen op de parlementaire werken om,
in geval van verdeling van aansprakelijkheid tussen de ondersteunde
persoon en een derde, de algehele schadeloosstelling van de C.O.O. te
verzekeren op grond van het solidariteitsbeginsel.
De C.O.O. kan haar aanspraken integraallaten gelden tegen een medeaansprakelijke voor het ongeval.

In feite staan wij hier dus voor een verschuiving van het ri sico der
insolvabiliteit van de ondersteunde behoeftige op de mede-aansprakelijke
derde (zie Brussel, 3 november 1965, R.G.A.R., 1966, 7624, met noot
Dalcq;- Carr. Charleroi, 12 april 1965, Bull. Ass., 1966, 952, met noot
R.P.; - Cass., 20 april 1964, Pas., 1964, I, 891).
Alhoewel wij de verschuiving van het risico der insolvabiliteit van
de ondersteunde persoon op de mede-aansprakelijke derde betreuren, zijn
de wettekst en de inhoud van de besprekingen in de parlementaire comrnissies en het advies van de Raad van State te duidelijk om aan de wil van
de wetgever te twijfelen (zie advies van de Raad van State opgenomen in
het verslag namens de Commissie voor de Volksgezondheid en het Gezin
uitgebracht op ro februari 1960, Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1958-59,
nr. 134-3).
In een arrest O.M. en C.A.P. Liege/Roussidis (Brussel, 29 april 1961,
R. W., 196o-6r, 2064; R.G.A.R., 1961, 6768) zegt het hof ten onrechte in
navolging van de correctionele rechtbank van Leuven dat het toekennen
van een eigen recht aan de C.O.O. (artikel 30, wet van 23 juni 1960) de
grand van het terugvorderingsrecht niet gewijzigd heeft en dat de nieuwe
wetsbepaling uitsluitend de bevoegdheid en de rechtspleging betreft zodat
zij retroactief moet toegepast worden.
De zienswijze van het hof van Brussel kan niet aangenomen worden
omdat de uitoefening van een eigen recht andere gevolgen heeft dan de
uitoefening van een afgeleid recht. Bij uitoefening van een afgeleid recht
kan de derde aansprakelijke immers tegen de C.O.O. alle excepties laten
gelden die hij tegen het slachtoffer kan aanvoeren. Uit hetgeen boven werd
gezegd weet men dat precies de excepties gegrond op een mede-aansprakelijkheid van de ondersteunde persoon niet tegenstelbaar zijn aan de C.O.O.
Het hof riep bovendien ten onrechte het arrest van cassatie, 9 juni 1958,
in ter staving van zijn argumentatie.
Het hof van cassatie erkende in het arrest van 1958 inderdaad enkel
het recht van rechtstreekse vordering van de C.O.O., doch zegde niet dat
de C.O.O. een eigen recht had.
Tenslotte zij aangestipt dat de terugbetaling van de onderstandskosten
ten laste van de aansprakelijke slechts kan gevorderd worden in de mate
dat de onderstand veroorzaakt werd door verwonding of ziekte en niet door
een reeds bestaande behoeftigheid van de ondersteunde persoon (Cass.,
22 mei 1967, R. W., 1968-69, 127; R.G.A.R., 1968, 8137 : verwerping van
een voorziening tegen een arrest van Gent dat in feite vaststelde dat de
minderjarige kinderen van het slachtoffer reeds ondersteund waren v66r
het ongeval dat het overlijden van hun moeder veroorzaakte, zodat enkel de
staat van behoeftigheid van de kinderen hun onderstand genoodzaakt had
en niet de fouten van de beklaagde).
34 - DE GROEPSVERZEKERAAR. - De groepsverzekering ontstond uit
prive-initiatief, vult hoofdzakelijk het wettelijk pensioenstelsel aan en
waarborgt alzo risico's van vroegtijdig overlijden en ouderdom van haar
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aangesloten weddetrekkenden (Carton de Tournai, R., en Deleers, Ch.,
Les Assurances de groupes, 1965).
De groepsverzekering is een sommen- of personenverzekering zodat
de groepsverzekeraar niet gesubrogeerd is in de rechten die de beneficiaris
van de polis tegen een derde kan doen gelden (Carton de Tournai, R., en
Deleers, Ch., o. c., nr. 123).
De correctionele rechtbank van Doornik weigerde rekening te houden
met de voordelen die het overleden slachtoffer zou genoten hebben ware het ongeval niet gebeurd - indien het zijn groepsverzekering had
kunnen onderschrijven tot 65 jaar.
De rechtbank was van oordeel dat het ophouden van deze voordelen
voor de weduwe niet voortvloeide uit de daad van de beklaagde, doch uit
het niet voortlopen van de polis (Corr. Dinant, 25 januari 1966, R.G.A.R.,
1966, 7626).
De termen van de door het slachtoffer ondertekende groepsverzekering
blijken niet uit dit vonnis, doch de vraag client gesteld waarom in andere
gevallen aan de weduwe toch een bedrag wordt toegekend ter compensatie
van het verschil tussen het pensioen dat zij in werkelijkheid ontvangt en
het pensioen dat zij zou ontvangen hebben, ware haar echtgenoot niet
vroegtijdig overleden (zie in die zin : Corr. Charleroi, 2 december 1963,
R.G.A.R., 1964, 7278).

HOOFDSTUK III

DE SCHADE DOOR OVERLI]DEN ONTSTAAN
35 - ScHADE EX HAEREDE. - Een levende persoon kan door zijn eigen dood
geen schade lijden.
In hoofde van het gedode slachtoffer kan geen aanspraak op schade
ontstaan, bij gemis aan schade (A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling,
nr. 8oo). Het levenskapitaal van het overleden slachtoffer wordt aan zijn
nalatenschap niet vergoed. Een ander vraagstuk is echter de aanspraak van
de nalatenschap op vergoeding van kosten, uitgaven, inkomsten-dervingen
en morele schade die het slachtoffer v66r zijn overlijden heeft gekend.
Op dit punt bestaat er geen twijfel dat de nalatenschap haar aanspraken
kan laten gelden.
De begroting van de morele schade door het slachtoffer geleden blijft
delicaat en impliceert op de eerste plaats het bewustzijn van het slachtoffer
(Brussel, 18 november 1965, Bull. Ass., 1966, 523 : afwijzing van de vraag
tot vergoeding van ro.ooo F morele schade ex haerede overwegende dat het
moeilijk te bepalen is of het slachtoffer bewust was en geen enkel bewijs
hiervan uit de bundel bleek;- Brussel, 25 maart 1966, Bull. Ass., 1967,
617 : afwijzing van de vraag tot vergoeding van 75.000 F morele schade
ex haerede overwegende dat het niet bewezen is dat het slachtoffer in de
veertiendaagse overlevingsperiode bewust was van haar lijden en van de

fatale afloop; - Brussel, 13 december 1960, ]. T., 1961, 349 : afwijzing van
de vraag tot vergoeding van de morele schade ex haerede bij gebreke te
bewijzen dat het slachtoffer gedurende de enkele overlevingsuren in coma
geleden heeft en dat evenmin bewezen is dat het slachtoffer enige angst
heeft geleden v66r het ongeval, vermits zij het ongeval niet heeft zien gebeuren;- zie ook Rb. Hasselt, 26 juni 1961, R. W., 1961-62, uo6).
Het hof te Brussel kende 6.ooo F morele schadevergoeding ex haerede
toe overwegende dat aangenomen moest worden dat het slachtoffer minstens
gedurende enkele ogenblikken in het tijdsverloop van 3 uren die de dood
voorafgingen bewust was van de fatale afloop (Brussel, 30 maart 1962, ]. T.,
1962, 568; - zie in dezelfde zin Corr. Antwerpen, 23 oktober 1964,
2.500 F voor bewuste overleving van enkele uren;- Rb. Turnhout, 14 december 1966, niet uitgegeven : I.ooo F morele schade ex haerede overwegende dat de vastgestelde doodsoorzaak verdrinking was en dat het
slachtoffer- waar het met de voerder aan het praten was, toen de auto
in het water terecht kwam, en het raam van het rechter portier klaarblijkelijk door het slachtoffer werd opengedraaid bij het pogen zich te
redden - een bewuste doodstrijd had doorgemaakt; - Luik, 20 december 1962, Bull. Ass., 1964, 931 : 2o.ooo F morele schadevergoeding
ex haerede wegens bewuste overleving van 30 minuten).
Het onderscheid werd ook reeds gemaakt tussen de pijn die het
overleden slachtoffer heeft geleden en het niet-bewustzijn van de fatale
afloop van de verwondingen. In dergelijk geval begrootte het hof te Brussel
de pretium doloris op 30.000 F wegens hospitalisatie gedurende een drietal
weken en het doorstaan van een heelkundige bewerking, zonder dat het
bewijs geleverd was dat het overleden slachtoffer zich van de evolutie
bewust was (Brussel, 4 februari 1967, R.G.A.R., 1967, 7821).

36 - UITGAVEN EN KOSTEN. - REPATRIERING- EN VERVOERKOSTEN.
Als het slachtoffer in het buitenland overlijdt en vervoerd wordt naar de
plaats waar het zal begraven worden dan is de aansprakelijke gehouden tot
betaling van de repatrieringskosten. Een onderscheid kan echter gemaakt
worden naar gelang het slachtoffer al dan niet op eigen kosten naar haar
vaderland zou teruggekeerd zijn (Luik, 27 juni 1961, Bull. Ass., 1965, roo :
toekenning van de repatrieringskosten van het overleden Chileens slachtoffer
dat van een studiebeurs inclusief reiskosten genoot, overwegende dat de
ouders normaal geen reiskosten hadden moeten dragen en toekenning van
de repatrieringskosten aan de ouders van een ander overleden Chileens
meisje waarvan diende aangenomen dat zij zelf zou ingestaan hebben voor
haar reiskosten (zie ook Brussel, 7 april 1965, Bull. Ass., 1965, 756; zie anders : Brussel, 13 oktober 1960, R.G.A.R., 1961, 66o2, met kritiek
van J. Fonteyne : wel.gering van toekenning van repatrieringskosten van
het overleden slachtoffer naar Spanje).
Verplaatsingskosten van nabestaanden naar het ziekenhuis waar het
slachtoffer werd opgenomen komen eveneens voor vergoeding m aanmerking (Corr. Gent, 14 februari 1964, Bull. Ass., 1964, 707).
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Bij overlijden van een der ouders en rninderjarigheid van de kinderen
komen de notariele erelonen en kosten voor zegellegging en inventaris voor
vergoeding in aanmerking (Corr. Tongeren, 4 november 1964, R.G.A.R.,
1966, 7723).
De vervroegde betaling van successierechten werd evenwel niet las
vergoedbaar beschouwd overwegende dat zij voortspruiten uit een aanwas
in de vermogenstoestand van de erfopvolger (Brussel, 4 februari I 967,
R.G.A.R., 1967, 782r).
37 - BEGRAFENISKOSTEN. - Het overleden slachtoffer mag volgens zijn
godsdienstige of wijsgerige overtuiging begraven worden. De schade die
in de vervroegde uitgave van de begrafeniskosten bestaat kan nauwkeurig
berekend worden (Corr. Antwerpen, 23 oktober 1964, Bull. Ass., 1965,
927 : het slachtoffer werd begraven volgens de lsraelietische ritus die o.m.
de vereiste van een eeuwigdurende grondconcessie voorziet).
De berekening van de vervroegde uitgave geschiedde als volgt :
slachtoffer 77 jaar op overlijdensdatum - vermoedelijke levensduur
volgens de tabellen van Dillaert, 1950-53 : 7,109; rentevoet 4,5% contante waarde van r F betaalbaar over 7 jaar: 0,7348; totale uitgave voor
begrafeniskosten : 83.600 F. Vervroegde uitgave : 83.600 F - (83.600 X
0,7348 = 61.429) = 22.171 F (zie ook A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 813; - Dalcq, II, nr. 3714 e.v.).
Bij de appreciatie van de redelijkheid van de begrafeniskosten heeft
de rechter oog voor het sociaal milieu waartoe het slachtoffer behoorde
(Brussel, 4 februari 1967, R.G.A.R., 1967, 7821).
Het huren van een tijdelijke grafkelder komt in aanmerking (Brussel,
13 oktober 1960, R.G.A.R., 1961, 66o2).
Het drukken van doodsprentjes en het uitdelen van foto' s van het
slachtoffer werd als een overdreven luxe beschouwd (Brussel, 13 oktober
1960, R.G.A.R., 1961, 66o2).
Het opmaken van een fotoalbum werd eveneens als een overdreven
luxe beschouwd (Corr. Gent, 14 februari 1964, Bull. Ass., 1964, 707).
Het hof te Luik beschouwde zelfs het oprichten van een grafmonument
voor de prijs van 12.720 F als een overdreven uitgave (Luik, 7 maart
1967, Bull. Ass., 1967, 631;- anders: Brussel, 1962, Bull. Ass., 1962, 924).
Bij de begroting van de schadevergoeding inzake begrafenis- en
rouwkosten kan er geen sprake zijn van een beperking tot de onontbeerlijke
uitgaven.
De rechter zal rekening houden met wat Fonteyne noemt ,les sentiments et convictions, religieux ou autres, qui ont determine les ayants
droit a tenir pour convenables des actes, eventuellement couteux, qu'ils
eussent accomplis egalement en I' absence d'un responsable" (zie R.G.A.R.,
1961, 66o2).
38 - INKOMSTENSCHADE.- BRUTO- EN NETTOBEREKENINGEN.- BEsTENDIGE EN TIJDELIJKE WERKONBEKWAAMHEID. - Of het brute- of nettoloon
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in aanmerking komt voor de begroting van schadevergoedingen voortspruitende uit tijdelijke en bestendige werkonbekwaamheid en overlijden
geeft nog altijd aanleiding tot hevige discussies en pleidooien.
Aan de hand van de onderstaande beslissingen zullen wij trachten
een conclusie af te leiden. Om de rechtspraak in deze materie beter samen
te vatten behandelen wij in deze rubriek .achtereenvolgens gevallen van
invaliditeit en van overlijden.
Bij de verantwoording van een brutobegroting heeft het hof te Brussel
gezegd dat de bestemming die het slachtoffer aan zijn brutobedrijfsinkomsten geeft, en het gebruik dat hij ervan maakt, .geen weerslag heeft
op de omvang van de herstelplicht van de aansprakelijke. Of het slachtoffer
deze bruto-inkomsten gebruikte om zijn belastingen te betalen, dan wel om
priveschulden te voldoen ging de aansprakelijke niet aan (Brussel,
I6 maart I962, R.G.A.R., I964, 72I9;- zie ook Cass., 28 november I96o,
Pas., I96I, I, 33S : verwerping van een voorziening tegen een arrest van
Brussel dat in dezelfde zin was gemotiveerd).
Indien een burgerlijke partij schadevergoeding eist wegens aantasting
van haar fysische integriteit, d.w.z. gesteund op de reeele vermindering van
haar eigen economische waarde dan client de schadevergoeding begroot
te worden op grand van het bruto-inkomen (Brussel, I juni I96o, R.G.A.R.,
I96I' 6683).
De voorziening tegen dit arrest werd verworpen overwegende dat de
feitenrechter gevat was door een vraag van herstelvergoeding van de aantasting der fysische integriteit en niet door een vraag van begroting van
inkomstenschade (Cass., 30 januari I96I, R.G.A.R., I96I, 6682; - zie in
dezelfde zin : Cass., IS juni I964, Pas., I964, I, uoo; R.G.A.R., I96S,
7S40;- Cass., 20 juni I96I, Pas., 1961, I, 114S;- Cass., 21 december
I964, Pas., I96S, I, 40S : ,Qu'il importe peu qu'a la suite de l'accident,
une indemnite pour invalidite permanente soit substituee au salaire et que
les cotisations sociales aient cesse d' etre dues, des lors que la base de calcul
retenue a pour but d' assurer a la victime, la reparation totale du prejudice
qui lui a ete cause, ainsi que le releve l'arret, et qu'il ne peut etre tenu
pour acquis, contrairement aux allegations des demandeurs, que la reparation sera majoree et excedera ainsi la juste reparation a laquelle le defendeur a droit").
De waardebepaling van de fysische capaciteit van het slachtoffer
client uitgedrukt te worden in specien en de grondslag van berekening is
het brutoloon, daar deze grondslag op de arbeidsmarkt economisch verbonden is met de fysische integriteit van het slachtoffer (Luik, 30 april 1964,
R.G.A.R., 196s, 7374).
De feitenrechter apprecieert soeverein of het slachtoffer van een
tijdelijke werkonbekwaamheid een bijdrage op zijn vergoedingen zal dienen
af te dragen aan de R.M.Z. om het voordeel van de sociale zekerheid te
behouden en of dienvolgens al dan niet het brutoloon als berekeningsgrondslag client genomen te worden (Cass., 12 april 196s, Pas., 196s, l,
862; R.G.A.R., 1966, nos).
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Het slachtoffer van lichamelijke letsels moet de tegenwaarde bekomen,
berekend aan de marktprijs op de dag van het vonnis, van zijn persoonlijke
actieve krachten met alle potentialiteiten hieraan verbonden; de schadevergoeding moet hem dezelfde plaats doen bekleden als v66r zijn invaliditeit
en de afhoudingen voor belasting en maatschappelijke zekerheid maken
een deel uit van de bezoldiging van de werknemer zodat het brutoloon als
berekeningsgrondslag client te worden genomen (Rb. Dinant, 27 februari
I964, R.G.A.R., I964, 7256: de motivering van dit'vonnis kan analogisch
worden toegepast op gevallen van bestendige werkonbekwaamheid).
Bij arrest van I9 juni I964 werd de cassatievoorziening tegen een arrest
van het hof te Brussel verworpen waarbij beschouwd werd dat de slachtoffers een persoonlijk voordeel haalden uit het deel van hun brutoloon dat
bestemd was ter betaling van belastingen en sociale lasten, zodat hiermede
diende rekening te worden gehouden in de toegekende vergoedingen
(Cass., I9 juni I964, Pas., I964, I, II29).
39 - OvERLIJDEN.- De materiele schade door de weduwe geleden ingevolge het overlijden van haar echtgenoot bestaat in de derving van dat
inkomstendeel waaruit zij persoonlijk baat haalde of zou halen (Brussel,
4 april I962, Pas., I964, II, 19; - zie ook noot R. Beyens, Bull. Ass.,
I966, Sio).
De feitenrechter kan niet wettelijk beslissen de schade van de weduwe
te begroten op het brutoloonverlies van haar echtgenoot zonder de bestemming van het brutoloon in acht te nemen (Cass., I2 april I965, Pas.,
I965, I, 86I; R. W., I965-66, 1796 : verbreking van een arrest waarbij het
inkomstenverlies op het brutoloon werd berekend).
Een overwegend gedeelte van de rechtspraak spreekt zich uit voor
een begroting van de schade van de weduwe op grondslag van het nettoinkomen van de echtgenoot onder aftrek van het aandeel dat voor persoonlijk onderhoud van de echtgenoot werd voorbestemd (zie o.m. Luik,
27 november I964, R.G.A.R., I965, 7375, met kritiek J. Fonteyne; Rb. Brussel, 2I oktober 1965, Bull. Ass., I966, 5 IS, met noot R.P.;- Carr.
Namen, I I september I965, Bull. Ass., I966, 507, met noot R. Beyens;Carr. Dinant, 25 januari I966, R.G.A.R., I966, 7626, met noot J.F.; Militair hof, 28 juni I966, R. W., I967-68, 88;- Gent, 3I oktober I967,
R.G.A.R., I968, 8oos).
Deze vonnissen en arresten die de schade van de weduwe begroot
hebben op het bruto-inkomen van de echtgenoot, onder aftrek weliswaar
van het aandeel persoonlijk onderhoud, zijn over het algemeen oppervlakkig
en zwak gemotiveerd : Carr. Charleroi, 2 december I963, R.G.A.R., I964,
7278 : overwegende ondermeer ,le capital a allouer a la partie civile (de
weduwe van een overleden N.M.B.S.-arbeider) doit la dedommager
entierement du prejudice subi, ce doit etre une restitution in integrum;
or si pour calculer celui-ci on devait tenir compte des impots, il n'en serait
. ".
nen
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Tegen dit vonnis werd beroep aangetekend doch het resultaat is ons
onbekend.
Het hof te Brussel berekende de schade van de weduwe op grond van
het bruto-inkomen van wijlen haar echtgenoot, omdat de economische
waarde van het overleden slachtoffer op de arbeidsmarkt vertegenwoordigd
wordt door het overeengekomen loon waarop het aanspraak mocht maken.
Het hof motiveerde verder op grond van de overweging dat de burgerlijke
partij dezelfde bepaalde wettelijke verplichtingen zal moeten voldoen als
beneficiaris van een herstelvergoeding.
Ongeacht de overwegingen die steune1;1 op fiscale beschouwingen is
de redenering van het hof vatbaar voor kritiek, omdat zij er in feite op
neerkomt de schade van de rechthebbenden te begroten op het levenskapitaal van de decujus en niet op de reele schade van de burgerlijke
partijen (Brussel, 24 mei 1965, R.G.A.R., 1966, 7570).
In een ander arrest begrootte het hof van Brussel de schade van de
rechthebbenden nogmaals op het bruto-inkomen overwegende dat het
verantwoord voorkwam, enerzijds de schade wegens loonverlies van de
overledene te berekenen op basis van het brutoloon verminderd met de
afhoudingen voor R.M.Z., en anderzijds de belastingen die hij op dit loon
zou hebben moeten betalen, te compenseren met die belastingen welke op
de toegewezen vergoedingen zullen geeist worden.
De motivering van dit arrest getuigt zeker niet van een juist doorzicht
in de fiscale incidenties die gepaard gaan met de toekenning van kapitalen
ter oorzake van het overlijden van een rechtsvoorganger (Brussel, 5 maart
1965, R. w., 1964-65, 1765).

40 - BELASTINGEN. - Zowel in geval van overlijden als in geval van
werkonbekwaamheid hebben verscheidene beslissingen aan de gelaedeerde
partij voorbehoud verleend om van de aansprakelijke betaling te eisen van
de belastingen die zij op de toegekende bedragen zullen dienen te betalen.
Het hof van cassatie verwierp de voorziening tegen een vonnis van
de correctionele rechtbank van Hoei waarin gezegd werd dat de aansprakelijke voor een bestendige werkonbekwaamheid van 12% het bedrag van
de belasting zal dienen te betalen die eventueel zou geheven worden op de
toegekende schadevergoeding, vermits deze vrij van belasting werd begroot
(Cass., 15 juni 1964, R.G.A.R., 1965, 7522; - zie ook Brussel, 7 december 1966, R.G.A.R., 1967, 7785, met noot J. Fonteyne: toekenningvan
12o.ooo F aan een notaris behept met een blijvende werkonbekwaamheid
van 8%. Het hof statueerde dat een mogelijke ongunstigere taxatie van het
toegekende bedrag vergeleken met het vervangen inkomstenverlies van
12o.ooo F het voorbehoud van de gelaedeerde wettigde om bijkomende
vergoeding te vorderen).
De correctionele rechtbank van Dendermonde stelde zelfs een deskundige aan om de fiscale incidentie van de toekenning van schadevergoeding aan de weduwe van een jonge geneesheer te berekenen (Corr.
Dendermonde, 15 maart 1965, R.G.A.R., 1965, 7477).

De vergoedingen die in de plaats komen van een tijdelijk inkomstenverlies van een loon- of weddetrekkende zijn blijkbaar niet onderworpen
aan de belasting op het inkomen, in zoverre deze vergoedingen door derden
verschuldigd zijn (Cass., 14 december 1964, R.G.A.R., 1966, 7704).
Het hof te Gent besliste dat het kapitaal dat aan de weduwe van een
fotograaf wordt toegekend niet onder toepassing valt van artikel 26, 2 van
het W.I.B. omdat het noch een rente, noch een pensioen, noch een gelijkaardige toelage zou zijn (Gent, 31 oktober 1967, R.G.A.R., 1968, 8oo5).
Samenvattend mag men dus zeggen dat de rechtspraak wel in die zin
schijnt gevestigd te zijn dat de vergoedingen voor tijdelijke en bestendige
werkonbekwaamheid op het brutoloon worden berekend en dat de vergoedingen na overlijden op het netto-inkomen begroot worden.
Blijkbaar heeft echter de formulering van de aanspraak van de invalide
en van de weduwe op fiscaal gebied een uitzonderlijk groot belang.
In de mate dat de toegekende bedragen niet gelibelleerd worden als
vergoedingen voor inkomstenverlies, doch wel als vergoedingen voor verlies
van steun of voor aantasting van de fysische en economische integriteit,
zouden zij inderdaad kunnen ontsnappen aan fiscale aanslag (zie Fonteyne,
J., La reforme fiscale et l'indemnisation des incapacites de travail et des deces,
R.G.A.R., 1963, 7058; - Huenens, P., Les nouvelles dispositions fiscales
en matiere d'indemnite pour incapacites de travail, R.G.A.R., 1963, 7057;
- Bours, Le nouveau regime fiscal des indemnites allouees en cas d' accident,
]. T., 1963, r8r; - Bours, Le nouveau regime fiscal des indemnites allouees
en cas d' accident,]. T., 1966, 404;- Massard, D., De ziekte, het lichamelijk
ongeval, de invaliditeit en de Belgische inkomstenbelastingen, Bulletin der
Belastingen, december 1968).
41 - BEGROTING VAN AFTREK VOOR ,EIGEN ONDERHOUD" OF VERMINDERDE
GEZINSUITGAVEN. - In overeenstemming met de leer van Ronse (A.P.R.,
Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 875), Dalcq (II, nr. 3597) en Fonteyne
(La valeur des avantages procures a leurs proches par l' activite des chefs de
menage, ouvriers et employes, R.G.A.R., 1965, 7409; -Encore la valeur des
forces actives des chefs de menage, ouvriers et employes, R.G.A.R., 1965, 7363;
- La valeur des forces actives des chefs de menage, ouvriers et employes,
R.G.A.R., 1964, 7199) client onderzocht te worden welke uitgaven het
gezin niet meer doen zal bij verdwijning van het slachtoffer.
De ex aequo et bono-begrotingen van aftrek voor wat onnauwkeurig
het eigen onderhoud van het slachtoffer wordt genoemd, schommelen te
sterk om hoogtelijnen te trekken.
Het hof van beroep te Brussel hield rekening met een aftrek van 40%
voor eigen onderhoud van een overleden 57-jarige man die geen kinderen
meer ten laste had (Brussel, 19 oktober 1966, Bull. Ass., 1968, 376).
.
Het hof te Luik trok 35% af voor eigen onderhoud van een man die
een 27-jarige weduwe en twee kleine kinderen achterliet (Luik, 10 januari
1968, Bull. Ass., 1968, 403).
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Het hof te Brussel trok I/3 af voor eigen onderhoud van een 27-jarige
man die een weduwe en twee kinderen van vier en een half jaar en zes
maanden achterliet (Brussel, I2e K., 2I oktober I96S, Bull. Ass., I966, SIS).
De ex aequo et bono-verrekening van het zogenaamde aandeel eigen
onderhoud op het geglobaliseerde inkomen van de twee echtgenoten geeft
even onbevredigende resultaten (Carr. Gent, I4 februari I964, Bull. Ass.,
I964, 707, met noot R.P. : aftrek van 30% op het geglobaliseerd nettoinkomen van beide echtgenoten; - Carr. Brussel, 2S maart I966, Bull.
Ass., I967, 6I7 : 30% aftrek op het geglobaliseerde netto-inkomen van
beide echtgenoten).
In een niet-gepubliceerd arrest trok het hof te Brussel voor eigen
onderhoud so% af op het geglobaliseerde netto-inkomen van beide echtgenoten (arrest van 20 mei I96S).
Het hof van cassatie verbrak dit arrest, overwegend dat het hof van
Brussel weliswaar vaststelde dat de gezamenlijke bedrijfsinkomsten voor
so% aan het persoonlijk onderhoud van de overledene echtgenote werden
besteed en zodoende aannam dat de persoonlijke onderhoudskosten evenredig zijn met de gezamenlijke inkomsten en niet met de eigen inkomsten
van het overleden slachtoffer, doch dat bij de definitieve schadebegroting
van de burgerlijke partij verkeerdelijk de coefficient van so% toegepast
was op het persoonlijk inkomen van het slachtoffer zonder vast te stellen
of de bedrijfsinkomsten van man en vrouw gelijk waren (Cass., I3 juni
I966, nag niet gepubliceerd).
Een nauwkeurige begroting van de overlijdensincidentie op de gezinsnoden ontmoet men zelden.
De schaal van Engel werd onlangs als volgt toegepast door het hof van
Brussel (Brussel, IS december I96S, Bull. Ass., I967, I4I) :
Gezinssamenstelling: vader (overleden slachtoffer), moeder, 3 kinderen
Netta-inkomsten vader : II 2. I I 8 F.
Aantal Quets: 3,s (vader)
3 (moeder)
2,3 (kind I3 jaar)
I,7
(kind 7 jaar)
I,I (kind 8 maanden) = II,6.

+

+

Aftrek .. 3.S

X II2.II8 -

I I,6

-

+

+

33· 63 6 F .

Gezinsschade : II2.II8 - 33.636 = 78.290 F.
Het tariefsysteem begroot te onnauwkeurig de gezinsschade.
Huishoudelijke budgetering, maatschappelijke enquetes en statistieken
moeten ertoe bijdragen deze post juister te begroten (zie in dit verband
Mertens de Wilmars, J., De taak van de jurist in de futuribele maatschappij,
R. W., I967-68, 2I45).
42 - LooNSVERHOGINGEN EN PROMOTIEKANSEN. - Wanneer de werkonbekwaamheid van lange duur of bestendig is, evenals na overlijden van
het slachtoffer, client rekening gehouden te worden met de wijzigingen die
het inkomen in de toekomst zou ondergaan hebben, ware de toestand niet
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gewijzigd door de onrechtmatige daad (A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 1 10).
Een jonge milicien bleef behept met een 100% invaliditeit. V66r zijn
oproeping onder de wapens verdiende hij 24,30 F per uur.
Op het ogenblik dat het hof de schade diende te begroten bedroeg het
uurloon waarop de gelaedeerde aanspraak had kunnen maken reeds 44,70 F.
Overwegende dat het uurloon van het slachtoffer na a:floop van zijn militaire
dienst zou verhogen, niet enkel omwille van zijn leeftijd en grotere beroepsbekwaamheid doch oak omwille van de stijging van de index der kleinhandelsprijzen, raamde het hof te Brussel het inkomenverlies op Io.ooo F
per maand over een lucratieve levensduur van 44 jaren (Brussel, 24 juni
1966, R.G.A.R., 7784, met noot; R. W., 1966-67, 859).
Zander het even uitdrukkelijk te omschrijven hield het hof van Luik
er een zelfde redenering op na bij de toekenning van een gekapitaliseerd
bedrag aan de weduwe van een 27-jarig slachtoffer (Luik, 28 april 1965,
Bull. Ass., 1965, 969; R.G.A.R., 1966, 7627, met noot J. Fonteyne).
Het hof te Brussel hield rekening met de aanpassing van het weddebarema om het bedrijfsinkomen te begroten van een 46-jarige bijzonder
vlijtige en werkzame (sic) leraar.
Het hof weigerde nochtans onzekere bevorderingen in acht te nemen
(Brussel, 22 januari 1964, Bull. Ass., 1964, 701; R.G.A.R., 1964, 7257,
met noot).
Een bevordering tot kraanman - ware het ongeval niet gebeurd komt in aanmerking bij de begroting van het inkomstenverlies van een
33% invalide arbeider (Carr. Nijvel, 20 november 1962, Bull. Ass., 1964,
923).
In een uitvoerig gemotiveerd vonnis aanvaardde de politierechter van
Fleron de weerslag van de indexstijging op de begroting van het inkomstenverlies van een so% invalide voor de periode tussen het ongeval en de dag
van zijn uitspraak, doch weigerde er rekening mede te houden voor de
toekomst overwegende ,que la partie civile n'allegue pas qu'elle est dans
l'impossibilite de gerer avec bonheur le capital dont elle reclame la disposition et que, l'alleguerait-elle, on ne comprendrait pas alors qu'elle prefere
1' octroi d' un capital au paiement d' une rente; ... ". De gelaedeerde had
inderdaad in de loop van het geding zijn eis in gemeen recht laten gelden
waar hij vroeger blijkbaar aanstuurde op een vergoeding in wet.
Op dit punt kan de motivering van de rechtbank in casu misschien
wel juist zijn doch zij heeft geen algemeen geldende waarde.
Men zou kunnen aanvaarden dat de feitenrechter soeverein de indexstijging als begrotingselement weert in geval van toekenning van een
kapitaal, doch men mag oak niet uit het oog verliezen dat slechts bepaalde
minimarenten inzake arbeidsongevallen onder omstandigheden kunnen
geindexeerd worden (zie R.P.D.B., Tw.Accidents du Travail, nr. 1102 e.v.).
Men kan dus zeer goed begrijpen dat de gelaedeerde een kapitaalstoekenning verkiest- berekend op een aldan niet ge'indexeerd inkomsten-

verlies - hoven een rente die oak maar onder omstandigheden kan geindexeerd worden.
Het vonnis van Fleron is nag interessant waar het wel rekening houdt
met de promotiekansen van het slachtoffer overwegende dat onbetwistbaar
een algemene tendens bestaat de arbeidskrachten te valoriseren, ten
bewijze waarvan de opvolgende loonsverhogingen die het slachtoffer had
genoten (Pol. Fleron, I7 februari I965, Bull. Ass., I966, 94I, met noot
R. Beyens).
De correctionele rechtbank te Antwerpen begrootte de promotiekans
van een 75% invalide politieagent-opziener tot de graad van bijzonder
agent, alsook de te verwachten geindexeerde weddestijgingen op I .ooo F
per maand tot op pensioenleeftijd (Carr. Antwerpen, 27 juni I963,
R.G.A.R., I964, 7333). Dit vonnis werd echter gedeeltelijk hervormd en
het inkomstenverlies werd blijkbaar ex aequo et bono gereduceerd (zie zelfde
vindplaats).
De correctionele rechtbank van Namen beschouwde de promotie van
een decuius-beroepsmilitair tot de graad van sergeant als zeker doch verdere
promoties werden als hypothetisch, voorwaardelijk en dienvolgens als
onzeker bij de schadebegroting terzijde gelaten (Carr. Namen, I I september I965, Bull. Ass., I966, 507, met noot R. Beyens).
43 - DE REDELIJKE LEVENSVERWACHTING. - Wanneer bij de schadebegroting de vermoedelijke fysiologische overlevingsduur van een individu
ter sprake komt (d.w.z. zowel van een decuius als van een bestendige
invalide als van de aanspraakgerechtigden zelf) wordt beroep gedaan op
levensduurtabellen.
Vrij algemeen worden de zgn. levensduurtabellen van Dillaerts
gevolgd. Deze tabellen steunen op de onderzoekperiode I950-I953· In 1965
verschenen nieuwe levensduurtabellen van Dillaerts die niet enkel per
geslacht werden opgesteld doch oak rekening houden met de huwelijksstaat van de bevolking (Statistisch Tijdschrift, januari I965, blz. I34; zie ook ]. T., I966, 297).
De nieuwe levensduurtabellen onderscheiden de levensduurverwachting van vrijgezellen en gehuwden en duiden op een gevoelige verhoging van de vermoedelijke levensduur van deze laatste categorie.
De tabellen van annuiteiten werden nog niet aangepast aan de nieuwe
levensduurtabellen zodat er in de rechtspraak nog geen spoor van wordt
gevonden.
De recentste levensduurtabellen verdienen echter ongetwijfeld steeds
de voorkeur (A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 892).
Spijts de kritiek waarvan zij het voorwerp zijn geweest (zie o.m. A.P.R.,
o. c., nr. 894), blijken de zgn. afgeronde of geajusteerde tabellen van Levie
wel eens meer binnen het rechtsgebied van het hof van Luik gebezigd te
worden overwegende dat zij beter rekening zouden houden met de diverse
elementen van kapitalisatieproblemen, op recentere gegevens steunen en
juister berekend zijn (Luik, 2 februari I96I, fur. Liege, I960-61, 169; -
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Luik, 26 februari 1963, Bull. Ass., 1964, 249; - Luik, 17 december 1964,
Bull. Ass., 1965, 953).
lndien de vermoedelijke levensduur van de aanspraakgerechtigde
persoon korter is dan deze van de decuius, dan is de kortste levensduur
bepalend (A.P.R., o. c., nr. 901).
Het hof van Luik had alzo de schade te begroten van een 35-jarige
weduwe wiens vermoedelijke levensduur 38 jaar bedroeg, doch zij leed
reeds 9 jaar aan aderverkalking. Een geneesheer-specialist sloot de mogelijkheid niet uit dat zij nog meer dan 10 jaar zou leven. Het hof hield
rekening met deze toestand en kende haar een provisioned gekapitaliseerd
bedrag toe, berekend op een vermoedelijke overlevingsduur van ro jaar
(Luik, 22 april 1964, Bull. Ass., 1965, 512, met noot R.P.).
Vooral bij zelfstandigen benadert de lucratieve levensduur vaak de
fysiologische overlevingsduur (Rb. Brussel, r8 november 1964, Bull. Ass.,
1966, 102 : de lucratieve levensduur van een architect-urbanist valt volledig
samen met zijn vermoedelijke fysiologische levensduur ; - Brussel,
2 juni 1958, R.G.A.R., 1961, 6727 : een landbouwer heeft een constante
lucratieve activiteit tot 65 jaar, waarna mag aanvaard worden dat ze tot de
helft wordt herleid; - Krijgsraad Brussel, zetelende te Antwerpen,
22 juni 1967, R. W., 1967-68, 2068 : voor een handelaar kan aangenomen
worden dat hij zijn bedrijvigheid tot 72 a 73 jaar voortzet).
lndien er geen causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige daad
ingevolge dewelke de gelaedeerde een invaliditeit opliep en zijn later
overlijden, dan komt slechts zijn effectieve levensduur voor schadebegroting
in aanmerking (zie in die zin Corr. Mons, 12 januari 1967, Bull. Ass.,
1967, 86o; - Brussel, 5 maart 1965, ]. T., 1965, 349).
44 - DE KAPITALISATIECOEFFICIENT (RENTEVOET). - Bij de bepaling van
de rentevoet client rekening te worden gehouden met de economische
vooruitzichten die de veiligheid van elke belegging bei:nvloeden en met de
leeftijd van de aanspraakgerechtigden daar de beleggingsveiligheid onrechtstreeks evenredig is met de duur van de belegging.
Weinig uitspraken motiveren de keuze van een rentevoet omdat er
ook weinig over gepleit wordt.
De correctionele rechtbank van Dendermonde bepaalde de interestvoet op 4% bij de begroting van het kapitaal dat aan de weduwe van een
28-jarige geneesheer werd toegekend, gezien de onzekerheid van de rentevoet over een periode van 42 jaar (Corr. Dendermonde, 15 maart 1965,
R.G.A.R., 1965, 7477).
Het hof te Brussel paste eveneens een kapitalisatiecoefficient van
4% toe - zonder deze keuze nader te verantwoorden - bij de begroting
van het kapitaal dat toekwam aan de weduwe en de kinderen van een
slachtoffer waarvan de lucratieve overlevingsduur op 19 jaar en de fysiologische levensduur op 26 jaar werd geraamd (Brussel, 22 januari 1964,
R.G.A.R., I96~ 7257).
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De krijgsraad te Brussel, zetelende te Antwerpen, koos een rentevoet
van 5% voor een lucratieve overlevingsduur van 23 jaar (Krijgsraad
Brussel, 22 juni 1967, R. W., 1967~68, 2068).
Uit het onderzoek van de rechtspraak mogen wij afleiden dat er op
het huidig ogenblik een weinig gemotiveerde voorkeur bestaat de rentevoet
van 4,5% toe te passen.
De keuze van een passende rentevoet is echter belangrijk genoeg om
zoveel mogelijk elk automatisme te vermijden.
45 - PENSIOENEN. - Vrij algemeen geldt in de rechtspraak dat de aanspraak op pensioen en deze op schadevergoeding een onderscheiden juridische oorzaak hebben zodat cumulatie tussen beide uitkeringen de regel is
(zie ook A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 588).
Een gewezen Otraco-agent genoot 3 pensioenen ten bedrage van
respectievelijk 56.663 F, 77.818 F en 4.692 F.
Na zijn overlijden ontving zijn weduwe persoonlijk nog 2 jaarlijkse
pensioenen van 21.997 F en 64.892 F.
Rekening houdend met het aandeel voor persoonlijk onderhoud van
het slachtoffer en met de vermoedelijke overlevingsduur van de weduwe
kende het hof te Brussel 314.015 F toe berekend op de pensioenen van
56.663 Fen 4.692 F doch weigerde het extra-legale pensioen van 77.818 F
in aanmerking te nemen voor de schadebegroting overwegende dat dit
pensioen voortkomt van kapitaalopbrengsten waarvan het bedrag verschilt,
al naargelang het pensioen aan de agent van de Otraco wordt uitgekeerd
dan wel aan zijn weduwe.
Het hof van cassatie verbrak het arrest overwegende dat de enkele
omstandigheid dat een pensioen niet als een bedrijfsinkomst kan worden
beschouwd, doch wel als een opbrengst van kapitalen, niet noodzakelijk
impliceert dat het verlies van dit pensioen ingevolge het overlijden van de
beneficiaris (ervan) geen schade zou zijn die geleden wordt door de onvrij~
willige doding van de beneficiaris (Cass., 16 januari 1967, Pas., 1967, I, 590;
]. T., 1967, 48o).
Bij arrest van 4 april 1966 verwierp het hof van cassatie de voorziening
tegen een arrest van Brussel overwegende dat het aan de weduwe toegekende overlevingspensioen steunt en op de arbeidsovereenkomst afgesloten
tussen de decuius en zijn werkgever en op de wettelijke bepalingen terzake.
Dit pensioen heeft geen schadeherstel tot voorwerp en client derhalve
niet in mindering te komen van de bedragen die aan de weduwe toekomen
bij wijze van schadevergoeding (Cass., 4 april 1966, Pas., 1966, I, 1009;
R.G.A.R., 1967, 7859).
In dezelfde zin is herhaaldelijk beslist door verscheidene rechtsmachten (zie o.m. Corr. Charleroi, 2 december 1963, ]. T., 1964, 300 :
N.M.B.S.-arbeider- het pensioen der weduwe is verschuldigd op grond
van het personeelsstatuut en maakt geen dubbel gebruik met de schadevergoeding uit 1382 B.W.; - Brussel, 20 december 1963, Bull. Ass.,
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1967, 121 : seingever N.M.B.S.- het pensioen der weduwe is verschuldigd
op grond van het personeelsstatuut; - Cass., 10 juni 1963, Pas., 1963,
I, 1071).
Deze arresten en vonnissen die op het eerste gezicht schijnbaar
rekening houden met de toekenning van een pensioen aan de weduwe bij
de begroting van haar schade uit 1382 B.W. zijn niet bijzonder duidelijk in
hun motivering en vaak kan men er niet uit afleiden of, bij de definitieve
begroting en toekenning van de vergoeding, het pensioen van de weduwe
in cijfers een invloed heeft gehad.
Bij lezing van een arrest van Luik zou men inderdaad op het eerste
gezicht kunnen afleiden dat het overlevingspensioen van de weduwe van
een rijkswachter zomaar niet buiten beschouwing kan gelaten worden bij
de begroting van haar schade. Uit het gepubliceerde arrest- dat bijzonder
beknopt werd gerapporteerd - blijkt echter niet of het hof zich beperkt
heeft tot de analyse van het verschil tussen het overlevingspensioen van
de weduwe en het ouderdomspensioen waarvan zij samen met haar man
had kunnen genieten (Luik, 26 maart 1964, Bull. Ass., 1964, 720).
De correctionele rechtbank van Brussel hield blijkbaar rekening met
de toekenning van wezengeld en vervroegd weduwenpensioen, doch heeft
dit niet in cijfers uitgedrukt en voerde een compensatie door met de schade
die de weduwe leed ingevolge het ophouden van de cumulatie van haar
inkomsten met deze van haar echtgenoot, en het fiscaal nadeel dat zij zal
ondervinden ingevolge een vermindering van het aantal personen ten laste
(Corr. Brussel, 18 november 1965, Bull. Ass., 1966, 523).
De weduwe heeft recht op vergoeding van het verschil van het overlevingspensioen dat zij ontvangt ingevolge het overlijden van haar echtgenoot en het pensioen dat zij zou ontvangen hebben ware haar echtgenoot
niet overleden v66r pensioenleeftijd (Corr. Charleroi, 2 december 1963,
]. T., 1964, 300; - anders : Luik, 26 november 1964, ]. T., 1965, 505 :
het hof kende het verschil tussen het overlevingspensioen en het ouderdomspensioen niet toe en bestempelde deze schade als onzeker).
Het mogelijk bestaan van een verhaalsrecht in hoofde van pensioenkassen of -fondsen werpt nog andere problemen op.
Het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers keerde aan een mijnwerker een invaliditeitspensioen uit ingevolge een arsenicum-vergiftiging
van het grondwater.
Deze vergiftiging had niets te maken met een professionele activiteit
van de mijnwerker.
Het Parket stelde vervolgingen in tegen de directie van een in de
nabijheid van het woonhuis van de mijnwerker gevestigde arsenicumfabriek en naar aanleiding van de correctionele behandeling van de zaak
stelde het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers zich burgerlijke
partij.
De eis werd niet ontvankelijk verklaard door de correctionele rechtbank
te Tongeren en door het hof te Luik, overwegende dat het Nationaal
Pensioenfonds een risicodrager is die noch een wettelijk, noch een conven121

tioneel subrogatierecht kan laten gelden, die geen rechtstreekse schade
kan aanvoeren en dat het oorzakelijk verband niet gelegd is tussen de uitkering van een invaliditeitspensioen en het gemis aan voorzorg van de
directie van de arsenicum-fabriek.
De feitenrechters beslisten dat het Nationaal Pensioenfonds slechts
had gedaan wat de wet het oplegt.
Het hof van cassatie verbrak het arrest van Luik overwegende dat de
beslissing van de feitenrechter niet toeliet te onderscheiden of het Nationaal
Pensioenfonds geen aanspraak had op schadeloosstelling, omdat het geen
schade had geleden, dan wel of het Nationaal Pensioenfonds geen recht
had op schadeloosstelling omdat er in concreto geen oorzakelijk verband
bestond tussen deze schade en de fouten van de directie (Cass., 3 mei I967,
Pas., I967, I, Io33; R.G.A.R., I968, 8039).
46 - MILITAIRE PENSIOENEN.- De toekenning van het forfaitaire militair
vergoedingspensioen sluit ten laste van de staat elke andere vergoeding uit
wegens hetzelfde schadelijk feit en maakt elke verdere aanspraak ten laste
van een orgaan van de staat onontvankelijk (artikel I gecoordineerde
wetten op de herstelpensioenen, Regentsbesluit 5 oktober 1948 en wet van
9 maart I953).
Een onvoorwaardelijk geformuleerde aanvraag tot het bekomen van
een vergoedingspensioen wordt niet ongedaan gemaakt door een later
uitgedrukt voorbehoud (Cass.; 24 november I962, Pas., I963, I, 38I :
verwerping van de voorziening tegen een arrest van het militair hof).
Het hof van Brussel oordeelde dat de aanspraak van een kind wiens
broer als militair ingevolge een dienstverkeersongeval overleed, een aanspraak op morele schadevergoeding lastens de staat kon laten gelden, daar
het kind ,volkomen vreemd is aan het aan de ouders toegekende vergoedingspensioen" (Brussel, 24 mei I966, R. W., I966-67, I6I6, met noot
Cockx; R.G.A.R., I967, 7852).
De toekenning van een militair vergoedingspensioen belet echter niet
in gemeen recht te ageren tegen een derde die geen orgaan is van de Staat
en sluit in dit geval cumulatie van de vergoedingen niet uit (Corr. Dinant,
22 november I965, R.G.A.R., I966, 7603).
De autoverzekeraar van een militair door wiens fouten een andere
militair naar aanleiding van een verkeersongeval overlijdt, is echter geen
derde t.o.v. hen die aanspraak maken op het vergoedingspensioen.
Deze pensioengerechtigden kunnen inderdaad niet meer rechten tegen
de autoverzekeraar doen gelden dan tegen de aansprakelijke militair zelf en
deze laatste kan zich beroepen op het wettelijk cumulatieverbod (Brussel,
I juni I966, Pas., I967, II, 93; Bull. Ass., 1967, I 53, met noot R.P.;
R.G.A.R., I966, 7694; ]. T., I966, 763).
De toekenning van een militair pensioen sluit ook de aanspraak tot
vergoeding van zakenschade niet uit (Brussel, I juni I966, zelfde vindplaats : de eis van de pensioengerechtigde strekkende tot (de) ver goeding
van voertuigschade werd ontvankelijk, doch in casu ongegrond verklaard).
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47 - VERSCHILLENDE AANSPRAKEN NA OVERLIJDEN.- HUWELIJKSPARTNER.
- De eerste onder de nabestaanden die als slachtoffer door terugkaatsing
in aanmerking komt, is de echtgenoot. Omtrent het bestaan van deze
schade is meestal geen vraagstuk voorhanden (A.P.R., Tw. Schade en
Schadeloosstelling, nr. 939 e.v.). Zowel materiele als morele schade client
vergoed te worden. De diverse elementen van begroting van de schade
geven echter wel aanleiding tot betwisting.
Niet enkel de weduwe doch oak de weduwnaar kan materiele schade
lijden ingevolge het overlijden van zijn echtgenote (Gent, 18 maart I963,
R. W., I963-64, 78I; R.G.A.R., 7205 : toekenning van een gekapitaliseerd
bedrag wegens het overlijden van de echtgenote-huishoudster tot aan de
meerderjarigheid van het jongste kind en van een lager gekapitaliseerd
bedrag voor de latere periode; - zie oak Brussel, 23 juni I965, R.G.A.R.,
I965, 7500; - Brussel, 7 april I965, toekenning van 5oo.ooo F ex aequo
et bono aan de burgerlijke partij wegens overlijden van zijn medewerkende
echtgenote).
Een feitelijke scheiding belet de weduwe niet aanspraak te maken op
vergoeding van materiele schade. De rechtspraak aanvaardt dat het overlijden van de huwelijkspartner elke kans tot verzoening wegneemt, alsook
de mogelijkheid een geding in te stellen strekkende tot het bekomen van
onderhoudsgeld (Carr. Brussel, IO maart I964, Bull. Ass., I965, I23;
R.G.A.R., I964, 733I; ]. T., 1964, 708;- Luik, I6 maart I96I, R.G.A.R.,
I963, 7I06).
In een ander geval van langdurige feitelijke scheiding zonder onderhoudsverstrekking vanwege de decuius besliste het hof te Brussel dat de
weduwe een actuele (sic) en zekere schade had geleden ingevolge het overlijden van haar eventuele schuldenaar. De motivering van deze beslissing is
niet van tegenstrijdigheid in de terminologie vrij te pleiten (Brussel,
30 september I96o, R.G.A.R., I96I, 6668).
Inzake Sociale Voorzorg en Weduwe Feems t./Veyt en ,N.V. De
Eerste Belgische" besliste het hof te Brussel dat een sedert I I jaar feitelijk
gescheiden vrouw wiens echtgenoot op slag werd gedood in een arbeidswegongeval, door dit overlijden noch materiele, noch morele, noch ex
haerede schade had geleden. De vrouw had gedurende de ganse periode
van feitelijke scheiding geen onderhoudsgeld ontvangen, althans was het
bewijs hiervan niet geleverd. De feitelijke omstandigheden in deze zaak
wezen er bovendien op dat zowel de decuius als de weduwe elk van hun
kant een betrekking onderhielden (Brussel, IO februari 196I, Bull. Ass.,
1964, 89, met noot M.G.).
Morele schadevergoeding wordt aan de overlevende feitelijk gescheiden
echtgenoot vaak geweigerd. In gevallen van relatief korte scheiding wordt
met grate gematigdheid wel eens morele schadevergoeding toegekend
(Brussel, 30 september I96o, R.G.A.R., r96I, 6668 : IO jaar feitelijke
scheiding - met sporadische thuiskomst van de man - morele schade :
nihil; - zie in dezelfde zin : Brussel, IO februari I96I, Bull. Ass., I964,
89, met noot M.G.;- Luik, IO maart I964, Bull. Ass., 1965, I23: 6jaar
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feitelijke scheiding : 2o.ooo F morele schadevergoeding aan de weduwe
overwegende dat zij noch het initiatief van de feitelijke scheiding, noch het
initiatief van het verbreken van de huwelijksband had genomen).
Inzake X t./Belgische Staat (Ministerie van Landsverdediging) wees
de burgerlijke rechtbank van Mechelen de eis tot morele schadevergoeding
van een sedert 8 jaren feitelijk gescheiden weduwe af overwegende dat zij
het bewijs niet leverde, noch trachtte te leveren of en in welke mate er nog
affectieve en morele banden (sic) tussen haar en de decuius bestonden
(Rb. Mechelen, 20 februari 1967, R. W., 1967-68, 709).
48 - WEDERHUWELIJK. - De rechtspraak blijft verdeeld omtrent de vraag
of de wederhuwelijkskansen van de overlevende partner in aanmerking
komen bij de schadebegroting.
De correctionele rechtbank van Gent hield bij de begroting van de
morele schade van een jonge en kinderloze weduwnaar rekening met zijn
wederhuwelijkskansen. Bij de begroting van het inkomstenverlies van
dezelfde weduwnaar hield de rechtbank echter geen rekening met de
wederhuwelijkskansen overwegende ,dat een nieuw huwelijk de eerder genoemde vergoeding wegens inkomstenverlies niet bei:nvloedt, vermits het
geenszins vaststaat dat een nieuw huwelijk dit verlies geheel of ten dele zal
herstellen" (Corr. Gent, 14 februari 1964, Bull. Ass., 1964, 707, met
noot R.P.).
De burgerlijke rechtbank van Brussel weigerde rekening te houden
met de wederhuwelijkskansen van een 27-jarige weduwe met twee kleine
kinderen ten laste, en bestempelde dit wederhuwelijk als een loutere eventualiteit (Brussel, 21 oktober 1965, Bull. Ass., 1966, 515, met noot R.P.).
De vraag client ook gesteld te worden of een effectief wederhuwelijk
de toekenning van schadevergoeding moet be!nvloeden.
Wij zijn de mening toegedaan dat de rechter bij de begroting van
morele schade hiermede rekening kan houden, niettegenstaande de genegenheid voor de overledene helemaal niet ,in het gedrang komt door het feit
van een tweede huwelijk, dat om vele andere beschouwingen kan aangegaan zijn dan het zoeken naar een genegenheid ter vervanging van de
vroegere, bv. ter wille van het huishoudelijk leven in het belang van zeer
jonge kinderen" (A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 960).
Quid echter voor wat de materiele schade betreft ?
Het hof van cassatie verwierp de voorziening tegen een arrest van
Gent waarbij het nieuwe huwelijk van de weduwe als vreemd ten opzichte
van de door het misdrijf geleden schade werd beschouwd (Cass., 13 december 1965, Pas., 1966, I, 503).
Het vraagstuk blijft moeilijk, doch wij geven er de voorkeur aan het
voordeel van· het tweede huwelijk niet toe te rekenen.
Het toerekenen van het voordeel van het door de tweede echtgenoot
verstrekte levensonderhoud op de schadeloosstelling door een derde verschuldigd zou uiteindelijk ertoe kunnen leiden de weduwe door wederhuwelijk tot schadematiging te verplichten.
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49 - KINDEREN. - De materiele en morele schade van de overlevende
echtgenoot is onafhankelijk van de schade die de kinderen lijden.
De feitenrechter moet de toegekende bedragen ventileren tussen de
overlevende echtgenoot en de kinderen (Rb. Brussel, 21 oktober 1965,
R.G.A.R., 1966, 76o5).
Niettegenstaande de overlevende echtgenoot in zijn hoedanigheid van
voogd de minderjarige kinderen in rechte kan vertegenwoordigen, moet de
feitenrechter individueel bepalen welk deel van de inkomsten door de
decuius aan het persoonlijk onderhoud en van de echtgenote en van de
kinderen werd besteed.
Het hof van Gent kende een weduwe, handelende in eigen naam en
als moeder-voogdes over haar dochter een globaal bedrag toe, zonder te
antwoorden op de conclusies van de beklaagde waarin deze het hof aanzocht de uitspraak over de burgerlijke belangen te schorsen, zolang de
burgerlijke partij niet had aangetoond welke bedragen zij in elke van deze
hoedanigheden afzonderlijk vorderde.
Het arrest werd verbroken overwegende dat het geding twee onderscheiden vorderingen bevatte en de feitenrechter de vraag tot ventilatie
van de omvang van de aanspraken moest beantwoorden (Cass., 7 mei 1962,
Pas., 1962, I, 1002; - anders : ten onrechte : Brussel, 10 maart 1964,
Bull. Ass., 1965, 123, met noot R.P.).
50 -

MATERIELE SCHADE VAN DE OUDERS BIJ HET OVERLIJDEN VAN KINDEREN.

-De ouders kunnen aanspraak maken op een materiele schadevergoeding
ingevolge het overlijden van hun kind, mits het bewijs te leveren dat zij van
het inkomen of van de hulp van het kind genoten of zouden genieten.
Het hof te Gent besliste dat de ouders van een inwonende 24-jarige
zoon geen materiele schade konden laten gelden, tenzij het bewijs werd
geleverd dat het afgestane loonsdeel de onderhoudskosten van de overledene overschreed (Gent, 6 oktober 1962, Bull. Ass., 1962, 935).
Luik besliste dat de ouders van een 25-jarige inwonende en ongehuwde zoon (zonder aanduiding van beroep noch sociaal milieu, althans
niet in het gepubliceerde arrest) nog gedurende 3 jaren zouden genoten
hebben van 1{3 van diens jaarloon (Luik, 20 december 1962, Bull. Ass.,
1964, 931).
Brussel hield rekening met de familiale gebruiken om gedurende
twee jaar 1{3 van het nettoloon van een 23-jarige inwonende zoon toe te
kennen aan ouders die van een bescheiden pensioen leefden (Brussel,
2 februari 1965, R.G.A.R., 1965, 7523;- zie ook Carr. Brussel, 10 maart
1964, ]. T., 1964, 708 : afwijzing van de eis van de ouders van een 36-jarige
inwonende en feitelijk gescheiden zoon die wel afdroeg voor zijn huisvesting en onderhoud doch waarvan niet bewezen was en moeilijk kon
aanvaard worden dat hij zijn loon afdroeg).
Inzake Van de Velde en Consoorten/N.V. Thiery en Consoorten kende
de rechtbank te Antwerpen een gekapitaliseerd bedrag toe aan de ouders
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van een overleden 17-jarige loopjongen overwegende dat de vermoedelijke
huwelijksleeftijd 25 jaar was.
De rechtbank raamde de uitgaven die wegvielen ingevolge het overlijden op 30% (Rb. Antwerpen, 14 februari 1963, Bull. Ass., 1966, 114; bevestigd door Brussel, 5 maart 1965, Bull. Ass., 1966, 130).
De burgerlijke rechtbank te Turnhout kende ex aequo et bono 45.000 F
toe voor materiele schade ingevolge het overlijden van een 16-jarige dochter
uit een gezin van vijf kinderen en waarvan verwacht werd dat zij na het
behalen van haar diploma als onderwijzeres nog enige tijd haar wedde
gedeeltelijk zou afgedragen hebben (Rb. Turnhout, 16 maart 1966, Turnhouts Rechtsleven, vierde jaargang, 426).
51 - MoRELE SCHADE. - Morele schade wordt aan de ouders toegekend
ongeacht of hun overleden kind al dan niet meerderjarig is, ongeacht of het
kind al dan niet inwoont en ongeacht of het kind al dan niet reeds op zijn
beurt gehuwd is (Rb. Antwerpen, 14 januari 1960, R.G.A.R., 1963, 7084 :
1oo.ooo F aan elk der ouders van een vierjarig meisje verpletterd onder
een standbeeld in het Middelheimpark;- Luik, 26 juli 1966, R.G.A.R.,
1967, 7763 : 125.ooo F aan elk der ouders van een 22-jarige zoon gedood
door een dronken voertuigbestuurder; - Corr. Dinant, 28 maart 1966,
R.G.A.R., 1967, 7764 : 40.000 F aan elk der ouders wegens overlijden
van een 26-jarige gehuwde en niet inwonende zoon; - Rb. Brussel,
21 oktober 1965, Bull. Ass., 1965, 515: 30.000 F aan ieder vande ouders van
een overleden 26-jarige gehuwde en niet-inwonende zoon.
Bij de toekenning van morele schade houden de rechtbanken rekening
met de omstandigheden waarin het kind om het !even kwam (Luik, 16 januari
1962, R.G.A.R., 1964, 7204 : bijzonder tragische omstandigheden van het
overlijden van een enige dochter: 65.000 F aan elk der beide ouders;Rb. Tongeren, 5 april 1963, R.G.A.R., 1964, 7255 : zelfmoord van een
soldaat te wijten aan gebrek aan voorzorg vanwege de militaire geneesheer :
75.000 F aan elk der beide ouders), met de hechtheid van de genegenheidsbanden tussen de ouders en het kind (Luik, 20 december 1962, Bull. Ass.,
1964, 931; - Corr. Mons, 20 maart 1962, R.G.A.R., 1963, 7015 : dood
van 12-jarig zoontje dat na de echtscheiding der ouders was toevertrouwd
aan de moeder : morele schade moeder: 15o.ooo F; morele schade vader :
5o.ooo F).
Zeer vaak wordt door de rechtbanken de morele schade zonder enige
motivering toegekend, volgens min of meer uniforme tarieven.
Een gedetailleerde analyse van de bedragen die door de verschillende
jurisdicties voor morele schade toegekend worden valt buiten het bestek
van dit overzicht van rechtspraak.
Een synoptisch overzicht vindt men in R. Andre, Traite elementaire
de la reparation du dommage moral (bijgewerkt tot en met 1967).
52 - ScHADE VAN DE K1NDEREN B1J HET OVERLIJDEN VAN DE OUDERS.
De principiele aanspraakgerechtigdheid van de wettige kinderen van het
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gedode slachtoffer werd vrijwel nooit betwist (A.P.R., Tw. Schade en
Schadeloosstelling, nr. 968).
Een ongeboren maar reeds verwekt kind heeft ingevolge het overlijden
van zijn vader evenveel recht op vergoeding van moreelleed als levende
kinderen, daar het evengoed de vaderlijke steun, zorg en genegenheid zal
missen (Rb. Dendermonde, 2 april 1965, R. W., 1964-65, 1651; R.G.A.R.,
1965, 7499; - bevestigd door Gent, 18 mei 1967, Pas., 1967, II, 287 :
overwegende dat .,de frustratie van nooit ervaren voordelen door vergelijking en overweging aangevoeld wordt").
De correctionele rechtbank van Charleroi kende aan elk van beide niet
erkende natuurlijke kinderen gesproten uit een concubinaat, 75.ooo F
morele schade toe wegens het overlijden van de vader (Corr. Charleroi,
31 december 1966, niet uitgegeven).
Eens temeer zal ook hier de schade die de kinderen lijden in concreto
dienen vastgesteld te worden.
Een vaste lijn kan onmogelijk getrokken worden.
Een 21-jarige arbeider of bediende die een valle wedde ontvangt zal
principieel financieel onafhankelijk staan.
Een 28-jarige geneesheer die zijn specialisatie-stage vervult wordt
hoogstwaarschijnlijk nog financieel gesteund door zijn ouders.
De feitenrechter kan als zekere schade aanvaarden dat een kind door
het overlijden van zijn ouders niet enkel dat deel van de inkomsten ontbeert
waarmede zijn opvoeding en onderhoud werd verzorgd tot 18 jaar, doch
ook uitermate waarschijnlijke vooruitzichten ontbeert, erin bestaande dat
de ouders voor zijn vestiging zouden zorgen, dat het een verlengde hulp
zou genieten of in de nalatenschap van zijn ouders de vrucht van hun
voorzorg zou vinden (Cass., 20 juni 1961, R.G.A.R., 1962, 6895 : verwerpt
het cassatieberoep tegen een arrest van Brussel van 29 september 1960,
waarbij 28o.ooo F werd toegekend uit hoofde van een verminderde omvang
van de nalatenschap;- ziein dezelfde zin: Corr. Turnhout, 25 september
1959, R.G.A.R., 1961, 6770; - doch hervormd door Brussel, 10 februari
1960, R.G.A.R., 1961, 6769).
Hoe lang de kinderen ten laste zouden blijven van hun ouders is een
feitelijke kwestie, die door de rechter soeverein beoordeeld wordt. In zijn
beoordeling zal de feitenrechter echter moeten rekening houden met het
sociaal milieu, en oak met een steeds langer schoolgaan vanl vele kinderen.
De burgerlijke rechtbank te Brussel meende dat de kinderen niet
meer ten laste zijn van de ouders vanaf hun meerderjarigheid en kende
dienvolgens de helft van het inkomstenverlies toe aan de weduwe en een
vierde aan elk der beide minderjarige kinderen (Rb. Brussel, 2 I oktober
1965, R.G.A.R., 1966, 7605).
Oak de correctionele rechtbank van Tongeren beschouwde de leeftijd
van 21 jaar als de aanneembare ouderdom tot dewelke twee minderjarige
meisjes van de inkomsten van hun ouders zouden genieten, rekening
houdende met hun sociaal milieu en met de steeds langere duur van de
schoolverplichting (Carr. Tongeren, 4 november 1964, R.G.A.R., 1966,
7723).
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lnzake Ronsijn/Barroni besliste het hof te Brussel 2.ooo F per maand
toe te kennen tot op meerderjarigheidsleeftijd aan een 15-jarige jongen
ingevolge het overlijden van zijn vader die een nettojaarinkomen genoot
dat op 5o.ooo F werd geraamd.
De echtgenote had een zelfstandige activiteit als beenhouwer en het
hof beschouwde dat het grootste gedeelte van het netto-inkomen door de
man aan eigen onderhoud werd besteed en dat het saldo afgedragen werd
voor het onderhoud van het kind (Brussel, 29 juni 1963, Bull. Ass., 1964,
324).
53 - ScHADE VAN BROERS, ZUSTERS EN AANVERWANTEN. - De aanspraak
tot vergoeding van materiele schade kan niet a priori uitgesloten worden,
omdat deze steeds in concreto client te worden geapprecieerd. Een toekenning is terecht nochtans uiterst zeldzaam.
Morele schade wordt wel makkelijker gesteld en vergoed.
Het al dan niet samenwonen der partijen beinvloedt de omvang van
de toegekende bedragen, doch ook hier bestaat een zekere tendens tot
automatische toepassing van min of meer variabele tarieven waarbij het
effectief bestaan van genegenheidsbanden tussen broers en zusters weinig
wordt betwist (anders : Rb. leper, 28 oktober 1964, R.G.A.R., 1965, 7437 :
indien het bewijs van een bijzondere genegenheidsband tussen broers en
zusters niet geleverd is, client de aanspraak tot het bekomen van morele
schadevergoeding afgewezen te worden ; uit dit vonnis blijkt dat dezelfde
rechtbank aan een ander niet inwonende zuster van het overleden slachtoffer 1o.ooo F morele schade toekende, rekening houdende met de omstandigheid dat het slachtoffer in haar armen overleed ; in die zelfde zaak werd
de eis van de ooggetuige schoonbroer afgewezen).
Het hof van Luik wees de aanspraak van een tante af, strekkende tot
het bekomen van morele schadevergoeding wegens het overlijden van
haar nicht en dit op grond van het ontbreken van uiterst uitzonderlijke
omstandigheden, die een toekenning zouden kunnen wettigen (Luik,
14 mei 1964, Bull. Ass., 1965, 715).
Dramatische toestanden die ongetwijfeld een psychisch trauma
veroorzaken wettigen de toekenning van een ernstige morele schadevergoeding (Corr. Tongeren, 4 november 1964 : 50o.ooo F elk aan 2 meisjes
van I7 en I I jaar voor morele schadevergoeding ingevolge het overlijden
van hun beide ouders, twee broertjes en een zusje; herleid tot 400.000 F
elk door Luik, 13 mei 1965, R.G.A.R., 1966, 7723).
Al te vaak echter kan men zich niet ontdoen van de indruk dat de
morele schadevergoeding van broers en zusters client tot afbetaling van
T.V. en wasmachine.
Bovendien maken de toegekende bedragen voor morele schade bokkesprongen die onmogelijk verantwoord worden door een indexstijging.
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HOOFDSTUK IV

SCHADE DOOR VERWONDING ONTSTAAN*
54 - VASTSTELL1NG VAN DE AARD EN DE GRAAD VAN 1NVALID1TE1T.
Omtrent de inhoud van het begrip arbeidsongeschiktheid heerst grote
verwarring.
Alhoewel hun studie hoofdzakelijk deelt met problemen van raming
van de blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door arbeidsongevallen,
moet de aandacht gevestigd worden op het uitstekende team-werk van
Viaene, Lahaye, Henrix en De Wyngaert (De evaluatie van de economische
arbeidsongeschiktheid bij werknemers, 1968), waarin het ontwikkelen van
een bruikbare berekeningsmethode van de economische arbeidsongeschiktheid als hoofddoel werd vooropgesteld.
De Rechter is niet gebonden door de begroting van de fysiologische
werkonbekwaamheid en kan beslissen dat een bestendige fysische werkonbekwaamheid in feite een hogere werkonbekwaamheidsgraad vertegenwoordigt, rekening houdende met de concurrentiele mogelijkheden van
het slachtoffer.
De correctionele rechtbank van Hoei stelde vast dat een bestendige
fysische werkonbekwaamheid van so% een totale uitschakeling van het
6o-jarige slachtoffer op de arbeidsmarkt tot gevolg had en aanvaardde de
schadebegroting wegens inkomstenverlies ad 100%, niettegenstaande het
slachtoffer reeds aan latente coxarthrose leed, wat hem echter niet zou
verhinderd hebben tot pensioenleeftijd zijn beroep normaal uit te oefenen
(Corr. Hoei, 4 maart 1966, R.G.A.R., 1966, 764s; Bull. Ass., 1966, 72S,
met noot R.P.; - zie in dezelfde zin Luik, 18 mei rg66, Bull. Ass., 1966,
733, met noot R.P.: bestendige fysische werkonbekwaamheid van 70% bij
een 46-jarige arbeider wordt gebracht op 100% voor de berekening van
het inkomstenverlies, rekening houdende met de uitschakeling van het
slachtoffer op de arbeidsmarkt. Het slachtoffer was reeds 33% bestendig
werkonbekwaam v66r het ongeval;- Rb. Gent, 18 november 1960, R. W.,
1960-61, 1637 : 4S% bestendige werkonbekwaamheid van s8-jarige grondwerker (o.m. ademhalingsstoornissen) volgens de officiele invaliditeitsbarema's arbeiders, wordt beschouwd als go% vermindering van zijn
economische vaardigheid;- Rb. Gent, IS mei 1964, R. W., 1964-6s, S92 :
8o% bestendige werkonbekwaamheid van 6r-jarige schrijnwerker-topwerker wordt gebracht op 100% wegens letsels aan beide handen en omdat
omscholing uitgesloten is wegens ouderdom.
Met Dalcq kan betreurd worden dat de door de deskundigen gebruikte barema' s voor de berekening van de werkonbekwaamheid vaak
voorbijgestreefd zijn.
Een invaliditeit van de onderste ledematen had vroeger ongetwijfeld
een grotere weerslag op de werkonbekwaamheid van het individu dan nu,
(
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Betreffende de begroting van inkomstenschade, zie ook nr. 38.
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rekening gehouden met de veralgemening van het gebruik van individuele
vervoermiddelen (Dalcq, R.C.].B., 1968, nr. II2, blz. 378).
Prothesen en revalidatietechnieken, aanpassing van het slachtoffer,
fysische antecedenten en diesmeer worden wellicht al te vaak verwaarloosd
bij de invaliditeitsberekening.
De grootste hinderpaal voor een juistere evaluatie van de econornische
arbeidsongeschiktheid is het ontbreken van genoegzaam statistisch materiaal
(zie Viaene e.a., o. c., blz. 90).
Een bestendige werkonbekwaamheid kan ook een weerslag hebben op
extra-professionele activiteiten van het slachtoffer (Brussel, 4 december
1963, R.G.A.R., 1964, 7277; ]. T., 1964, 297 : toekenning van 40.000 F
ex aequo et bono aan een 51-jarige invalide met 17% bestendige werkonbekwaamheid wegens hinder in vrijetijdsbesteding).
De fysiologische begroting van een bestendige werkonbekwaamheid
belet de rechter niet de concrete schade te begroten op een bedrag dat
procentueel hoger ligt dan de fysiologische werkonbekwaamheid.
Een danseres bleef volgens de deskundigen behept met een bestendige
werkonbekwaamheid van 30%. Als danseres verdiende zij 136.8oo F
per Jaar.
Haar invaliditeit verplichtte haar definitief een nieuw beroep uit te
oefenen nl. verkoopster, met een jaarlijks inkomen van 48.ooo F.
De feitenrechter begrootte de schade van de ex-danseres op basis van
het reele loonverschil nl. 136.8oo- 48.ooo = 88.8oo F per jaar o£64% van
het vroegere inkomen.
De voorziening tegen het arrest van het hof te Brussel werd verworpen overwegende dat de feitenrechter de bestendige werkonbekwaamheid niet van 30% op 64% had gebracht, doch enkel de concrete schade
had begroot door de inkomsten van het slachtoffer voor en na het ongeval
te vergelijken (Cass., 10 januari 1966, Pas., 1966, I, 6oo).
55 - DE BEGROTING VAN SCHADEVERGOEDING IN GEVAL VAN BESTENDIGE
WERKONBEKWAAMHEID ZONDER WEERSLAG OP HET INKOMEN. - Een vaste
lijn wordt door de rechtspraak niet gevolgd bij de begroting van deze
soort schade.
Onderstaande tabel tracht hiervan een beeld te geven.
Beslissingen die de kapitalisatie verdedigen, steunen op nslcoverhoging of kansvermindering voor het slachtoffer om in een gewijzigde
conjunctuur zijn betrekking te behouden en ook op de verhoging van
inspanningen die het slachtoffer moet leveren om een zelfde wedde of loon
te blijven genieten.
Ex aequo et bono- beslissingen beklemtonen de onmogelijkheid of
moeilijkheid de schade van het slachtoffer in concreto te apprecieren.

IJO

Rechtsmacht

I

Beroep

Ex aequo et bono

Leeftijd

Invaliditeitsgraad

?

2%

75.ooo F materieel en moreel
samen

15.ooo F materieel en moreel
sa men

Kapitalisatie

I
Corr. Dinant, 2 februari 1965,
R.G.A.R., 1965, 7419

Aannemer schilderwerken met
40 werknemers

Rb. Charleroi,
10 juni 1966,
R.G.A.R., 1967,7901

Landbouwarbeider

6o j.

z%

Pol. Seraing,
27 oktober 1967,
R.G.A.R., 1967, 7936

?

?

3%

6o. 78 r F materieel
6.ooo F moreel

Brussel, 14de K.,
12 maart 1966,
R.G.A.R.,1966,7668

brigadier
metaalnijverheid

33 j.

s%

95-069 F materieel
25.000 F moreel

Brussel, nde K.,
8 oktober 1965,
R.G.A.R., 1966,7701

arbeider

45 j.

5%

69.224 F materieel

Pol. Seraing,
23 juni 1967,
R.G.A.R., 1968, 7959

arbeider

33 j.

6%

109.o1o F ?

Pol. Luik,
I 8 april 1964,
Bull. Ass., 1964, 514

arbeider

43 j.

7%

8o.ooo F materieel
2o.ooo F moreel

notaris

?

8%

1oo.ooo F uitsluitend moreel

Luik,
arbeider
21 juni 1967,
Bull. Ass., 1967, n83 .

49 j.

10%

40.000 F materieel
30.000 F moreel

Brussel, 13de K.,
radio-TVI I mei 1966,
handelaar
R.G.A.R., 1966,7725;
Bull. Ass., 1967, 845

49 j.

ro%

I75.000 F materieel en moreel
samen

-

Brussel, 4de K.,
7 december 1966,
R.G.A.R., 1967, 7785

_....,..,

Rechtsmacht

Beroep

Leeftijd

Luik, 3de K.,
4 april I 963,
Bull. Ass., I964, 936

?

Luik, 6de K.,
30 april I 964,
R.G.A.R., I964, 7356

atelierchef

49 j.

!Oo/o

Gent, 6de K.,
2I december I964,
Bull. Ass., I966, 336

huishoudster

52 j.

Io%

Corr. Luik, 6de K.,
ZI april I966,
R.G.A.R., I968,8o4I

arbeider

?

Io%

I
I

?

Invaliditeitsgraad
IO

o/o

Ex aequo et bono

Ioo.ooo F ?

292.500 F materieel
zs.ooo F moreel

9o.ooo F ?

materieel niet vermeld
7o.ooo F moreel

Brussel, I3de K.,
IS maart I967,
Bull. Ass., I967, 865 ;
R.G.A.R., I968, 7958,
met kritiek J. Fonteyne

?

20 j.

IIo/o

zoo.ooo F materieel en moreel
samen

Luik, zde K.,
20 april I966,
Bull. Ass., I966, 963

?

?

IS%

8o.ooo F materieel
9o.ooo F moreel

3I j.

IS%

Izo.ooo F materieel
35.000 F moreel

?

IS%

I 8o.ooo F materieel en moreel
samen

42 j.

IS%

I so.ooo F materieel
I so.ooo F moreel

Brussel, ISde K.,
4 januari I964,
].T., I964, z8o

Luik, sde K.,
30 maart I96s,
Bull. Ass., I966, 350

Brussel, ISde K.,
28 oktober 1968,
niet uitgegeven

elektricien
N.M.B.S.

?

directiesecretaresse

Luik, 9 oktober 1964, meestergast
R.G.A.R., 1965, 7400; electro-mecanicien
].T., 1965, z66

52 j.

zo%

Kapitalisatie

..
226.679 F rnaterieel

Rechtsmacht

Beroep

Leeftijd

Invaliditeitsgraad

Ex aequo et bono

Brussel, I Ide K.,
4 juni I965,
Bull. Ass., I967, 370,

geneesheer

?

20%

I.Joo.ooo F materieel
JOo,ooo F moreel

Kapitalisatie

Gent, 3de K.,
I5 oktober I965,
Bull. Ass., I967, 372,
met noot R.P.

geneesheerchirurg

?

22%

20o.ooo F materieel
Ioo,ooo F moreel

Luik, 26 maart I964,
Bull. Ass., I966, 334

ambtenaar

?

25%

25o.ooo F materieel
Jooo.ooo F moreel
Ioo.ooo F verlies
promotiekansen

Rb. Brussel,
I6 juni I964,
Bull. Ass., I966, 934

ambtenaar E.E.G.

?

26%

450.000 F materieel en moreel
samen

?

?

27%

provisioned
2oo.ooo F

Luik, 6de K.,
2I juni I962,
R.G.A.R., I963, 7I4I

arbeider ·
N.M.B.S.

?

30%

478.328 F

Rb. Dinant,
I7 januari I962,
Bull. Ass., I964, 911

landbouwer

53 j.

34%

Rb. Antwerpen,
2de K.,
7 februari I963,
R.G.A.R., I963, 7Io7

arbeidster

26 j.

35%

3I j.

39%

soo.OQO F materieel
45o.ooo F moreel

?

40%

I.5oo.ooo F

Corr. Dinant,
30 juni I 967,
].T., I967, 669

Gent, 6de K.,
electromecanicien
29 juni I965,
Bull. Ass., I967, I35 N.M.B.S.

Gent,
I7 december I963,
R.G.A.R., I964, 7334

geneesheer

soo.ooo F materieel en moreel
samen

423.75I F materieel
6oo.ooo F moreel

Rechtsmacht

Beroep

Leeftijd

Invaliditeitsgraad

Ex aequo et bono

Corr. Brussel,
I 3 juni I 964,
J. T., 1965, 4I

officier

?

55%

750.000 F materieel en moreel
samen

Luik, 6de K.,
30 juni I966,
Bull. Ass., I967, 848

centralist

?

6o%

I.35o.ooo F materieel en moreel
samen

?

6o%

900.000 F plus
esthetische schade

24 j.

72%

3.ooo.ooo F materieel
I .ooo.ooo F moreel

Gent,
4 februari I96I,
Bull. Ass., I964, 83

Corr. Dinant,
6 december I965,
R.G.A.R., I966, 7592

?

landbouwtechnicus

I

Kapitalisatie

I

56 - INVALIDITEIT VAN KINDEREN. - In zijn Overzicht van rechtspraak
schrijft Dalcq dat de tendens van de rechtspraak om materii:!le schade te
begroten op grond van het inkomstenverlies in geval van bestendige werkonbekwaamheid, gewoonlijk een onderschatting van de materiele schade
tot gevolg heeft, wanneer het jonge slachtoffers betreft waarvoor nog geen
preciese aanduiding bestaat betreffende hun toekomstige beroepsactiviteiten.
In onderstaande tabel trachten we aan te tonen hoe een bepaalde
invaliditeit van kinderen nl. functioneel gezichtsverlies en enucleatie over een
periode van 25 jaar vergoed is geworden.

IJ4

Leeftijd
geslacht :

Letsel

Graad van tijdelijke
II werkonbekwaamheid

Graad van bestendige werkonbekwaamheid

Toegekend bedrag

Rechtsmacht

I50.000 F

Kinderrb. Tumhout,
27 januari I944, inzake Daems
Dekkers, onuitgegeven.

IIO.OOO F

Kinderrb. Luik,
28 januari I948, R.G.A.R.,
1948, 4258

16o.ooo F materieel
89.000 F moreel

Kinderrb. Luik,
28 maart I950, R.G.A.R.,
I950, 4654

33%

2Io.ooo F

Kinderrb. Luik,
18 april I95I,
I95I, 4884

30%

3oo.ooo F

Rb. Doornik, 23 mei I956,
R.G.A.R., I956, 5805

25%

5oo.ooo F

Luik, I 7 april
R.G.A.R.,
I96I, 6773

20%

5oo.ooo F

Rb. Marche, 30 oktober I963,
fur. Liege, I963-64, biz. 86

30%

6oo.ooo F

Rb. Namen, 28 juni I966,
R.G.A.R., I966, 7724

33%

75o.ooo F

Rb. Tumhout, 27 juni I967,
inzake Van Genechten/Vloemans, onuitgegeven. (")

Jongen

Jongen
IO jaar

functioneel verlies linker oog

Meisje
7 jaar

gezichtsverlies met vroeger
licht strabisme

Jongen
Io jaar

verlies van oog

28%

100% gedurende
I maand

functioneel verlies van het
oog

......

w

!Jl

Jongen
8 jaar

gezichtsverlies en Iicht strabisme

gedurende
2 maanden .en
II dagen

Jongen
II jaar

gezichtsvermindering,
gedeeltelijke areflexie (met
correctie 10{10)

25%. gedurende
2 jaar

Jongen
10 jaar

functioneel gezichtsverlies
linker oog; strabisme minder na operatie

Jongen
9 jaar

enucleatie van het rechter
oog

gedurende
7,5 maanden

±

I
(*) Dit vonnis werd bevestigd door het hof te Brussel bij arrest van I9 februari I969.

I

R.G.A.R.,

96 I,

57 - 110RELE ScHADE DOOR NABESTAANDEN GEVORDERD INGEVOLGE HET
LIJDEN EN/OF INVALIDITEIT VAN EEN GELIEFD WEZEN. - Het hof te Brussel
bevestigde het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven waarbij
5o.ooo F werd toegekend aan de echtgenote van een man van Indische
nationaliteit, wiens been werd geamputeerd ingevolge een ongeval in Belgie.
Het hof aanvaardde dat de toestand van de jeugdige echtgenote die
door de grote afstand ,verplicht was in India te blijven spijts het erge nieuws
dat zij over het ongeval vernam, bijzonder pijnlijk is geweest" (Brussel,
12 juli 1957, R. W., 1961-62, 271).
De burgerlijke rechtbank te Brussel kende 2.ooo F morele schade toe
aan de ouders wegens het zien lijden van hun zesjarig kind dat twee heelkundige bewerkingen onderging ingevolge armbreuk (Rb. Brussel, 31 maart
1961, ]. T., 1962, 8o).
Deze toekenning was klaarblijkelijk overdreven en maakt alle misbruiken mogelijk.
In 1964 kende de rechtbank te Brussel25.ooo F toe aan de echtgenote
wegens 26% bestendige werkonbekwaamheid van haar echtgenoot.
In het gepubliceerde vonnis kan geen aanduiding worden gevonden
voor het bestaan van een uitzonderlijk dramatische toestand, zodat het
vonnis terecht gekritikeerd werd in noot R.P. (Rb. Brussel, 16 januari 1964,
Bull. Ass., 1966, 934).
De correctionele rechtbank van 11ons kende inzake Dierckx/S.N.C.V.
(niet-uitgegeven vonnis) op 23 september 1965 aan de vader en de moeder
elk 15o.ooo F toe ingevolge een 100% bestendige werkonbekwaamheid van
hun 18-jarige zoon wegens posttraumatische en ongeneeslijke krankzinnigheid.
De rechtbank kende het bedrag toe rekening houdende met de fysische
en intellectuele onttakeling van het kind en de vrees van de ouders voor
de toekomst, als zij er niet meer zullen zijn en hun kind hulp zal behoeven.
Het hof te Luik kende 5oo.ooo F toe wegens vermengde esthetische
en morele schade aan een 57-jarige vrouw die zeer zwaar was gewond in
het aangezicht en veelvuldige heelkundige bewerkingen en een langdurige
hospitalisatie had ondergaan.
Na uitvoerige beschrijving van al de letsels en verminkingen (75% bestendige werkonbekwaamheid) waarmede de vrouw behept bleef, aanvaardde het hof het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden die een
afzonderlijke schadevergoeding van 5o.ooo F aan de man wettigden
(Luik, 24 maart 1965, Bull. Ass., 1967, 128, met noot R.P.).
Op 8 oktober 1966 bevestigde het hof te Brussel het vonnis a quo
waarbij de eis van de echtgenote werd afgewezen ertoe strekkende 1oo.ooo F
morele schadevergoeding te bekomen ingevolge een 30% bestendige werkonbekwaamheid en een beweerde doofheid waarmede haar echtgenoot
behept bleef.
Het hof oordeelde dat de uiterst bijzondere omstandigheden die een
toekenning van morele schade aan de nabestaanden van een overlevend
slachtoffer kunnen wettigen, in casu niet aanwezig waren (Brussel,

8 oktober 1966, R. W., 1966-67, 813; - zie in dezelfde zin : Brussel,
20 juni 1961, R. W., 1961-62, 424, met noot).
Het militair hof kende 5o.ooo F morele schade toe aan de vrouw
wiens echtgenoot ingevolge een ongeval ernstig psychisch gestoord werd,
zodat zij periodiek het slachtoffer zal worden van zijn opgewondenheid
(Militair hof, 28 mei 1964, Pas., 1966, II, r).
De correctionele rechtbank van Dinant kende 5o.ooo F toe aan elk
der ouders van een meerderjarige ongehuwde zoon blijvend behept met
72% werkonbekwaamheid overwegende dat zij uitzonderlijk pijnlijk getroffen werden door de beangstigende onzekerheid of hun zoon zou overleven en door het zien van de fysische onttakeling van hun kind (Corr.
Dinant, 6 december 1965, R.G.A.R., 1966, 7592).
Wegens bestendige werkonbekwaamheid van roo% en impotentia
coeundi van de echtgenoot, kende de burgerlijke rechtbank te Gent 125.ooo F
toe aan de 33-jarige echtgenote (Rb. Gent, 19 maart 1962, R. W., 196263, 12!!).

HOOFDSTUK V

ZAKENSCHADE
58 - VoERTUIGSCHADE. - De meeste vonnissen en arresten inzake begrating van zakenschade betreffen de vergoeding van de voertuigschade na
auto-ongevallen.
Een algemene oplossing die voor aile mogelijke gevallen zou gelden
kan niet gegeven en ook uit de geraadpleegde rechtspraak niet · afgeleid
worden. De practici kennen de gebruiken en geplogenheden van het
rechtsgebied waarin zij optreden ter recuperatie van de voertuigschade.
De uitwisseling van de zgn. tegensprekelijke schadevaststelling is het
meest gebruikte procede (Rb. Namen, 25 april 1966, R.G.A.R., 1966, 768r :
de eigenaar van een beschadigd voertuig wordt volgens een constant
gebruik vertegenwoordigd door de hersteller; - Brussel, 27 februari
1964, ]. T., 1964, 467 : indien de hersteller er de eigenaar onmiddellijk van
verwittigt dat de werkelijke onbeschikbaarheid de hersteltijd op het tegensprekelijk schattingsverslag aangeduid zal overschrijden en de eigenaar
hierop niet onmiddellijk zijn bezwaren doet gelden, dan is hij gehouden
door het schattingsverslag).
Deze schattingen geven ongetwijfeld zeer weinig aanleiding tot betwisting, omdat meestal de schade gedetailleerd en zelfs geventileerd wordt
aangeduid als er meerdere ongevallen gebeurden en bovendien de nodige
hersteldagen worden aangeduid.
De vergoeding van de zgn. wachtdagen die de komst van de deskundige
voorafgaan, wordt wel eens betwist doch ook hier vindt men in het
schattingsverslag vaak de nodige aanduidingen en gebruikelijk worden
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3 wachtdagen toegekend, indien het voertuig niet meer kon gebruikt
worden en de schatting vlug gebeurde.
Indien de aansprakelijke of vermoedelijk-aansprakelijke partij in
gebreke blijft op minnelijke wijze de schade tegensprekelijk vast te stellen,
dan biedt het kort geding aan de gelaedeerde de mogelijkheid de aanstelling van een deskundige te vragen.
De grotere gebruiksderving die hiermede meestal zal gepaard gaan,
client ongetwijfeld door de aansprakelijke vergoed te worden.
Dezelfde redenering geldt eveneens bij overdreven vertraging in de
minnelijke expertise (Cass., 20 maart 1967, Pas., 1967, I 877; R. W.,
1967-68, 845 : verwerping van een voorziening tegen een vonnis waarbij
86 ch6mage-dagen werden toegekend overwegende dat een abnormaallange
periode van ch6mage als schade kan begroot worden indien zij te wijten is
aan de aansprakelijke voor het ongeval).
Het principe is duidelijk genoeg gesteld om een verwijzing te besparen
naar een overvloedige rechtspraak die steeds in concreto en soeverein het
werkelijk aantal ch6mage-dagen mag ramen in geval van betwisting tussen
partijen (zie o.m. Gent, 20 mei 1964, R. W., 1964-65, 167; - Brussel,
30 december 1966, R.G.A.R., 1967, 7898; R. W., 1967-68, 48).
Het huren van een gelijksoortig vervangvoertuig kan zich opdringen
als het beschadigde voertuig onbruikbaar is en op voorlegging van overtuigende bewijsstukken aanvaardt de rechtspraak vrij eensgezind het aanrekenen van de terugbetaling der huurgelden. Het hof van Brussel kende
zelfs de huurgelden toe voor een vervangvoertuig waarmede de burgerlijke
partij met vakantie ging, overwegende dat de beklaagde binnen de gebruikelijke tijd was uitgenodigd tot tegensprekelijke schadevaststelling en de
burgerlijke partij haar hotelreservaties en andere schikkingen zonder
gevoelige schade niet meer had kunnen wijzigen (Brussel, 8 mei 1968,
R.G.A.R., 1968, 8126;- het moge volstaan voor meer rechtspraak in die
zin te verwijzen naar bv. R.G.A.R., Tw. Ch6mage-Estimations).
De vergoeding van personenwagens en klassieke bedrijfsvoertuigen is
meestal getarifeerd en de practici kennen het tarief van het rechtsgebied
waarin zij optreden.
De begroting van werkloosheidsvergoedingen voor uitzonderlijke
voertuigen levert soms wel moeilijkheden op (Rb. Mons, 28 februari 1968,
R.G.A.R., 1968, 8o82 : 400 F per dag ex aequo et bono voor ch6mage
ziekenwagen).
Indien de ch6mage-periode van een voertuig samenloopt met een
invaliditeitsperiode van de chauffeur dan is de tendens van de rechtspraak
in die zin gevestigd dat een mogelijk gebruik van het voertuig door andere
gezinsleden een ,objectieve waarde heeft en schade wordt berokkend
doordat de wagen niet meer ter beschikking van het gezin is" (Brussel,
30 december 1966, R.G.A.R., 1967, 7898).
Indien tenslotte een voertuigeigenaar wettelijk verplicht is over
vervangingsvoertuigen te beschikken, dan kan hij volgens een meerderheidsrechtspraak geen aanspraak maken op ch6mage-vergoedingen (Rb.

Brussel, 24 april 1964, Bull. Ass., 1966, 538 met aanhaling van rechtspraak
pro en contra in noot S.).
In eenvoudig te begroten schadegevallen zal meestal de eis van de
gelaedeerde voldoende gestaafd worden door een voor voldaan getekende
factuur, op voorwaarde dat geen minnelijke expertise kon uitgelokt worden
(Rb. Antwerpen, 27 november 1964, R. W., 1966-67, u88).
Uit ondervinding weet men dat schadebestekken meestal overdreven
zijn, zodat deze begrotingswijze vaak zal geweerd worden, temeer daar de
voorlegging van een factuur steeds mogelijk moet zijn.
Bij afwezigheid van akkoord tussen partijen over de geldelijke begrating van de geleden schade mag in principe gesteld worden dat de
benadeelde een herstel in specifieke vorm mag eisen (Cass., 19 september
1966, R.G.A.R., 1967, 7935 : verwerping van een voorziening tegen een
arrest van het militair hof waarin beslist werd dat de gelaedeerde aanspraak
kon maken op de herstelkosten om zijn voertuig in staat te brengen zoals
v66r het ongeval, niettegenstaande hij het voertuig verkocht had).
lndien de benadeelde geen rechtmatig belang kan Iaten gelden bij een
herstel in specifieke vorm dat zou kunnen opwegen tegen de zwaardere last
voor de aansprakelijke, zal de voor de aansprakelijke minder kostelijke
vorm verkozen worden (A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 1249).
De te vergoeden schade blijft steeds de gebruikswaarde en niet de
verkoopwaarde.
59 - ToTAAL VERLIES VAN EEN VOERTUIG.- Het criterium van het totaal
verlies van een wagen is meestal dat de herstelkosten de vervangingswaarde
van het voertuig zouden overschrijden.
In dit geval zal de gebruikswaarde van het beschadigde voertuig
volledig kunnen vergoed worden door de toekenning van de vervangingswaarde (A.P.R., o. c., nr. 1250 e.v.).
Bij totaal verlies van een voertuig wordt vaak de schade forfaitair
begroot tussen partijen of hun afgevaardigden. Of deze forfaitaire begroting
ook bijkomende posten zoals wacht- en hersteldagen, taksen en sleepkosten
dekt client in elk geval afzonderlijk uit de bewoordingen van de tegensprekelijke schadevaststelling te worden afgeleid (Brussel, 13 februari 1964,
Bull. Ass., 1964, 724 : forfait absolu sluit ch6mage-vergoedingen uit ; Brussel, 31 october 1967, R. W., 1967-68, 886: de weeldetaks client aangerekend te worden in geval van totaal verlies).
lndien de tekst van het tegensprekelijk schattingsverslag hieromtrent
niets zegt, moet besloten worden dat de forfait enkel de herstellingskosten
of de vervangingswaarde dekt, vermits een verzaking vanwege de benadeelde niet mag verondersteld worden.
Volgend voorbeeld stelt concreet de berekening voor van een totaal
verlies van een autovoertuig.
Personenwagen Volvo, type P 18oo, nieuw aangekocht op 28 maart 1967.
Aankoopprijs volgens factuur 209.900 F.
Weeldetaks : 18% :
37.782 F.
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Totaal : 247.682 F.
Totaal verlies op 6 januari 1968.
Kilometerstand op 6 januari 1968 : 26.879 km.
Waarde van het wrak volgens hoogste bod : 31.000 F.
Berekening van de waarde van het voertuig v66r het ongeval :
- 1ste berekening : toepassing waardebepaling van het voertuig
volgens Eurotax (maandelijkse gespecialiseerde uitgave met vermelding
van de waarde van voertuigen volgens hun ouderdom en gemiddeld aantal
afgelegde kilometers) : 15o.ooo F.
- 2de berekening : volgens minderwaarde-tabel van personenwagens
in functie van hun ouderdom en toestand :
Waarde van een voertuig 9 maanden oud en normaal onderhouden :
8o% van de nieuwe waarde zijnde 8o% van 209.900 F = 167.920 F.
- 3de berekening : afschrijving volgens de aangenomen waarde van
1/1oo.ooo van de aankoopwaarde van het voertuig.
1/1oo.ooo van 209.900 F = 2,10.
Aantal kilometers : 26.879 X 2,10 = 56.446.
Aangenomen waarde min de afschrijving = 209.900 F minus 56.446 F,
blijft 153.454 F.
Het gemiddelde van deze 3 berekeningen geeft volgend resultaat :
rso.ooo
167.920
153.454 = 471.374· Dit totaal door drie gedeeld
geeft 157.129 F.
Indien de gelaedeerde slechts een ander voertuig kan kopen mits
financieringshulp dan kan hij hiervoor volgens de correctionele rechtbank
van Dinant vergoeding bekomen van de aansprakelijke (Corr. Dinant,
3 november 1966, R.G.A.R., 1967, 7798 : dit vonnis is niet definitief).
Zoals terecht in noot aangeduid wordt door J. Fonteyne kan uit de
tekst van het vonnis niet afgeleid worden welke schade de rechtbank
herstelde door toekenning van ,het disconto van het te investeren en af te
schrijven kapitaal voor aankoop van een vervangingsvoertuig".
Indien echter mag aangenomen worden dat in casu de vervangingswaarde van het totaal vernielde voertuig als schattingsbedrag werd aanvaard, dan kan - behoudens marktschaarsheid - moeilijk het financieringsargument aanvaard worden, vermits de gelaedeerde een kapitaal
ontvangt dat hem minstens theoretisch de mogelijkheid biedt contant een
identieke wagen te kopen.
Een tussentijdse financieringsnoodzaak over de periode die loopt
tussen de aankoop van de vervangingswagen en de datum waarop de
schadevergoeding door de aansprakelijke wordt betaald, zou wel als schade
in rekening mogen gebracht worden.

+

+

60 - SCHADE AAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN.- De ramp van
Jupille gaf aan de correctionele rechtbank van Luik de gelegenheid in een
zeer gemotiveerd vonnis de schade te begroten in geval van gehele en
gedeeltelijke vernieling van roerende en onroerende goederen. De rechtbank

besliste dat de verkoopwaarde van het onroerend goed de schade niet
volledig zou vergoeden.
Een begroting op grond van de wederopbouwkosten zou de gelaedeerde verrijkt hebben, zodat tenslotte ook hier de rechtbank de vervangingswaarde als basis voor de schadebegroting aannam, d.w.z. de
verkoopwaarde verminderd met de waarde van de gerecupereerde goederen
doch verhoogd met 1) de gebruiksderving tijdens de vervangingsperiode;
2) de kosten die gepaard gaan met de wederopbouw van een identiek
gebouw (taks op 6% en honoraria op 10% geraamd); 3) een vergoeding
ad 20% op de waarde van het gebouw op de datum van de ramp om
rekening te houden met de prijsschommelingen tussen de dag van de ramp
en de dag waarop het schadeherstel bevolen werd; 4) een vergoeding
ex aequo et bono voor subjectieve waarde (valeur de convenance) (Corr.
Luik, 27 november 1963, ]. T., 1964, 130).
Bij het plaatsen van een waterleiding werd de gevel van een huis
beschadigd.
De administratieve overheid weigerde de herstelling van de oorspronkelijke gevel toe te Iaten, zodat hij volledig diende afgebroken te
worden om op een nieuwe rooilijn te worden opgetrokken.
De rechtbank van koophandel te St. Niklaas beschouwde dat deze
administratieve eis een rechtstreeks gevolg was van de fouten van verweerder.
De rechtbank was van oordeel dat er geen aanleiding bestaat tot vermindering van de vergoeding, indien om de vroegere waarde en voordelen
te behouden, het nodig is geweest oude bestanddelen door nieuwe te
vervangen, tenminste ~elkens wanneer dergelijke vervanging de duurzaamheid van de zaak praktisch niet verlengt, of de verbruiksmogelijkheden
tengevolge van de herstelling niet vermeerderen.
De rechtbank hield echter wei rekening met een verschil van nieuw voor
oud en begrootte dit verschil op de coefficiifnt van vetusteit (Hrb. St. Niklaas,
12 juli 1960, R. W., 1960-61, 1734).
Een noodbrug over een kanaal werd beschadigd. De correctionele
rechtbank te Turnhout stelde vast dat de noodbrug binnen afzienbare tijd
zou vervangen zijn door een definitieve brug en dat de Belgische Staat de
beschadigde brug niet herstelde doch verving door een Bailybrug.
Partijen waren het eens dat de herstelling van de noodbrug 349.390 F
zou bedragen na aftrek van de vetusteitcoefficient. Hoewel de constructie
van de Bailybrug slechts 300.900 F kostte, eiste de Belgische Staat 349.390 F.
De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot betaling van 30o.ooo F
overwegende dat dit de redelijkste en goedkoopste oplossing was, vermits
een nieuwe brug zou gebouwd worden en de Bailybrug slechts 300.000 F
had gekost.
Het hof van cassatie verwierp de voorziening tegen dit vonnis overwegende dat in de feitelijk-soevereine optiek van de feitenrechter de gelaedeerde door de toegekende schadevergoeding in de statu quo ante was
hersteld (Cass., 8 juni 1964, Pas., 1964, I, 1073).

