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1. Het bestaan van een civiele fout vereist een onrechtmatige gedraging die aan de dader toerekenbaar is.
Het foutvereiste deelt zich dus op in een objektief element, een
inbreuk op een juridische verplichting, het onrechtmatig handelen,
en een subjektief element, de toerekenbaarheid aan de dader, de
schuld(l).
Ook wanneer soms wordt betwist dat de schuldbekwaamheid een
element van het foutvereiste zou uitmaken(2), moet vastgesteld worden dat de rechtspraak aan het toerekenbaarheidskriterium onverkort vast houdt. Wei kan men aanvaarden dat dit morele of psychologische element niet telkens positief moet bewezen worden(3), maar
dat de mogelijkheid open blijft om de schuldbekwaamheid te betwisten.
Maar over het subjektieve element van het foutvereiste zelf bestaat
er in de rechtspraak geen betwisting van betekenis(4).
De werkelijke betwistingen en onzekerheden in verband met het
foutvereiste doet zich echter voor bij de evaluatie van de inbreuk op
een juridische verplichting.

(1) VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., ,Overzicht van
rechtspraak, Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1964-1978", T.P.R., 1980, 1146, nr.
1 (hierna geciteerd als Overzicht).
En verder: VANDEPUTTE, R., Het aquiliaansjoutbegrip, in de reeks Aansprakelijkheidsrecht,
Antwerpen, 1983, nr. 1, 9-12; VINEY, G., Traite de Droit Civil, Les Obligations, La
Responsabilite: conditions, Parijs, 1982, nr. 442-444.
(2) MAzEAUD, H. en L., en TuNc, A., Traite, I, 6° uitgave, nr. 390, 416 en 439.
(3) Cass., 30 oktober 1980, R. W., 1981-82, 1285.
(4) Voor de aanwezigheid van het subjectieve element bij de ,zware fout", zie o.m. Bergen,
29 april 1979, De Verz. 1980, 690; Bergen, 3 oktober 1979, Rev. reg. dr., 1980, 57; Bergen,
13 november 1979, A.R., 1987; Gent, 23 juni 1981, R. W., 1981-82, 439; Rb. Brugge, 15januari
1981, De Verz. 1981, 469: de regresvordering die op de zware fout steunt vergt ook een
subjektief element, nl. dat de verzekerde zich bewust was of diende te zijn van het feit dat
zijn gedrag het risiko van een ongeval aanzienlijk of abnormaal verzwaarde.
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In dit opzicht is er geen fundamenteel verschil tussen de kontraktuele
en de extra-kontraktuele inbreuk. Wel is het zo dat de konkrete
omstandigheden die tot dergelijke juridische verplichtingen aanleiding geven natuurlijk wel anders liggen in de mate dat ze al of niet
door een kontrakt in het leven worden geroepen.
§ 1. DE EXTRA-KONTRAKTUELE VERPLICHTING

2. De overheid heeft het land overspoeld met een zondvloed van
wettelijke en reglementaire bepalingen die de burger een bepaald
gedrag opleggen of de bescherming van een aantal subjektieve rechten moeten verzekeren.
In de mate dat deze bepalingen een bepaalde gedraging gebieden of
verbieden leggen ze een resultaatsverplichting op. De vaststelling van
de inbreuk volstaat om het onrechtmatig karakter ervan te weerhouden, zelfs indien de schade redelijkerwijze niet te voorzien was(5).
a) Dit betekent konkreet dat het bewijs van een inbreuk op een
strafbepaling(6) of op de wetgeving op de Ruimtelijke Ordening(7)
meteen het bewijs van het onrechtmatig handelen meebrengt.
In dezelfde lijn ligt het oordeel dat de overheid onrechtmatig handelt
wanneer zij een reglement uitvaardigt dat de grondwettelijke of
wettelijke regelen miskent, die haar opleggen zich te onthouden of
te handelen op een bepaalde wijze(8).

(5) ,Overzicht", T.P.R., 1980, 1148, nr. 4 en 5.
(6) Zie o.m. Cass., 30 november 1981, De Verz. 1982, 435: een ontwijkingsmaneuver sluit
aansprakelijkheid alleen uit indien de ontwijker geen ongevalbrengende overtreding tenlaste
kan worden gelegd; Cass., 14 november 1979, Arr. Cass., 1979-80, 339: niet kunnen stoppen
voor een verkeerslicht; Brussel, 4 mei 1979, De Verz., 1980, 215: slachtoffer begaat fout door
het rode lichtsignaal niet in acht te nemen maar dit belet niet dat ook de autobestuurder een
fout kan begaan door zijn snelheid niet te regelen zoals vereist wegens de plaatsgesteldheid;
haar belemmering, de verkeersdichtheid.
Zie ook: VAN MIEGHEM, L., ,De veiligheidsgordel en de mede-aansprakelijkheid van het
slachtoffer: een rechtspraakonderzoek", Jura Falconis, 1980-81, nr. 2, 213-220. Een ander
schoolvoorbeeld is de niet-aangifte door de beheerders van een vennootschap, van het
faillissement binnen de drie dagen nadat de vennootschap heeft opgehouden te betalen: Rb.
Antwerpen, 8 maart 1982, B.R.H., 1983, 288 noot J. Lievens.
Maar: Cass., 5 juni 1980, R. W., 1980-81: wie in burgerlijke zaken een vordering instelt gegrond
op een fout die het gevolg is van een misdrijf, heeft de bewijslast van alle bestanddelen van
dat misdrijf; Arbh. Antwerpen, 26 november 1980, J. T. T., 1981, 74.
(7) Zie o.m.: Antwerpen, 1 oktober 1979, R. W., 1979-80, 2772: ruilverkavelingskommitee
moet de voorgenomen definitieve beslissing om de kavels te ruilen aan de betrokkenen
betekenen, omdat anders de normale uitoefening van het bezwaarrecht wordt uitgesloten;
Brussel, 16 april 1980, J. T., 1981, 210: overtreding van een bedongen erfdienstbaarheid; Corr.
Narnen, 26 maart 1979, R.D.P., 1980, 643.
(8) Cass., 13 mei 1982, J. T., 1982, 772: besproken door F. DELPEREE, ,L'administration
responsable unite ou diversite", in Responsabilite et reparation des dommages, Brussel,
editions du Jeune Barreau, 1983, blz. 91-92; Brussel 17 mei 1979, Pas., 1979, II, 118.
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Dit is ondermeer het geval wanneer de Raad van State de betwiste
overheidshandeling heeft vernietigd(9). Artikel 6 en artikel 112
Grondwet leggen een uitslagverbintenis op, namelijk de gelijke behandeling van de burger voor de wet en voor de belastingsheffing.
De Uitvoerende Macht treedt foutief op, wanneer zij de bij de wet
bepaalde perken van haar verordenende bevoegdheid overschrijdt;
de enkele vaststelling dat ieder in dezelfde situatie geplaatste ambtenaar dezelfde verkeerde interpretatie zou hebben gegeven als die
gegeven door de betrokken ambtenaar, heft de aansprakelijkheid
voor de begane machtsoverschrijding niet op(lO).
Maar de aansprakelijkheid van de overheid belast met de veiligheid
van de openbare weg, is geen resultaatsverbintenis(ll). Wel moeten
de opengestelde wegen een voldoende veilig karakter hebben(12).
Ook voor het onderhoud van de dijken geldt geen resultaatsverplichting(13). Maar de Staat begaat kennelijk een grove fout wanneer zij
bij het verlenen van kredieten en het nemen van overheidsinitiatief,
daartoe over geen wettelijke grondslag beschikt(14).
·Ben gemeente is principieel aansprakelijk voor de schade toegebracht
door betogers aan de door de aannemer uitgevoerde werken, tenzij
zij bewijst dat de samenscholingen gevormd werden door personen
vreemd aan de gemeente en wanneer zij alle maatregelen genomen
heeft om misdrijven te voorkomen(15). En het geheim karakter van
het onderzoek wordt geschonden wanneer de onderzoeksrechter
voortijdig inlichtingen verstrekt aan de pers met betrekking tot de
identiteit van de verdachte en de feiten die tegen hem pleiten(16).

(9) Cass., 23 april 1981, T.B.P., I982, 64; Brussel, 30 april1979, R. W., 1979-80, 846; Luik,
I7 oktober I979, Jur. Liege, I979-80, 73; Rb. Brussel, 11 juni 1980, R. W., 1981-82, 269.
(IO) Cass., I9 december 1980, R. W., I98I-82, I061.
(11) Brussel, I4 oktober 1981, R. W., I982-83, 2275: het moet gaan om abnormale gevaren,
voortspruitend uit het wegdek en die het rechtmatig vertrouwen van een aandachtig
weggebruiker verschalken. Zie ook: Brussel, 14 oktober I98I, R. W., 1982-83, 2275: abnormaal
verkeersgevaar.
(I2) Luik, I8 december I98I, Jur. Liege, I982, 178: abnormale gladheid; Rb. Brussel, 27
januari 198I, R.G.A.R., I982, I0.477; Vred. Halle, 29 oktober 1980, R. W., I98I-82, I639;
Zie PEETERS, B., ,Aansprakelijkheid bij wegeniswerken", T. Aann., I983, 4I e.v.
(13) Cass., 8 januari I982, R. W., I982-83, 2634: uitzonderlijke gebeurtenissen, die zich amper
om de 25 jaar voordoen, moet de Staat niet voorzien.
(I4) Kh. Brussel, 22 oktober 1982, B.R.H., 1982, 574. Zie ook: COLLE, Ph., ,Steunverlening
aan ondernemingen in nood", R. W., 1982-83, 2657; HAELTERMAN, A., ,De zaak Bodart.
Fittings als toepassing van art. 63-ter Venn. W.", Jura Falconis, I982, 83, 373.
(15) Rb. Hasselt, 22 november I982, T. Aann., 1983, I5 noot Ph. MATHEI. Vgl. Bergen, I
juni I977, Pas., I978, II, 20.
(I6) Rb. Charleroi, I april I982, Rev. reg. dr., 1982, 214.
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Het feit dat een man zonder instemming van zijn vrouw een gemeenschappelijk onroerend goed vervreemdt is, op zichzelf, nochtans
geen fout(17).
De beheerder van de deposito- en konsignatiekas kan een regelmatig
betalingsbevel van de curator en rechter-kommisaris niet betwisten.
Indien hij weigert hieraan gevolg te geven kan hij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden(18).
Het sociaal sekretariaat moet aile wettelijke en reglementaire verplichtingen, waarvoor het instaat, naleven(19).
b) Zelfs zonder rechtstreeks een bepaald gedrag op te leggen, wordt
het resultaat ,bepaald gebod of verbod" ook nog zeer dicht benaderd bij een rechtstreekse inbreuk op een subjektief recht.
Dit komt tot uiting zowel bij de rechtsbescherming van de klassieke
subjektieve rechten zoals de zakelijke rechten als bij de nieuwe
kategorie van subjektieve rechten, de zgn. persoonlijkheidsrechten.
lllustratief daarvoor is de rechtspraak die een inbreuk op het priveleven of op het recht op afbeelding op zichzelf onrechtmatig beoordeelt, tenzij een openbaar belang de indiskretie verantwoordt(20).
En wie een lied immiteert begaat een fout tegenover de komponist,
ook wanneer deze laatste zich niet op een rechtens beschermde
kreatie kan beroepen, wegeiis het gebrek aari origirialiteit van het
muzikale thema(21).
Daar het in acht nemen van persoonlijkheidsrechten een kwasi
resultaatsverbintenis oplegt, wordt soms gesteld dat deze rechten een
van artikel 1382 B.W. onderscheiden bescherming genieten en derhalve de fout niet moet bewezen worden(22).
Men moet er echter rekening mee houden dat een subjektief recht
geen statisch a priori vormt, maar dialektisch wordt bepaald in de
konfrontatie met de vrijheid van de andere burger zodat ook hier een

(17) Cass. fr. civ., 11 januari 1983, J.C.P., 1983, IV, 96. Vgl. echter met: Rb. Brussel, 27
maart 1981, J.T., 1981, 709: de N.M.K.N. begaat een niet toelaatbare fout wanneer ze de
toestemming van beide echtgenoten niet vereist.
(18) Kh. Brussel, 6 mei 1982, J.T., 1983, 13.
(19) Corr. Dinant, 7 oktober 1981, Rev. reg. dr., 1981, 385. Vgl. met: Brussel, 1 juni 1979,
J. T. T., 1979, 299: de adviesplicht van een sociaal sekretariaat is een inspanningsverbintenis.
(20) VANDENBERGHE, H., Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven
persbijdragen, nr. 16.
(21) Cass. fr. civ., 23 maart 1983, J.C.P., 1983, IV, 183.
(22) GuLDIX, E., ,Algemene systematische beschouwingen over het persoonlijkheidsrecht op
de eigen afbeelding", R.W., 1980-81, 1161 e.v.
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afwegingsproces onvermijdelijk is (bv. hinder, eer en goede
naam)(23).
Tenslotte kan nog onderlijnd worden dat bij resultaatsverplichtingen
de normstellende funktie van de rechter beperkt is(24), alhoewel niet
uitgesloten nl. in de mate de vraag moet worden opgelost of de
wetgever wei een resultaatsverplichting oplegt en welke juridische
intensiteit deze verplichting heeft(25).
3. Naast deze mozaiek van specifieke verplichtingen legt artikel1382
B.W. een algemene zorgvuldigheidsnorm op die in het maatschappelijk verkeer in acht moet worden genomen.
Met deze algemene norm wil de wetgever afstappen van het vroegere
kasui:stische systeem van civiele delikten, zoals het nu nog in een
aantallanden bestaat(26).
Deze benadering per delikt blijft echter de regel in het strafrecht
omwille van het legaliteitsbeginsel(27).
Artikel 1382 B.W. laat aan de rechter toe om een handelen of
nalaten, dat niet door een specifieke regel wordt getroffen, toch nog
op zijn rechtmatigheid te toetsen(28).
Een omzichtig burger gedraagt zich behoorlijk, ook waar de wet hem
geen bepaalde gedragswijze voorschrijft. Het gaat om een inspanningsverplichting.
Kan de rechtspraak, op eigen kracht, extra-kontraktuele resultaatsverbintenissen opleggen?
Sedert het Hof van Cassatie de theorie van Prokureur-Generaal
Leclercq, nl. dat de schending van fysische integriteit meteen de fout
bewijst, heeft verworpen(29), lijkt dit niet waarschijnlijk.

(23) PoLAK, R.J., Het maatschappelijk evenwicht, Determinant van aanspraak en
aansprakelijkheid in Scholten Bunde!, ,Non sine Causa", Zwolle 1979, blz. 329.
(24) BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het
leefmilieu, Brussel, 1979, nr. 23.
(25) ,Overzicht", T.P.R., 1980, 1149. Zie o.m. ook de reeds geciteerde arresten i.v.m.
overheidsaansprakelijkheid bij machtsoverschrijding, en: Bergen, 1 juni 1977, Pas., 1978, II,
20; Brussel, 14 oktober 1981, R. W., 1982-83, 2275; Rb. Hasselt, 22 november 1982, T. Aann.,
1983, 15 (dekreet van 10 vendemiaire jaar IV).
(26) LIMPENS, J., KRUITHOF, R. en MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., International
Encyclopedia of comparative law, vol. XI, Torts, hoofdstuk 2, nr. 3 tot 21 en 91 tot 132.
(27) VINEY, G., o.c., nr. 450.
(28) PuECH, M., L 'illiceite dans Ia responsabilite civile extra-contractuelle, Parijs, 1973, nr.
31 e.v.
(29) ,Overzicht", T.P.R., 1980, 1146; VANDEPUTTE, R., o.c., blz. 30. Zie ook: Cass., 4
oktober 1973, Arr. Cass., 1974, 135.
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Naast het bewijs van de schade moet altijd de onvoorzichtigheid of
het onbehoorlijk gedrag worden aangetoond(30).
Waar de rechtspraak de vergoeding van de schade toch wil doorvoeren, zonder dat een gedragsfout aantoonbaar is, geeft ze aan haar
oplossing een eigen grondslag, buiten artikel1382 B.W., zoals bijvoorbeeld blijkt uit de theorie van burenhinder(31 )of uit de objektieve aansprakelijkheid voor zaken (art. 1384, 1 B.W.).
4. Bij het omschrijven van de kriteria die het begrip onbehoorlijk
of onachtzaam handelen een duidelijker profiel moeten geven, is de
voorzienbaarheid van de schade een eerste vereiste.
Het gedrag is onbehoorlijk wanneer men, ondanks de r~delijke
voorzienbaarheid van het schadelijk gevolg, toch handelt. Dit is een
noodzakelijke maar geen voldoende vereiste bij foutaansprakelijkheid.
Ze is noodzakelijk in de mate dat instaan voor de schadelijke
gevolgen van het handelen, ondanks de onvoorzienbaarheid ervan,
in wezen tot risikoaansprakelijkheid leidt, wat artikel 1382 B.W.
uitsluit.
Uitzonderlijke omstandigheden, nl. een zeer hoge waterstand, die
zich amper om de 25 jaar voordoen zijn redelijkerwijze niet te
voorzien en moeten dan ook niet verrekend worden om het optreden
van de Staat bij het uitvoeren van openbare waterwerken te beoordelen ( overstroming in Ruisbroek, 1976)(32).
Maar een aannemer van draineringswerken, in de nabijheid van de
openbare weg, moet voorzien dat tijdens de winter de wateroverlast
tot ijzelvorming aanleiding kan geven en aldus de veiligheid van de
weggebruiker in het gedrang komt(33).

(30) Cass., 20 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 837: een zijbeweging om een ongeval te
vermijden waarbij een derde wordt aangereden is nog geen fout; Antwerpen, 21 maart 1977,
De Verz., 1980, 148; Rb. Dinant, 26 juni 1980, Rev. reg. dr., 1980, 345; VINEY, G., o.c., nrs.
457-459.
(31) ;,overzicht", T.P.R., 1980, 1155 e.v. Volgens BocKEN, H., (o.c., nr. 30) is dit
zorgvuldigheidskriterium ontoereikend om milieuschade op te vangen.
(32) Cass., 8 januari 1982, R. W., 1982-83, 2634.
(33) Cass., 18 januari 1979, R.C.J.B., 1980, 241. De stad begaat een fout wanneer ze,
niettegenstaande herhaalde waarschuwingen, de aangewezen maatregelen laattijdig neemt.
Vgl. met: Rb. Brussel, 18 januari 1980, R.G.A.R., 1980, 10.261: aansprakelijkheid van de
gemeente voor een belangrijke en plaatselijke uitholling van de weg (wegnemen van kasseien
zonder signalisatie en verlichting) op grond van art. 1384, 1. B. W. En met: Cass., 9 april1981,
Res Jura Imm., 1982, 73.

132

Ben architekt kan echter redelijkerwijze niet voorzien, ook in de
mijnstreek, dat er zich onder de funderingen een mijnschacht bevindt(34).
Het is echter geen voldoende voorwaarde in de mate dat het bewijs
dat de schade onvermijdbaar was nog geen onrechtmatig handelen
oplevert(35). Maar omgekeerd mag daaruit niet afgeleid worden dat
aile handelingen welke onvermijdelijk schade meebrengen nooit
onrechtmatig kunnen zijn(36).
Men handelt immers onbehoorlijk wanneer men een handeling stelt
met onvermijdbare schade indien het resultaat ook op een andere
wijze kan bereikt worden. Het is natuurlijk iets anders wanneer de
handeling zelf onvermijdbaar is bijvoorbeeld bij een reddingsoperatie.
Kortom de redelijke voorzienbaarheid van de schade is geen zelfstandig kriterium (noodzakelijk, maar niet voldoende); het handelen of
nalaten moet van een onaanvaardbare lichtzinnigheid getuigen.
5. En daarmede wordt het tweede kriterium aangesneden. Het te
beoordelen gedrag moet gewaardeerd worden, wat de toetsing van
dit gedrag aan een bepaalde maatstaf onvermijdelijk maakt.
De maatstaf die daarbij wordt gehanteerd is de normale , ,zorgzame
en omzichtige burger'' die in abstracto, en niet in concreto wordt
uitgetekend(3 7).
Het abstrakte referentiebeeld is geen superman, geen perfekte burger
die zich in aile omstandigheden smetteloos gedraagt. Het gaat om
,een normale" mens met zijn limites en onvolkomenheden maar die
een normale zorg aan eigen zaken besteedt.
Bike eigen handeling heeft een binnen- en een buitenkant. Bij de
onrechtmatige daad wordt de handeling voornamelijk van de buitenkant bezien en beoordeeld. Dit wil zeggen dat de handeling wordt
gewaardeerd naar haar wijze van uitvoering, zoals ze daadwerkelijk
(34) Luik, 17 oktober 1979, Jur. Liege, 1979-80, 73.
(35) ,Overzicht", T.P.R., 1980, 1158. Een voetbalspeler die zijn transfert weigert en daarbij
weet dat de club aldus financieel nadeellijdt begaat geen fout: Antwerpen, 15 januari 1980,
R. W., 1979-80, 2910. Zie ook: Luik, 5 februari 1980, Jur. Liege, 1980, 137 (ongeval tijdens
boombeklimming, niet voorzienbare eventualiteit); Antwerpen, 21 maart 1979, De Verz.,
1980, 148: niet voorzien van eventuele schade is fout.
(36) Anders: BOCKEN, H., o.c., nr. 30.
(37) ,Overzicht", T.P.R., 1980, 1158; VANDEPUTTE, R., o.c., nr. 13 e,v,; VINEY, G., o.c.,
nr. 462; Luik, 4 januari 1979, R.G.A.R., 1980, 10.242; Brussel, 30 april1979, R. W., 1979-80,
846; Antwerpen, 1 oktober 1979, R. W., 1979-80, 2772; Kh. Brussel, 15 juni 1979, B.R.H.,
1980, 44.
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is geproduceerd, en niet naar haar ontwerp, dus zoals ze is bedacht
en gewild.
Objektivering wordt dus nagestreefd door abstrahering. Objektivering is het min of meer dicht laten van de ,black box", het zich niet
verdiepen in de subjektieve faktoren die de gedraging hebben bepaald of begeleid; de beoordeling van het gedrag geschiedt onder
abstraktie van voor het recht irrelevante, in de persoon van de dader
gelegen omstandigheden(3 8).
Bij onrechtmatige daad wordt met een abstrakt type gewerkt omdat
het foutbegrip een te objektiveren sociaal begrip is dat zich van het
individuele geweten onderscheidt(39). Iedere onrechtmatige handeling is immers driedimensioneel. De dader, het slachtoffer en de
samenleving.
Kortom bij het beoordelen van de vraag of de gewraakte handeling
onrechtmatig is, daargelaten de schuld, pleegt de beoordeler te
abstraheren van omstandigheden die de persoon van de dader en niet
de normale mens betreffen zoals jeugdige leeftijd, slechte gezondheid, geestesstoornis, gebrekkige kennis en ervaring.
Nochtans is deze vergelijking in abstracto enkel een eerste benaderingswijze van het voorgelegde geval dat vervolgens aanleiding geeft
tot een zekere konkretisering . ...
In deze zin zou men van de gelaagdheid van het foutbegrip kunnen
spreken: het is samengesteld uit verschillende lagen die, niettegenstaande de abstrakte toetsing, uiteindelijk toch tot een zekere konkretisering leiden.
a) Ten eerste verwoordt ,de omzichtige en eerzame burger" geen
eenheidskriterium, maar is het een maatstaf die zich aanpast volgens
de aard en de moeilijkheidsgraad van de te beoordelen aktiviteit(40).

(38) ScHUT, G.H.A., Objektivering en subjektivering in het Privaatrecht, in Scholten bundel,
Non sine Causa, biz. 398.
(39) MAzEAUD en TuNc, Traite, I, 6" uitgave, nr. 418 e.v.; STARCK, B., Droit Civil,
Obligations, nr. 286.
(40) Cass. fr. civ., 7 juni 1974, D. 1974, I.R., biz. 208: een beroepsarrest wordt verbroken
omdat het geen rekening houdt met het feit dat het kind ,speelde"; zie o.m. ook: Rb.
Mechelen, 17 februari 1981, R. W., 1981-82, 1494: springen van zwemplank vergt bijzondere
aandacht; geven van duiklessen vergt bijzondere ervaring: Krijgshof, 26 maart 1981,
R.G.A.R., 1982, nr. 10.534; voor publiciteitsagent: Rb. Brussel, 13 november 1981, J.T.,
1982, 529; voor aansprakelijkheid van een inlichtingsagentschap: Brussel, 15 februari 1979,
Pas., 1979, II, 87: inlichtingen over derden moeten nagezien worden of onder voorbehoud
worden doorgegeven; voor kurator: Arrond. Rb. Brussel, 23 juni 1980, B.R.H., 1980, 472.
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Dit komt bijzonder goed uit de verf bij de zogenaamde beroepsaansprakelijkheid waarbij de professionele aktiviteit naar de professionele, en niet naar de profane, standaardmaat wordt beoordeeld(41).
Hetzelfde uitgangspunt vindt men terug bij het beoordelen van de
sportaansprakelijkheid(42).
En wanneer het gedrag van een rechtspersoon met zijn eigen wettelijke kenmerken en interne struktuur, moet worden beoordeeld is een
vergelijking met een fysische persoon niet aangewezen.
De mening die een aandeelhouder uitdrukt op een algemene
vergadering van een naamloze vennootschap moet beoordeeld
worden naar de omstandigheid dat een aandeelhouder vrij zijn
mening mag uiten op dergelijke vergadering(43).
Het gedrag van een bankier wordt beoordeeld vim uit de eigen
professionele eisen die het vak stelt(44).
Dezelfde regel geldt voor een ambtenaar die een wettekst moet
interpreteren(45), maar machtsoverschrijding maakt de overtreding uit van een uitslagverbintenis(46).
De aansprakelijkheid van een kurator wordt beoordeeld in funktie van de rechten en verplichtingen die de faillissementswet hem
opleggen(47).

(41) Cass., 21 september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 84; Cass., 8 oktober 1981, R.G.A.R.,
1983, 10.890; Krijgshof, 26 maart 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.534; Luik, 4 januari 1979,
R.G.A.R., 1980, 10242; Brussel, 10 mei 1979, T. Bank., 1979, 583; Rb. Bergen, 4 november
1980, J.T., 1981, 212; Rb. Gent, 1 maart 1983, J.T., 1983, 398; Rb. Brussel, 13 november
1981, J.T., 1982, 529; Rb. Turnhout, 24 februari 1981, R.G.A.R., 1982, 10.480.
(42) Luik, 22 april1981, J.T., 1982, 298; Antwerpen, 4 december 1981, R. W., 1982-83,2553,
noot A. WINANTs. Het toebrengen van verwondingen, bij voetbalsport, door het toepassen
van een techniek die door de spelregels niet verboden is, met inachtneming van de bij deze
sport gebruikelijke voorzichtigheid, is niet strafbaar; Cass., fr. civ., 21 juni 1979, J. C.P., 1979,
IV, biz. 290; Aix-en-Provence, 2 februari 1977, D., 1978, I.R., biz. 323, noot C. LARROUMET;
Grenoble, 22 juni 1979, D., 1979, I.R., biz. 346, noot C. Larroumet.
(43) Kh. Brussel, 15 juni 1979, B.R.H., 1980, 44.
(44) Kh. Brussel, 20 september 1979, J. T., 1980, 45; het is fout belangrijke kredieten te
beheren zonder aandachtig toezicht te houden op de boekhouding van de klient en zich de
jaarlijkse balansen niet tijdig te Iaten voorleggen. Evenmin mag een bankier hierbij
beheersopdrachten aanvaarden of zelf de beslissingen nemen; Brussel, 23 mei 1979, T. Bank.,
1979, 717; Brussel, 10 mei 1979, 583; Brussel, 13 januari 1981, B.R.H., 1981, 162; Brussel,
23 mei 1979, T. Bank, 1979, 717; Brussel, 29 mei 1980, J. T., 1~80, 600; Cass. fr. com., 7
februari 1983, J.C.P., 1983, IV, 129: bedrieglijk de waarheid verbergen aan een toekomstige
borg; Cass. fr., 8 februari 1983, J.C.P., 1983, IV, 129: een bankier kan over voldoende
gegevens beschikken om te vermoeden dat de voorgelegde titels aan to onder niet aan de bezitter
toebehoren; Cass. fr. com., 2 mei 1983, J.C.P., 1983, Iv, 213.
(45) Brussel, 30 april 1979, R. W., 1979-80, 846; Luik, 9 oktober 1981, Jur. Liege, 1982, 206;
Rb. Luik, 26 november 1979, Jur. Liege, 1980, 155.
(46) Cass., 19 december 1980, R. W., 1979-80, 846.
(47) Arrondrb. Brussel, 23 juni 1980, B.R.H., 1980, 472.
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De aansprakelijkheid van een advokaat wegens zgn. ,ontoereikende'' beroepskonklusies wordt beoordeeld aan de hand van de
andere processtukken, o.a. de konklusies in eerste aanleg, het
tussengekomen vonnis en de neergelegde zittingsnota(48).
- Van een kommisaris van een vennootschap die de verplichting
heeft zich ervan te vergewissen of de boeken met de werkelijkheid
overeenstemmen, mag verwacht worden dat hij kan aantonen dat
hij steekproeven deed, volgens rationeel en gerechtvaardigd algemeen plan(49).
- Ook bij het beoordelen van een reddingsoperatie moet men met
de specifieke aard van deze gedraging rekening houden(50).
Kortom wanneer het gewone kriterium , ,van de eerzame en voorzichtige burger" wordt vervangen door een professionele standaardmaat, betekent dit dat de verhoogde kennis en ervaring, die in
concreto aanwezig zijn meetellen.
Wie deze professionele vaardigheden niet benut en mede daardoor
inbreuk maakt op rechtens beschermde belangen, kan en mag zich
er niet op beroepen dat de normale mens met zijn veronderstelde
kennis en ervaring onder gelijke omstandigheden niet onrechtmatig
zou gehandeld hebben.
Er vindt dus een subjektivering naar boven plaats, niet echter naar
beneden.
b) Vervolgens moet de rechter rekening houden met de terreingesteltenis waarop het gedrag zich afspeelde.
Aile externe omstandigheden van het te beoordelen gedrag moeten
in aanmerking komen zoals de omstandigheden van tijd, plaats,
atmosferische toestand(51).
- De toestand van de onderneming waaraan krediet wordt gegeven
moet uitsluitend beoordeeld worden op het ogenblik van de
verdiscontering en er mag geen rekening gehouden worden met
latere gebeurtenissen(52).

(48) Brussel, 10 mei 1979, Pas., 1979, II, 103.
(49) Brussel, 1 februari 1982, B.R.H., 1982, 484.
(50) VERHAEGEN, J ., ,L'acte de sauvetage inadequate et ses consequences penales et civiles",
R.C.J.B., 1982, 141-159, onder Cass., 21 maart 1979.
(51) ,Overzicht", T.P.R., 1980, 1165.
(52) Brussel, 29 mei 1980, J. T., 1980, 600; zie ook: Brussel, 23 mei 1979, T. Bank, 1979, 717;
Brussel, 13 januari 1981, B.R.H., 1981, 162; Kh. Charleroi, 18 december 1980, J. T., 1981,
119; Kh. Gent, 1 maart 1983, J. T., 1983, 398.
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Ret gebruik maken van een wipplank in een zwembad is een
aktiviteit die tot bijzondere voorzichtigheid moet aanzetten(53).
- De aannemer moet, tijdens de winter, bij het uitvoeren van
werken in de nabijheid van de openbare weg de nodige specifieke
maatregelen nemen om de veiligheid van de weggebruiker te
verzekeren o.m. tegen ijsvorming veroorzaakt door wateroverlast(54).
- Lawaai dat de drempel van 25 tot 35 dB (A) overschrijdt, is
onverenigbaar met een normale genot van een erf(55).
- Om de aansprakelijkheid van een makelaar te beoordelen mag
men rekening houden met het feit dat de kopers een hoge maatschappelijke positie innamen(56).
- Een veearts die tot een huisbezoek wordt uitgenodigd voor een
zieke hond waarvan hij weet dat deze niet verplaatsbaar is gezien
de ernst van zijn toestand en omwille van zijn gewicht (63 kg),
moet aan deze oproep gevolg geven(57).
De beoordeling in abstracto heeft tot gevolg dat bij de evaluatie van
de buitenkant van de handeling - in beginsel - geen rekening mag
gehouden worden met de leeftijd van een kind. Het gedrag van het
kind moet vergeleken worden met de maatstaf van een wolwassen
burger(58).
- Voor de aansprakelijkheid op grond van artikell384, 2 B.W. is
enkel een objektief onrechtmatige gedraging vereist, dit is in
vergelijking met de gedraging van een normaal, voorzichtig persoon.
Derhalve is het betreden zelf van een lift voor een kind niet meer
een onrechtmatige daad dan voor een volwassene(59).
- Een warenhuis is aansprakelijk voor een gevaarlijke vloeistof op
de vloer. Het ongeval kan zich immers ook voordoen met een
volwassene(60).
Maar bij de beoordeling van de binnenkant van de gedraging (schuld)
moeten dan wei de individuele kwaliteiten van het kind verrekend
worden (jaren en verstand).
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)

Rb. Mechelen, 17 februari 1981, R. W., 1981-82, 1494.
Cass., 18 januari 1979, R.C.J.B., 1980, 241 e.v.
Rb. Gent, 12 maart 1981, R. W., 1982-83, 1327.
Luik, 8 februari 1982, R.G.A.R., 1983, 10.637.
Cass. fr. civ., 27 januari 1982, J.C.P., 1983, nr. 19.923, noot F. Chabas.
,Overzicht", T.P.R., 1980, 1170 e.v. en 1298.
Brussel, 7 november 1980, R. W., 1980-81, 259.
Rb. Antwerpen, 16 april 1980, R. W., 1980-81, 2012.
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Dit heeft er toe geleid dat de rechtspraak soms heel wat moeite heeft
om de leeftijd van bet kind buiten beschouwing te Iaten bij de
rechtmatigheidstoetsing.
Een indirekte weg om de leeftijd daarbij te betrekken wordt bewandeld wanneer men bet specifiek karakter van de te beoordelen
aktiviteit onderlijnt, bijvoorbeeld bet spel(61).
In de Franse rechtspraak gaan meerdere cassatiearresten onverbloemd over tot een vergelijking in concreto, d.w.z. de vergelijking
tussen bet gedrag van bet kind van die leeftijd met de standaardmaat
van dezelfde leeftijd(62).
De omstandigheid dat de dader ziek is leidt dan weer tot een subjektivering die bijkomende voorzichtigheidsplichten in bet Ieven roept.
Het besturen van de wagen door een daartoe, om gezondheidsredenen, ongeschikt persoon is fout indien de betrokkene wist dat hij een
bijzondere voorzichtigheidsplicht in acht had te nemen(63).
Maar bij een plotse ongesteldheid aan bet stuur is er geen reden om
bet toepassingsgebied van artikel 1386bis B.W. uit te breiden(64).
c) De bantering van deze kriteria heeft er toe geleid dat de rechtspraak bet begrip zorgvuldigheid met de meest diverse verplichtingen
heeft opgevuld. Deze verplichtingen sluiten aan bij een aantal morele
eisen die in de samenleving worden gesteld zoals de goedetrouw; de
eerlijkheid, en bet respekt voor de andere of bij eisen van sociale
nuttigheid zoals veiligheid en efficientie.
Als voorbeeld kunnen een aantal, door de rechtspraak gekreeerde,
veiligheidsverplichtingen worden opgesomd:
(61) De aankoop van een luchtkarabijn kan moeilijk beschouwd worden als een speeltuig voor
eenjongen van 14 jaar: Rb. Brussel, 26 oktober 1979, R.G.A.R., 1981, 10.327; zie ook: Cass.
fr. civ., 7 juni 1974, D., 1974, I.R., blz. 208.
(62) Cass. fr. civ., 6 februari 1974, J.C.P., 1974, IV, blz. 107: geen fout van adolescent ,ce
qu'un autre jeune homme de meme age aurait pu faire a sa place"; Cass. fr. civ., 22 maart
1983, J.C.P., 1983, IV, 183: niettegenstaande haar leeftijd (13 jaar) mag in concreto
aangenomen worden dat het meisje reeds voldoende was opgeleid om een paard, zonder
bijzondere bewaking, te berijden; Cass. fr. civ., 29 april 1976, J.C.P., 1978, II, nr. 18.793,
noot N. Dejean De La Batie; Rev. trim. dr. civ., 1977, blz. 130, nr. 6, noot G. Durry: gedrag
,etant de ceux que peut commettre tout enfant du meme age, quelle qu'ait ete !'education
rec;ue".
(63) Brussel, 27 oktober 1981, A.R., nr. 2442/79; Luik, 17 november 1981, R.G.A.R., 1982,
10.500.
Zie ook: DEJEAN DE LA BATIE, Appreciation in abstracto et in concreto en droit civilfran{:ais,
Parijs, 1965, nr. 31 tot 42; VINEY, G., o.c., nr. 468.
(64) Cass., 20 juni 1979, Pas., 1979, I, 1217; Cass., 24 april1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.291;
Luik, 17 november 1981, R.G.A.R., 1982, 10.500; Bergen, 9 november 1981, R.G.A.R., 1983,
10.574.
En: GILLARDIN, J. en VAN DE KERCKHOVE, M., ,Malades et deficients mentaux. Regimes
civil et administratif", J. T., 1983, 443; KRUITHOF, R., ,La responsabilite extra contractuelle
des et pour les malades mentaux", R.G.A.R., 1980, 10.179 en 10.190.
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de houder van een jachtrecht begaat een zware fout door zich van
doeltreffend toezicht te onthouden, zodat aan de rand van zijn
jacht andermans goed wordt beschadigd of derden worden gekwetst(65).
wie duiklessen wil geven moet over de nodige professionele
vorming beschikken, ondermeer ervaring(66).
de overheid moet een gevaarlijke toestand op de weg signaleren(67).
al wie een gevaarlijke toestand in het Ieven roept moet in solidum
aansprakelijk gesteld worden(68).
de Staat moet t.a.v. een militair domein en militaire voertuigen
een bijzondere bewaking organiseren(69).
in een inrichting waar gekollokeerde zieken worden verpleegd
dienen de plaatsen die mogelijk tot gevaar aanleiding kunnen
geven aan een streng toezicht ontworpen te worden(70).
wie een strosnijmachine in werking stelt op een tentoonstelling,
toegankelijk voor groot en klein, moet een aangepast toezicht
organiseren(71).
een wielrenner mag verwachten dat de organisatoren van een
wielrijderswedstrijd voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.
Wanneer een voetganger ongepast de weg dwarst wordt hij samen
met de inrichters aansprakelijk gesteld(72).

6. a) Vervolgens moet nogmaals worden stil gestaan bij de vraag
hoe de abstrakte toetsing (,,culpa levis in abstracto") die verwijst
naar de niet foutloze omzichtige burger, verzoenbaar is met de regel
dat bij deliktuele aansprakelijkheid ,de culpa levissima", de lichtste
fout, wordt geeist.

(65) Rb. Nijvel, 13 oktober 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.535.
(66) Krijgshof, 26 maart 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.534.
(67) Rb. Hoei, 17 november 1980, Jur. Liege, 1981, 89.
(68) Rb. Turnhout, 11 februari 1980, J. T., 1981, 362 (4 jongeren die in een spel met stenen
gooien); Rb. Bergen, 30 juni 1981, Rev. reg. dr., 1983, 26 (vandalisme van groep kinderen).
(69) Luik, 16 juni 1981, Jur. Liege, 1981, 402.
(70) Luik, 26 mei 1981, Jur. Liege, 1981, 401; vgl. met: Luik, 14 maart 1974, Jur. Liege, 1979,
417; Cass. fr., 12 april 1983, J.C.P., 1983, IV, 193; en Cass. fr., 2 december 1980, J.C.P.,
1981, IV, 70.
(71) Cass., 26 maart 1980, Pas., 1980, I, 914. Vgl. met sportcentrum: Cass., 28 februari 1980,
Pas., 1980, I, 794.
(72) Rb. Doornik, 3 februari 1981, R.G.A.R., 1982, 10.502.
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Elders(73) heb ik er reeds op gewezen dat de rechtspraak, bij behoorlijkheidsbeoordeling, daarbij de culpa levissima niet hanteert, zonder
daarbij in de rechtsleer veel sukses te kennen(74).
In feite houdt men de ,culpa levissima" fiktie overeind door er een
andere inhoud aan te geven.
Bij de toetsing van het te beoordelen gedrag aan het abstrakte model,
volstaat de lichtste afwijking op dit model om de artikelen 1382, 1383
B. W. toe te pass en.
Dergelijke verklaring is echter geen verklaring van de lichtste fout
daar bij deze invalshoek een kwasi-onfeilbare burger als referentiepunt moet gehanteerd worden.
Dat de rechtspraak in de regel de lichtste fout niet hanteert kan
ondermeer met volgende recente uitspraken geillustreerd worden:
- Het feit een oranje verkeerslicht te overschrijden, zelfs - en
vooral - aan hoge snelheid kan geen fout opleveren(75).
- Wie aan de rand van een autoomloop het spektakel bekijkt,
normaal een verboden toegangsplaats, begaat geen fout indien
niet kan bewezen worden dat de toeschouwer zich bewust diende
te zijn van het gevaar(76).
- Het neerleggen van een klacht is enkel onrechtmatig wanneer dit
op lichtzinnige en kwaadwillige wijze plaats grijpt. Een buitenvervolgingstelling van degene tegen wie de klacht was gericht Ievert
nog geen bewijs daarvan op(77).
- Wanneer een leraar lichamelijke opvoeding geen uitzonderlijke
voorzorgsmaatregel neemt bij het Iaten beklimmen van een grote
spar door een leerling, maakt dit geen strafbare tekortkoming
uit(78).
- De bank begaat slechts dan een fout door het handhaven van een
krediet wanneer de omstandigheden er hem zonder twijfel mogelijk zouden op wijzen dat de toestand van de onderneming
dermate wanhopig is geworden dat er geen redelijke kans meer

(73) ,Overzicht", T.P.R., 1980, 1160.
(74) CoRNELIS, L., De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
zaken, Antwerpen, 1982, biz. 54, nr. 63; Id., ,Aansprakelijkheid van beheerders na
faillissement", B.R.H., 1981, biz. 107, vooral130; VANDEPUTTE, R., o.c., nr. 13-14.
(75) Luik, 24 januari 1979, Jur. Liege, 1979, 254.
(76) Luik, 31 januari 1979, Jur. Liege, 1978-79, 255.
(77) Gent, 6 april 1979, R. W., 1979-80, 252.
(78) Luik, 5 februari 1980, Jur. Liege, 1980, 137.
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bestaat om het bedrijf aan het faillissement te Iaten ontsnappen(79).
De verbreking van de verloving, zelfs als ze pijnlijk, brutaal of
onverwacht is, kan voor de verloofde geen fout uitmaken(80).
Een fiscale adviseur die op ernstige wijze belangrijke wettelijke
regelen miskent, begaat een fout(81).
- Een bankier voert een opdracht uit van algemeen belang, die de
zin voor het opbouwend risiko niet uitsluit(82), zodat hij risico's
mag nemen die niet onredelijk zijn(83).
b) In dit zelfde perspektief kan nog even op de zogenaamde marginale toetsing, bij deliktuele aansprakelijkheid, worden teruggekomen(84).
Bij marginale toetsing wordt voorgesteld om de in het privaatrecht
gebruikelijke volledige rechterlijke kontrole te vervangen door een
marginate rechterlijke kontrole, omwille van bijzondere redenen
zoals de positie van de bovengeschiktheid waarin de rechthebbende
zich bevindt of de omstandigheid dat iemand binnen de formele
grenzen van zijn recht handelt(85).
Kernachtig uitgedrukt: het gaat om een rechtmatigheids- en geen
doelmatigheidskontrole (legaliteit en opportuniteit).
Deze bijzondere omstandigheden moeten dan leiden tot een marginate toetsing aan de hand van het ,kennelijk fout"-kriterium(86).
De vraag moet toch gesteld worden welke de wettelijke basis is van
dit standpunt. Artikel 1382 B.W. formuleert immers een algemene
foutvereiste die niet a Ia carte inpasbaar is.
In de mate de wetgever bijzondere omstandigheden verrekent om tot
een ander foutbegrip te komen, zoals bijvoorbeeld in artikel 63ter
Vennootschappenwet en 103bis Vennootschappenwet stelt zich natuurlijk geen enkel probleem.
(79) Brussel, 23 rnei 1979, T. Bank., 1979, 717.
Zie ook: Brussel, 29 mei 1980, J. T., 1980, 597: bij leveranciersdisconto bestaat de fout wanneer
de bankier de hopeloze of definitieve kornprorniterende toestand van de klient kent.
(80) Rb. Brussel, 19 januari 1982, Rev. trim. dr. jam., 1982, 208.
(81) Brussel, 3 februari 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22.915.
(82) Brussel, 10 rnei 1979, T. Bank., 1979, 583
(83) Kh. Charleroi, 18 december 1980, J.T., 1981, 119.
(84) Zie: ,Overzicht", T.P.R., 1980, 1162, met de verwijzingen.
(85) Zie o.m. VAN GERVEN, W., ,Beginselen van behoorlijk handelen", R. W., 1982-83, 966
e.v.; Id., ,Variaties op het thema rechtsrnisbruik", W.P.N.R., 1980, nr. 5504; BocKEN, H.,
o.c., nr. 41; CORNELis, L., ,Aansprakelijkheid van beheerders na faillissernent", B.R.H.,
1981, 107 e.v.
(86) Standpunt ook nog verdedigd door W. DE BaNDT in zijn proefschrift, De leer der
gekwalijiceerde benadeling, Gent, 1982, biz. 231 e.v., geciteerd door VAN GERVEN.
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Voor het overige ondergaat het onrechtmatigheidsvereiste, een gelaagd begrip, desgevallend een zekere konkretisering aan de hand van
de specifieke kenmerken van de te beoordelen gedragingen (advokaat, geneesheer, bankier, enz ... ).
Maar hierboven werd reeds aangetoond dat de subjektivering van het
foutvereiste eerder tot het opleggen van bijkomende verplichtingen
leidt bij de standaardmaatstaf en zeker niet tot een verlaging van de
gemeenrechtelij ke onrechtmatigheidsdrempel.
Volledig in de lijn van deze opvatting moet derhalve bij rechtsmisbruik de omstandigheid verrekend worden, bij de behoorlijkheidskontrole, dat het gaat om de uitoefening van een eigen subjektief
recht.
Dit ligt niet anders dan de regel dat de beoordeling van een heelkundige ingreep gebeurt aan de hand van het type medische gedrag tijdens
de operatie en niet met een noodinterventie bij kunstlicht op een
autoweg.
Voor het overige stelt artikell382 B.W. geen evidente of kennelijke
foutvereiste voorop(87).
Dit komt onder meer tot uiting in de volgende rechtspraak:
een elektriciteitsmaatschappij die de stroomvoorzieningen onderbreekt van een van haar abonnees,- zonder-erzich van-te verzekeren dat haar voorafgaande verwittigingen door haar abonnee
werden ontvangen, begaat rechtsmisbruik(88);
een klacht moet lichtzinnig en kwaadwillig zijn om een onrechtmatige handeling uit te maken(89);
een misplaatste hardnekkigheid bij de afwikkeling van een faillissement maakt een fout uit(90);
(87) DALCQ, R.O., ,Examen de Jurisprudence 1973-1979, La responsabilite delictuelle et
quasi-delictuelle", R.C.J.B., 1980, biz. 362, nr. 7; DERINE, R., ,Hinder uit nabuurschap en
Rechtsmisbruik", T.P.R., 1983, biz. 286 e.v., nr. 42 e.v. Uit het cassatiearrest van 10
september 1971 (Arr. Cass., 1972, 32) kan m.i. niet afgeleid worden dat de aldaar omschreven
norm i.v.m. rechtsmisbruik (,opzet, kennelijk de grenzen van het recht te buiten gaan"), het
enige rechtsmisbruikskriterium uitmaakt. Vgl. met: Cass., 26 juni 1980, Pas., 1980, I, 1435;
R.C.J.B., 1983, 173 met noot F. DELPEREE: ,La prevention et Ia reparation des dommages
causes par !'administration".
(88) Kh. Luik, 19 november 1979, Jur. Liege, 1978-79, 447. Hierbij moet wei worden
aangemerkt dat sedert het samenloopverbod tussen de kontraktuele en deliktuele
aansprakelijkheid rechtsmisbruik niet meer via art. 1382 B.W. kan worden toegepast.
(89) Gent, 6 april 1979, R. W., 1979-80, 252.
(90) Cass., 4 oktober 1979, R. W., 1979-80, 2007.
Vgl. met Cass. fr. civ., 13 april1983, J.C.P., 1983, IV, 193: schuldenaar die, te kwader trouw,
zijn betalingen uitstelt kan tot een afzonderlijke schadevergoeding worden veroordeeld; Cass.
fr. civ., 19 januari 1983, J.C.P., 1983, IV, 1037, verweer dat ,un caractere malicieux" heeft;
Cass. fr. civ., 16 februari 1983, J.C.P., 1983, IV, 140.
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het verzet tegen een voorgenomen huwelijk, zonder ernstige
redenen maakt rechtsmisbruik uit(91);
een voetbalspeler die niet wil meewerken aan zijn transfert, om
de schade voor hemzelf en voor zijn eigen klub te beperken,
begaat daarom nog geen fout(92);
bij huuropzeg dient onderzocht te worden of de verhuurder een
redelijk belang had bij de opzegging en of dit belang, afgemeten
aan het nadeel dat aan de huurder wordt berokkend, groot
genoeg is(93);
schadevergoeding in natura wordt geweigerd wanneer dit schade
zou meebrengen die buiten verhouding is met de geleden schade(94).
Maar de eigenaars die de afbraak eisen van een naburig onroerend
goed, dat werd opgericht in strijd met een erfdienstbaarheid, maken
zich niet schuldig aan rechtmisbruik, wanneer zij hun verzet tegen
de bouw van in het begin hebben betekend.
Dit is ook het geval wanneer er een wanverhouding bestaat tussen
de afbraak en het nadeel van de aanwezigheid van een nieuw onroerend goed.
De promotor is immers op uiterst laakbare wijze opgetreden(95).
- De kredietverzekeraar moet bij het beeindigen van de polis een
voorzichtigheidsplicht naleven, alhoewel hij deze op ieder ogenblik om loutere rendabiliteitsoverwegingen kan beeindigen(96).
Dezelfde beginselen worden toegepast bij de overheidsaansprakelijkheid, een ander voorbeeld dat dikwijls wordt ingeroepen bij marginale toetsing.
Het te beoordelen gedrag van de overheid moet vergeleken worden
met het type gedrag van een bijzondere rechtspersoon, de overheid
die een eigen taak en opdracht te vervullen heeft(97).
(91) Vred. Menen, 12 december 1979, R. W., 1979-80, 2727.
(92) Antwerpen, 15 januari 1980, R. W., 1979-80, 2910.
(93) Vred. Gent, 4 februari 1982, R. W., 1982-83, 946.
(94) Rb. Brussel, 5 juli 1979, J. T., 1980, 413.
(95) Brussel, 16 mei 1980, J. T., 1981, 210.
(96) Kh. Brussel, 16 maart 1981, B.R.H., 1981, 356.
(97) Antwerpen, 1 oktober 1979, R. W., 1979-80, 2772; Luik, 4 september 1979, Jur. Liege,
1979-80, 58; Brussel, 30 april1979, R. W., 1979-80, 846; Rb. Brussel, 8 januari 1979, De Verz.,
1980, 474; Rb. Luik, 26 november 1979, Jur. Liege, 1980, 155; Rb. Hoei, 23 juni 1980, Jur.
Liege, 1980, 266. En: DELPEREE, F., art. cit., in Responsabilite et reparation des dommages,
biz. 94 e.v.
Voor de beoordeling van een normatieve handeling van de Europese Gemeenschap: Europese
Hof, 27 januari 1982, R.G.A.R., 1982, 10.541.
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De toepassing van artikel 1382 B.W. maakt legaliteitskontrole uit
wat niet betekent dat de overheidshandeling zonder meer aanvechtbaar is omdat zij niet doeltreffend zou zijn(98).
Dat de schijnbare trefzekere formule, nl. de legaliteit en niet de
opportuniteit van de overheidshandeling, ons niet veel verder brengt
kan blijken uit volgende rechtspraak:
- de gemeente is aansprakelijk wanneer zij de aangewezen maatregelen tot de bescherming van de weggebruiker laattijdig
neemt(99);
de brandweer die pas een uur na de oproep ter plaatse komt
begaat een fout(lOO);
de overheid begaat een fout wanneer de berekening van het
pensioen een abnormaallange tijd in beslag heeft genomen(lOl);
de direkteur van de belasting die nalaat een beslissing te nemen
over een verzoekschrift van een belastingsplichtige, dat sedert
meer dan 4 jaar werd ingediend, begaat een fout(102).
Het onrechtmatig karakter van de gedraging wordt niet verschoond
omdat er geen wettelijke termijnen zijn voorgeschreven. Bij langdurige passiviteit van de overheid i.v.m. de onteigeningen geldt dezelfde
regel(103).
- Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling of enig algemeen rechtsbeginsel stelt de administratieve overheid vrij, in de
uitoefening van haar verordenende bevoegdheid of van haar recht
van toezicht, van de verplichting om artikel1382-1383 B.W. na
te leven(l04).
De gemeente die haar verouderd brandmateriaal niet tijdig vernieuwt zal hiervoor aansprakelijk gesteld worden(105); in dezelfde zin voor een onvoldoende uitgeruste ziekenwagen(l06).

(98) Cass., 8 september 1982, R. W., 1982-83, 2257: de rechter mist de bevoegdheid om de
opportuniteit van de administratieve rechtshandelingen te beoordelen; Cass., 18 november
1982, R. W., 1982-83, 2260; Rb. Brussel, 5 juli 1979, J. T., 1980, 413.
(99) Cass., 15 januari 1979, R.C.J.B., 1980, 241.
(100) Rb. Hoei, 23 juni 1980, Jur. Liege, 1980, 266.
(101) Rb. Namen, 12 november 1979, Rev. Reg. Dr., 1980, 343.
(102) Rb. Brussel, 21 maart 1980, J.D. Fisc., 1980, 289.
(103) Brussel, 8 april 1981, Res Jura Imm., 1981, 173.
(104) Cass., 13 mei 1982, J. T., 1982, 772.
(105) Luik, 25 juni 1982, Jur. Liege, 1983, 213.
(106) Rb. Namen, 14 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 219.
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De overbeid is aansprakelijk wanneer de ambtenaren dubbelzinnige en onvolledige verslagen opstellen(107).
Uit deze recbtspraak kan niet anders dan afgeleid worden dat de
overbeidsaansprakelijkbeid zicb geenszins tot de marginale toetsing
beperkt.
§ 2. DE KONTRAKTUELE VERPLICHTINGEN

7. Het kontrakt beeft tot gevolg dat de kontraktpartijen verbintenissen opnemen, waaraan ze zonder bet kontrakt niet onderworpen
zouden zijn.
Deze vaststelling wordt door iedereen toegejuicbt maar bet punt is
te bepalen tot welke verplicbtingen een kontrakt precies aanleiding
geeft, ook wanneer men reeds de kwalifikatievraag (benoemde,
onbenoemde kontrakten, gemengde kontrakten) beeft opgelost.
Ook bier geeft de recbtspraak immers blijk van baar kreatieve
werking onder meer bij de interpretatie van , ,aile gevolgen die door
de billijkbeid, bet gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de
aard ervan, worden toegekend" (art. 1135 B.W.)(108).
De billijkheid heeft bier een andere funktie dan de goede trouw
waarover artikel1134 B.W. spreekt. De billijkheid dient ter nadere
vaststelling van de inboud der verbintenis, terwijl de goede trouw op
de juiste wijze van uitvoering is gericht(109).
De billijkheid is een rechtsbeginsel, de goede trouw een gedragsnorm.
Bij de billijkbeid wordt men aangesproken als regelgever of als
regeluitlegger, bij de goede trouw als iemand die bandelt(llO).

(107) Rb. Luik, 26 november 1979, Jur. Liege, 1980, 155.
Vgl. met: Brussel, 30 april1979, R. W., 1979-80, 846; Luik, 9 oktober 1981, Jur. Liege, 1982,
206.
(108) Brussel, 8 november 1979, J. T., 1980, 315 (kommissiekontrakt); Rb. Brussel, 16
september 1981, R. W., 1982-83, 1528: diefstal van shoppingkaart; analoge toepassing van art.
35, 2° lid chequewet; Brussel, 15 februari 1979, Pas., 1979, II, 87: inlichtingsagentschap.
(1 09) ScHUT, G. H., Rechtshandeling, overeenkomst en verbintenis, Zwolle, 1980, biz. 95; Zie
ook: DELEBECQUE, P., Les clauses altegeant /es obligations dans les contrats, proefschrift,
Aix-Marseille, 1981, nr. 367 tot 455.
(110) Art. 1134, 3 legt de verplichting op om het afgesloten kontrakt loyaal uit te voeren.
Het vergt derhalve de aanwezigheid van deze hoedanigheden die bij een eerzaam en voorzichtig
burger worden teruggevonden. Zie daarover ook nog: DIEux, X., ,Reflections sur Ia force
obligatoire des contrats et sur Ia theorie de l'imprevision en droit prive", R.C.J.B., 1983, 386,
vooral biz. 394e.v. Zieook: Cass., 28 februari 1980,R.C.J.B., 1983,223 i.v.m. deinterpretatie
van de kwade trouw van de fabrikant-verkoper; en Antwerpen, 23 april1979, R. W., 1979-80,
722: abrupt en eenzijdig verbreken van een mondelinge basisovereenkomst; Brussel, 28
september 1979, T. Aann., 1980, 220: kwade trouw van de overheid bij het afsluiten van
overheidsopdrachten; Luik, 15 november 1979, T. Aann., 1981, 243.
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De billijkheid is dus bepalend voor de vraag welke verplichtingen
iemand heeft, de goede trouw voor de vraag hoe de verplichtingen
moeten worden nagekomen.
Via de interpretatie van artikel 1134 en artikel 1135 bereikt de
rechtspraak, op het kontraktuele domein, aldus een resultaat dat
vergelijkbaar is met dit van de deliktuele aansprakelijkheid(lll).
Bij de omschrijving van de kontraktverplichtingen en de inbreukbeoordeling ervan laat de rechtspraak zich leiden door een identieke
bekommernis.
De kontraktpartijen moeten hun overeenkomst, gegeven de aard van
hun afspraak, behoorlijk en in redelijkheid naleven.
Dit verklaart bijvoorbeeld de rechtspraak in verband met de kontraktuele professionele aansprakelijkheid waarbij ,de regelen van de
kunst' ', de professionele beslagenheid, en de vaketiek in het kontraktuele veld worden ingevoerd(112).
De subjektivering van de overeenkomst, volgens haar aard Ii.eeft
reeds een bijzonder duidelijke vorm gekregen bij het bestaan van een
kontraktuele vertrouwensrelatie tussen een professioneel en een profaan burger, zoals bij de aansprakelijkheid van een notaris(113), een
architekt(l14), een geneesheer(l15) of een bankier(116).

(111) VINEY, G., o.c., nr. 498.
(112) Cass., 29 juni 1979, R. W., 1980-81, 1068; Brussel, 5 januari 1979, T. Aann., 1979, 159;
Brussel, 23 mei 1979, T. Bank., 1979, 717; Bergen, 30 juni 1980, A.R., nr. 3.812; Gent, 26
februari 1981, R. W., 1981-82, 439; Brussel, 1 februari 1982, B.R.H., 1982, 484; Kh. Brussel,
20 september 1979, J. T., 1980, 45; Rb. Brussel, 6 mei 1980, T. Aann., 1983, 6; Rb. Turnhout,
24 februari 1981, R.G.A.R., 1982, 10.480.
(113) Rb. Turnhout, 19 februari 1979, T. Not., 1979, 247; Rb. Brussel, 3 december 1981,
R.G.A.R., 1983, 10.591; Cass. fr., 2 oktober 1979, J.C.P., 1979, IV, 360: laten vervallen van
hypotekaire inschrijvingen, niettegenstaande formele opdracht; AUBERT, J .L., Responsabilite
professionnelle des notaires, 1977, nr. 54 e.v.; BouRSEAU, A., La responsabilite du notaire
instrumentant, in Responsabilite professionnelle et assurance du risque professionnelle,
Brussel, 1975, blz. 73 e.v.; DELEBECQUE, P., o.c., nr. 333-334, LEToURNEAU, Ph., Traite
de Ia responsabiliti civile, 1982, nr. 1349 e. v.
(114) De opdracht van een architekt ligt veel ruimer dan het opstellen van plannen: Brussel,
14 december 1979, Reset Jura immobilia, 1980,95; en verder: Cass., 21 september 1979, Arr.
Cass., 1979-80, 84; Cass., 1 april1982, A.R., nr. 6195 en 6227; Luik, 17 oktober 1979, Jur.
Liege, 1979-80, 73; Brussel, 5 oktober 1979, Reset Jura immobilia, 1980, 7; Brussel, 8 mei
1980, J. T., 1980, 617; Brussel, 1 april 1981, Res et Jura immobilia, 1981, 125; Voor een
studiebureau: Brussel, 29 november 1979, Reset Jura immobilia, 1980, 123.
(115) Cass., 8 oktober 1981, R.G.A.R., 1983, 10.590; Luik, 4 januari 1979, R.G.A.R., 1980,
10.242; Rb. Bergen, 4 november 1980, J.T., 1981, 212.
(116) Brussel, 23 mei 1979, T. Bank., 1979, 717; Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 597; Kh.
Brussel, 20 september 1979, J. T., 1980, 45; Kh. Brussel, 9 augustus 1979, J. T., 1979, 662;
Kh. Gent, 1 maart 1983, J. T., 1983, 398.
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Andere voorbeelden betreffen de kreatie van een aksessoire informatieverplichting bij de overdracht van een zakelijk recht(117), wat bij
de verkoop tot spektakulaire resultaten leidt onder meer in verband
met de produktenaansprakelijkheid(ll8).
Even vermeldenswaardig is de rechtspraak die bij een aantal kontrakten van dienstverlening (restaurant, garage, parking met waakdienst,
wasserijbedrijf) een teruggave-verplichting van goederen oplegt, wat
het bestaan van een aksessoire bewakingsplicht impliceert(l19).
Bij dit soort kontrakten wordt ook nogal eens het bestaan onderkend
van bijkomende veiligheidsverplichtingen(l20), terwijl dan weer in
andere kontraktuele omstandigheden een aanvullende verplichting
om raad te verstrekken wordt ,ontdekt" (art. 1135 B.W.)(l21).
Deze aksessoire verplichtingen vloeien zo maar niet voort uit de
,kontraktwil" van de partijen.

(117) Brussel, 30 oktober 1979, B.R.H., 1982, 14: makelaar die nalaat mee te delen dat de
verkoop van het onroerend goed onder het B.T.W.-stelsel kan plaatsvinden, wat de
mogelijkheid biedt de B.T.W. te rekupereren; Cass. fr. civ., 12 april1983, J.C.P., 1983, IV,
193: promotor heeft resultaatsverbintenis t.a.v. het op te leveren gebouw.
(118) Cass., 21 juni 1977, R.G.A.R., 1980, 10.133; Cass., 28 februari 1980, R.C.J.B., 1983,
223; FAGNART, J.L., ,L'obligation de renseignement du vendeur-fabricant", R.C.J.B., 1983,
228; Zie daarover ook FALLON, R., ,A propos de Ia garantie conventionnelle des vices dans
Ia fourniture des biens de consommation", J.T., 1981, blz. 241 e.v. Volgens het geciteerde
arrest is de fabrikant-verkoper te kwader trouw wanneer hij, na de verkoop maar v66r het
ongeval, kennis krijgt van de verborgen gebreken van de geleverde zaak en de koper niet
waarschuwt. Wegens deze kwade trouw kan hij zich niet op het bevrijdingsbeding beroepen.
Zie ook: Cass. fr. civ., 14 december 1982, J.C.P., 1983, 77.
(119) Voor deze rechtspraak: KRUITHOF, R., ,Overzicht van Rechtspraak (1974-1980),
Verbintenissen", T.P.R., 1983, biz. 616, nr. 110. Zie ook: VINEY, G., o.c., nr. 498; Gent,
4 december 1978, R. W., 1979-80, 391; Luik, 27 januari 1981, Jur. Liege, 1981, 235; Kh.
Charleroi, 25 maart 1981, De Verz., 1982, 129.
(120) Vervoerovereenkomst: Brussel, 5 december 1979, R. W., 1980-81, 392: het verzekeren
van de veiligheid van de passagiers is een resultaatsverbintenis (vloiet voort uit art. 4 van de
wet 25 augustus 1891); Antwerpen, 8 april 1981, R. W., 1981-82, 183: de
spoorwegmaatschappij dient een zodanige wagon ter beschikking te stellen, gegeven de aard
van de vervoerde goederen, dat deze geen schade kunnen ondervinden van regen of andere
klimatologische invloeden: zie ook: Cass., 23 maart 1979 (dekzeilarrest), Arr. Cass., 1978-79,
860; R.C.J.B., 1981, 189; Voor andere toepassingen: Antwerpen, 2 december 1981, R.H.
Antwerpen, 1981-82, 232; id. 2 juni 1982, R.H. Antwerpen, 1981-82, 237. Toepassing op
reisagentschappen: Cass. fr. civ., 23 februari 1983, J.C.P., 1983, II, nr. 19.967. Vgl. met Vred.
Marchienne-au-Pont, 23 mei 1980, R.G.A.R., 1981, 10.413. Op de verhuisovereenkomst: Kh.
Nijvel, 5 maart 1981, B.R.H., 1981, 383. Vgl. nog met: Rb. Gent, 19 januari 1981, De Verz.,
1981, 787; En: Gent, 3 december 1979, A.R. 7.441/75: begeleidster begaat een fout wanneer
ze zich niet meer om een zevenjarig kind bekommert dat de schoolbus verlaat. Overeenkomst
voor medische zorgenverstrekking: Luik, 26 mei 1981, Jur. Liege, 1981, 401: streng toezicht
in psychiatrische instellingen; Rb. Bergen, 4 november 1980, J. T., 1981, 212. Vgl. met: Vred.
Verviers, 28 oktober 1982, Jur. Liege, 1983, 211: verkoop van limonadeflessen in een school.
Sportorganisatie: Cass., 28 februari 1980, Pas., 1980, I, 794: wie sporttoestellen in een
sportcentrum opstelt moet de nodige veiligheidsmaatregelen treffen; Luik, 31 januari 1979,
Jur. Liege, 1978-79, 255.
(121) Vgl. Cass., 18 januari 1979, R.C.J.B., 1980, 241; Rb. Luik, 12 maart 1979, R.G.A.R.,
1980, 10.223.

147

Ze worden afgeleid uit de bijzondere omstandigheden van de overeenkomst d.w.z. door subjektivering.
De verplichting tot een bijzondere veiligheidsopdracht kan uit de
omstandigheid worden afgeleid dat de schuldenaar tegenover de
kontraktuele schuldeiser een zekere feitelijke macht heeft.
Dit wordt bijzonder goed in de verf gezet wanneer de schuldeiser in
een lokaal van de schuldenaar moet verblijven of gebruik moet
maken, voor de uitvoering van de overeenkomst, van zaken die aan
de schuldenaar toebehoren(122).
Dat deze subjektivering ook hier tot een verhoogde aansprakelijkheidsdrempelleidt kan, onder meer, nog blijken uit de uitspraak die
een bedrijfsleider aansprakelijk stelt omdat hij zich niet persoonlijk
ervan heeft vergewist dat de aangestelde, aan wie hij een voertuig
toevertrouwde, houder is van een rijbewijs(123).
Wie duiklessen geeft moet hiervoor over de vereiste kwalifikaties
beschikken o.m. over voldoende ervaring(124).
Wanneer het gebruik van zaken in de kontraktuele sfee:r is getrokken
kunnen via de veiligheidsverplichting dezelfde resultaten worden
bereikt bij de kontraktuele aansprakelijkheid als bij de toepassing
van artikel 1384, lid 1° B.W.
Ook het bestaan van een speciale verplichting om raad te geven, wat
verder gaat dan het verstrekken van informatie, wordt uit een bijzondere omstandigheid afgeleid nl. de vakkennis van een der kontraktpartijen die daarvoor juist wordt aangesproken.

(122) Bar: veiligheidsverplichting voor stoel waarop men gaat zitten: Cass. fr. civ., 2 juni 1981,
J.C.P., 1982, II, 19.912; Hotel: Gent, 30 november 1978, B.R.H., 1979, 23; Restaurant: Rb.
Luik, 9 oktober 1980, Jur. Liege, 1980, 333; 1979, Trib. gr. inst. Namur, 2 maart 1978, J.C.P.,
IV, 348: toedienen van giftige stof i.p.v. wijn; Prive-klub: Luik 11 maart 1981, Jur. Liege,
1982, 2; Car Wash: Rb. Brussel, 22 oktober 1979, R.G.A.R., 1981, 10.403; Rb. Brussel, 22
november 1979, R.G.A.R., 10.404; Vred. Luik, 21 februari 1980, Jur. Liege, 1980, 150; Vred.
Etterbeek, 15 december 1980, J. T., 1981, 197. Vgl. met de opgelegde resultaatsverbintenis bij
de bewaringsovereenkomst: Gent, 16 juni 1980, R. W., 1980-1981, 2005; Antwerpen, 14 mei
1980, R.H. Antwerpen, 1979-80, 375.
Maar geen resultaatsverbintenis t.a.v. een manege-uitbater: Rb. Bergen, 16 februari 1982, Rev.
reg. dr., 1983, 41; Cass. fr. civ., 22 maart 1983, J.C.P., 1983, IV, 183; of t.a.v. een
medisch-pedagogisch instituut: Cass. fr. civ., 12 april 1983, J.C.P., 1983, IV, 193.
(123) Corr. Charleroi, 23 december 1980, R. G.A.R., 1982, nr. 10.517.
(124) Krijgshof, 26 maart 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10.534.

148

Deze raadgevingsplicht wordt aanwezig geacht zowel bij het afsluiten
van de overeenkomst waarbij dan de culpa in contrahendo aan de
orde komt(l25) als bij de uitvoering van de overeenkomst(l26).
Ben architekt is de raadgever van zijn klient en moet derhalve zijn
opdrachtgever waarschuwen wanneer door het gebruik van een
bepaalde bouwmethode schade is te vrezen(127).
Hij wordt niet ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor de
fouten van technici, aan wie hij bepaalde technische studies gaat
toevertrouwen, indien hij de vergissingen met zijn beroepskennis
kon ontdekken(128).
Ben makelaar moet zijn klient inlichten omtrent de persoon die
hij aanbrengt en de risiko's van de verrichtingen. Hij is aansprakelijk indien hij een insolvabele of onvoldoende bemiddelde
koper voorstelt(129).
Maar de vastgoedmakelaar begaat geen fout wanneer hij met alle
mogelijke middelen gepoogd heeft de nodige gegevens te verzamelen waarvan hij mocht aannemen, gelet op de bron waaruit ze
voortkwamen, dat zij juist waren(130).
Ben inlichtingsagentschap moet de doorgegeven gegevens nazien,
zoals het gebruikelijk is, of voorbehoud maken indien dit niet
mogelijk was(131).
De aannemer moet, vooraleer hij de werken aanvangt, de eigenaar van ondergrondse kabels raadplegen om deze te kunnen
lokaliseren; maar er bestaat geen algemene verplichting van lokalisering door middel van eigen peilingen(l32).
(125) KRUITHOF, R., ,Overzicht", T.P.R., 1983, biz. 526 e.v.
(126) Zie o.m. BoNJEAN, B., Le droit ii !'information des consommateurs, biz. 345 e.v. en
LucAs DE LEYSSAC, C., L 'obligation de renseignements dans /es contrats, in, L 'information
en droit prive, Parijs, biz. 305 e.v ., 1978. TouRNEAU, Ph. La responsabilite civile, 3° uitgave,
nr. 1341-1354. SrMONT, L., Le devoir d'information, sanctions et responsabilites, in
L 'entreprise et ses devoirs d'information en matiere economique et sociale, Brussel, 1979, biz.
359-360.
(127) Brussel, 5 januari 1979, T. Aann., 1979, 159; en verder: Brussel, 5 oktober 1979, Res
et Jura immobilia, 1980, 7; Brussel, 1 apri11981, Reset Jura immobilia, 1981, 125; Vgl. met
Luik, 10 december 1979, B.R.H., 1980, 250: aannemer en bouwheer wijzigen plannen op eigen
risiko.
(128) Cass., 1 apri11982, A.R. nrs. 6195 en 6227. Vgl. met: Brussel, 3 februari 1982, J.T.,
1983, 324: notaris heeft eigen beroepsaansprakelijkheid niettegenstaande de klient vergezeld
is van een fiskaal adviseur.
(129) Kh. Brussel, 15 maart 1979, B.R.H., 1980, 8. Zie ook: Brussel, 19 september 1979, Res
et Jura immobilia, 1980, 69; Brussel, 30 oktober 1979, B.R.H., 1982, 14.
(130) Luik, 8 februari 1983, R.G.A.R., 1983, 10.637.
(131) Brussel, 15 februari 1979, Pas., 1979, II, 87.
(132) Cass., 19 december 1979, Arr. Cass., 1979-80, 485; Antwerpen, 30 juni 1981, R. W.,
1981-82, 1625. Zie ook voor de gasverdeler: Cass., 18 juni 1980, R. W., 1980-81, 719.
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Een studiebureau mag het gevaar van verzakking van de grond
niet verborgen houden voor de aannemer en bouwheer, zelfs niet
om de kostprijs te drukken(133).
De instrumenterende notaris moet alle partijen voorlichten en hij
heeft daarbij nog een eigen onderzoeksplicht(134).
Een fiskaal adviseur, en de notaris die de akte verlijdt, mogen
geen belangrijke wettelijke bepalingen over het hoofd zien, met
name i.v.m. de fiskale lasten bij de omzetting van een N.V. in
een burgerlijke vennootschap(l35).
Een bankier moet de toestand van de klii!nt nauwkeurig en
nauwgezet volgen; het goed beheer van de toegestane krediet
vereist een effektieve en voortdurende kontrole(l36). Hij is derhalve aansprakelijk voor de oplichting door de beheerder van de
vennootschap die was mogelijk gemaakt door het gebrek aan
kontrole van de bank(l37). Een bank die aan de toekomstige borg
de werkelijke toestand van een klH!nt bedrieglijk onjuist voorstelt
begaat meteen een fout(l38).
Een geneesheer moet de patient waarschuwen dat een bepaalde
diagnosetechniek ernstige risiko's inhoudt; wordt daarbij schade
veroorzaakt dan is de geneesheer aansprakelijk, ook wanneer hij
de regels van de kunst heeft nageleefd(l39)._
Wanneer er een risiko blijft bestaan dat de geplande medische
ingreep haar doel (nl. het verhinderen van een nieuwe zwangerschap) niet zal bereiken moet de geneesheer de patient daarover
inlichten( 140).
(133) Brussel, 29 november 1979, Res et jura immobilia, 1980, 123.
(134) Brussel, 3 februari 1982, J. T., 1983, 324; Rb. Turnhout, 19 februari 1979, T. Not., 1979,
247.
Vgl. met: Cass. fr., 20 oktober 1979, J.C.P., 1979, IV, 360: wanneer de partijen de werkelijk
beoogde rechtshandeling verbergen door simulatie, heeft de notaris geen voorlichtingsplicht
t.a.v. de bewimpelde rechtshandeling.
Maar een notaris mag zich zonder verder onderzoek steunen op een stedebouwkundig attest,
dat achteraf verkeerd bleek te zijn: Cass. fr. civ., 15 april 1980, J.C.P., 1980, IV, 240. Zie
oak nag: Cass. fr. civ., 27 oktober 1981, J.C.P., 1982, II, nr. 12.869; Cass. fr., 25 mei 1982,
J.C.P., 1982, IV, 278; Cass. fr. civ., 12 januari 1982, J.C.P., 1982, IV, 115. Zie oak:
DELVAUX, Ph., ,La responsabilite du notaire intervenant a une vente 'pour quitte et libre
d'hypotheques' en cas de dHaillance du notaire instrumentant", R.G.A.R., 1983,10.571 1 •
(135) Brussel, 3 februari 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22.915.
(136) Brussel, 29 mei 1980, J. T., 1980, 597.
(137) Cass. fr. com., 11 januari 1983, J.C.P., 1983, IV, 91.
(138) Cass. fr. com., 7 februari 1983, J.C.P., 1983, IV, 129; EECKHOUT, J. en ADAM, C.,
,La responsabilite bancaire en matiere de renseignements commerciaux", J. T., 1980, 129.
(139) Cass., 8 oktober 1981, R.G.A.R., 1983, 10.590; Luik, 23 april1980, R.G.A.R., 1981,
10.294. Vgl. met: Cass. fr., 7 januari 1980, R.G.A.R., 1981, 10.386.
(140) Cass. fr. civ., 9 mei 1983, J.C.P., 1983, IV, 226. Vgl. met: Rb. Antwerpen, 17 januari
1980, Bull. Ass., 1981, 183, vasectomie gevolgd door nieuwe zwangerschap.
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De advokaat moet, bij het overzenden van een antwerp van
dagvaarding, in een aan strikte termijnen gebonden zaak de
nadruk leggen op het dringend karakter van de betekening(141).
De kredietverzekeraar moet van voorzichtigheid blijk geven wanneer hij aan de polis een einde stelt daar de opzegging aan de
verzekerde wordt medegedeeld. Dit is niet het geval wanneer deze
beslissing niet na een ernstig onderzoek van de feiten werd
genomen(142).

8. Eenmaal de lijst is opgesteld van de kontraktuele verplichtingen
die de partijen moeten naleven is het toetsingswerk nog niet af.
De juridische intensiteit van de opgenomen verbintenissen moet
immers verder gepreciseerd worden.
Hoe strikter de opgelegde verplichting wordt ge!nterpreteerd, des te
meer bevordert het kontrakt de aansprakelijkheid van de schuldenaar wegens wanprestatie.
In dit verband lijken de artikelen 1147 en 1137 B.W. twee normen
voorop te stellen die moeilijk met elkaar te verzoenen zijn.
Artikel 1147 B.W. stelt de kontraktuele schuldenaar aansprakelijk
wegens niet of laattijdige kontraktuitvoering, tenzij hij bewijst dat
het niet nakomen het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet
kan worden toegerekend.
Artikel1137, 1 B.W. vergt enkel van de schuldenaar om ,aile zorgen
van een goed huisvader te besteden'' aan de uitvoering van de
overeenkomst.
Het tweede lid van dit artikel voegt er zelfs aan toe dat deze verplichting min of meer is uitgestrekt, volgens de verschillende soorten
kontrakten.
Volgens artikel 1147 B.W. kan de schuldenaar zich enkel van zijn
aansprakelijkheid bevrijden door het bewijs van een rechtvaardigingsgrond. Het inroepen van een voorzichtig en wijs gedrag zou op
zich niet volstaan.
Maar naar artikel1137 B.W. volstaat het dan weer om gewoon het
zorgvuldig gedrag aan te tonen om vrij uit te kunnen gaan.

(141) Gent, 26 februari 1981, R. W., 1982-83, 439, noot A. VAN
(142) Kh. Brussel, 16 maart 1981, B.R.H., 1981, 386.
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De verzoening tussen beide uitgangspunten ligt, in navolging van de
door Demogue uitgewerkte leer(143) in het onderscheid tussen de
inspannings- en de resultaatsverbintenis.
De resultaatsverbintenis is deze waarbij de schuldenaar er zich toe
verplicht een welbepaald resultaat te bereiken (bv. het leveren van
een zaak of de betaling van een geldsom).
Een inspanningsverbintenis daarentegen legt dan de schuldenaar
enkel de verplichting op een bepaalde inspanning te leveren of
bepaalde middelen aan te wenden om een resultaat te bereiken, maar
de debiteur belooft niet dat hij daarin ook zal slagen(144).
Dit onderscheid heeft niet aileen zijn belang bij de bepaling van de
intensiteit der opgenomen verbintenissen maar ook bij de bewijslastverdeling en de bantering van het overmachtbegrip(145).
De schuldenaar van een inspanningsverbintenis wordt enkel aansprakelijk geacht op grond van een fout die volgens dezelfde kriteria
wordt geapprecieerd als bij een zorgvuldigheidstoetsing van artikel
1383 B.W.
Het enige kriterium is of de niet-nakoming van de kontraktuele
verbintenis al dan niet te wijten is aan een fout die een goed schuldenaar van dezelfde kategorie en geplaatst in dezelfde extrinsieke
omstandigheden niet zou hebben begaan (,culpa levis in abstracto")(l46). Maar de partijen kunnen de beoogde standaardmaat hier
naar believen aanschroeven of afhaken (de draagwijdte van de
bevrijdingsbedingen wordt hier niet behandeld).
Maar de schuldenaar van een resultaatsverbintenis zal zijn konkreet
gedrag niet in de weegschaal kunnen gooien van zodra wordt vastgesteld dat het beoogde resultaat ontbreekt.

(143) DEMoouE, R., Traite des obligations, Dl. V, nr. 1237.
(144) Zie daarover o.m.: KRUITHOF, R., ,Overzicht", T.P.R., 1983, biz. 616 e.v.; DEN
TONKELAAR, J.D.A., Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen, Tjeenk Willink,
Zwolle, 1982; MAzEAUD en TUNc, Traite, I, nr. 103, 2 e.v.; VINEY, G., o.c., nr. 519-528.
(145) KRUITHOF, R., ,Overzicht", T.P.R., 1983, 666, nr. 110 e.v.; ld., Schuld, risico,

imprevisie en overmacht bij de niet nakoming van contractuele verbintenissen. Een
rechtsvergelijkende benadering, in: Hulde Rene Dekkers, Brussel, 1982, biz. 296-299;
VANDENBERGHE, H., e.a., ,Overzicht", T.P.R., 1980, 1204.
(146) Cass., 27 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 595; KRUITHOF, R., ,Overzicht", T.P.R.,
1983, biz. 619, nr. 111; MAZEAUD en TUNc, Traite, I, nr. 103-5; VINEY, G., o.c., nr. 530;
STARCK, B., Droit Civil, Obligations, nr. 1738-1745; LETOURNEAU, Ph., Traite, 3° Uitgave,
nr. 1257.
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Enkel het bewijs van een hem niet toerekenbare ,onvoorzienbare en
onweerstaanbare" gebeurtenis zal hem van de schadeaanspraak bevrijden(l47).
9. Het onderscheid tussen resultaatsverplichtingen en inspanningsverbintenissen dat, zoals gebleken, veelvuldig wordt gehanteerd door
de rechtspraak zowel bij deliktuele als kontraktuele aansprakelijkheid is geen alleszaligmakende klassifikatie.
Het vervult een nuttige funktie als , wegwijzer", in het bijzonder bij
de vaststelling van de inhoud van de verbintenis en bij de verdeling
van de bewijslast(l48).
Maar dit onderscheid heeft geen dogmatische betekenis in die zin dat
iedere verbintenis zonder meer in een van beide kategorieen kan
ondergebracht worden. De beide kategorieen zijn immers noch homogeen, noch waterdicht tegenover elkaar(149).
Heel wat verbintenissen met een dienstenprestatie tot voorwerp
hebben een inspanningskarakter, wat niet uitsluit dat er daarbij ook
nog uitslagverplichtingen zijn na te leven(150).
En een na te Ieven bewakingsplicht kan, gegeven de bijzondere
omstandigheden, nu eens als een inspanningsverbintenis, dan weer
als een uitslagverplichting worden aanzien(151).
In het algemeen zou men wei kunnen stellen dat een verbintenis die
tot een resultaat strekt, dat echter uiteindelijk onzeker is (verzorging
van een zieke, procesvoering) tot de inspanningverbintenissen moet
gerekend worden.
Daarentegen, wanneer het beoogde resultaat redelijkerwijze kan
bereikt worden met het normale gebruik van de middelen, waarover
(147) Rb. Luik, 31 maart 1981, Jur. Liege, 1982, 5; Voor een bijzondere toepassing: Rb.
Brussel, 22 oktober 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10.403; Rb. Brussel, 22 november 1979,
R.G.A.R., 1981, 10.404; zie ook: Cass. fr. civ., 13 november 1974, J.C.P., 1976, II, nr.
18.344; Cass. fr. civ., 27 apri11976, J.C.P., 1976, II, nr. 18.477; Cass. fr. civ., 15 november
1977, J.C.P., 1978, Iv, biz. 22.
(148) Zie ook nog: DEN TONKELAAR, J., o.c., biz. 80-82; VINEY, G., o.c., nr. 523 e.v.
(149) Zie: VINEY, G., o.c., nr. 532-535.
(150) Een goed voorbeeld betreft de aansprakelijkheid voor het niet inachtnemen van de
wettelijke termijnen door de advokaat of deurwaarder: Luik, 25 maart 1980, Jur. Liege, 1980,
225; Luik, 11 maart 1980, Jur. Liege, 1981, 9; Brussel, 18 maart 1981, A.R., nr. 2190/80;
Gent, 26 februari 1981, R. W., 1982-83, 439, noot A. Van Oevelen; Bergen, 16 februari 1981,
A.R. nrs. 4097 en 5248; Brussel, 16 februari 1982, R.W., 1982-83, 2681; Kh. Brussel, 27
oktober 1981, B.R.H., 1982, 500; Vgl. met: Cass., 8 mei 1980, T. Not., 1981, 333, noot: de
bij een notaris verdwenen onderhandse overeenkomst is verloren gegaan buiten de wil van de
schuldeiser; Antwerpen, 22 mei 1979, R. W., 1979-80, 449; Rb. leper, 26 september 1979,
R. W., 1980-81: het is essentieel dat de belanghebbende zelf geen enkele schuld heeft aan het
foutief optreden van de lasthebber.
(151) Zie hierboven, nr. 5 en 6.
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de schuldenaar beschikt of moet beschikken, gaat het om een resultaatsverbintenis(152).
Maar nogmaals, het zijn twee polen die eerder een glijdende schaal
van beoordeling mogelijk maken dan wel tot een onderscheid leiden
waarbij de inhoud van een verplichting verder voor , ,gezien'' wordt
gehouden.
BESLUIT

10. Ret onrechtmatig karakter van het gedrag wordt achteraj door
de rechter beoordeeld.
In redelijkheid mag men verwachten dat daarbij toetsingskriteria
worden uitgewerkt die de voorspelbaarheid van dergelijke evaluatie
in de toekomst ten goede komen.
Ret onderscheid middel- uitslagverbintenis is daarvoor een goed
uitgangspunt.
Maar meteen moet ook aan het individuele, het konkrete van ieder
geval voldoende levensruimte worden gegeven.
Dit wordt bereikt door de gelaagdheid van het foutbegrip, dat een
zekere subjektivering naar de omstandigheden toe mogelijk maakt.
Gemakkelijk is deze opdrachLniet. Maar Goethe versde reeds over
de uitzonderlijke uitdaging om het individuele met het algemene te
verzoenen.
Medewerken aan deze dichterlijke opdracht kan dus geen proza!sche
betekenis hebben.

(152)

PLANCQUEEL,

A., , ,Obligations de moyens, obligations de resultat'', Rev. trim. dr. civ.,

1972, blz. 334 e.v.; VINEY, G., o.c., nr. 541.
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